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INDICAÇÃO
Indicação nll 740, de 2000 (Da Comissão

de Agricultura e Política Rural) - Sugere ao Po
der Executivo, por intermédio do Banco do Brasil,
a renegociação de débitos não securitizados. ...... 05867

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Projeto de Decreto legislativo nll 366-A, de
1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) Mensagem nll 1.136/99 - Apro
va o texto do Protocolo Adicional ao Acordo para
a Conservação da Fauna Aquática nos Cursos
dos rios Limítrofes, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai, em Brasília, em 19 de
maio de 1999; tendo pareceres: da Comissão de
Agricultura e Polftica Rural (Relator: Dep. Saulo
Pedrosa) e da Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias (Relator: Dep. Ro
naldo Vasconcellos), pela aprovação; e da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade,-juridicidade e técnica le
gislativa, com emenda (Relator: Dep. Fernando
Coruja). 05871

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2-2-2000

IV - Pequeno Expediente
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

AM) - Contrariedade à privatização do Banco do
Estado do Amazonas - BEA, e da Companhia de
Saneamento do Amazonas - COSAMA. 05882

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
dem.) - Dificuldades sofridas pelos trabalhadores
da antiga TV Manchete, em cons~qüência do

não-cumprimento, pela Rede TV, de acordo reali-
zado com os funcionários. 05883

DA. EVILÁSIO (PSB - SP) - Protesto con
tra o bloqueio, pela Empresa Brasileira de Tele
comunicações S.A. - EMBRATEL, do sinal de sa-
télite para a TV Cultura. 05884

PEDFlO CHAVES (PMDB - GO) 
Prejuízos econômicos causados a Alto Paraíso,
Estado de Goiás, pela queda do turismo local, em
face da veiculação, nos meios de comunicação,
de notfcias inverídicas alusivas a casos de
contaminação de turistas por febre amarela no
município. 05884

CARLOS DUNGA (PMDB - PB) - Posse
do Desembargador Raphael Carneiro Arnaud na
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba. 05885

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) - De
saparelhamento do Estado para acompanha
mento de aumento de preços dos medicamentos
praticados no País, constatado pela CPI dos Me
dicamentos. Determinação de parlamentares na
busca das razões da existência de cartelização
na área e de proposição de medidas para efetivo
controle de preços de medicamentos no Brasil. .... 05886

LAEL VARELLA (PFL - MG) - Avanços da
Lei de Responsabilidade Fiscal na qualidade da
administração pública brasileira. 05887

RUBENS BUENO (PBS - PR) - Caráter
nocivo da falta de controle governamental sobre
a produção e a venda de medicamentos............... 05888

IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pela ordem.)
- Anúncio da apresentação de projeto de lei
complementar modificativo da Lei Complemen
tar nll 64, de 1990, sobre proibição aos detento·
res de mandato legislativo de participação na
eleição para mandato nos Poderes Executivos
Federal, Estadual e Municipal, na hipótese da
não-apresentação de renúncia até três meses
antes do certame eleitoral. .05889



05852 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

ANTONIO KANDIR (PSDB - SP) - Des
propósito de insinuações levantadas por infratores
da ordem econômica contra atuação e credibilida
de do Conselho de DesenvoMmento Econômico -
CADE, perante a opinião pública..................... ...... 05889

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
Perplexidade diante da não-correção de equívo
cos constantes da medida provisória sobre a Lei
Pelé, por ocasião de sua reedição. Anúncio da
apresentação de emenda à proposição proibitiva
do controle de mais de um clube de futebol, de
igual divisão, pela mesma empresa. 05890

PASTOR AMARILDO (PPB - TO) - Lança
mento do Programa de Eletrificação Rural do
Estado do Tocantins - PERTINS. Votos de êxito à
proposta de empresários goianos, brasilienses e
tocantinenses de criação, no Vale do Rio Bezer
ra, no sudeste do estado, de cooperativa agroin-
dustrial de fruticultura. 05891

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Resultados
de pesquisa da Confederação Nacional da Indús
tria - CNI, indicadora de acréscimo do fatura
mento e do número de contratações nas indústri-
as brasileiras em 1999. 05892

LUCI CHOINACKI (PT - SC) - Caráter no
civo do pacote agrícola anunciado pelo Governo
Federal aos pequenos produtores rurais e aos
consumidores brasileiros. Necessidade de raali
zac}ão de investimentos e de democratização do
crédito agrícola no combate à fome e à violência
no campo. 05893

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP) - Impor
tância do Programa Brasil Empreendedor Rural,
lançado pelo Presidente Fernando Henrique
Gardoeo, no estímulo à produção agrfcola brasileira
e na criação de 4 milhões de empregos rurais no
Pa{s........................................................................ 05893

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Presença
do Presidente da Petróleo Brasileiro SA 
PETROBRAS, em reunião na Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
para explanação das ações do órgão na solução
dos problemas causados por vazamento de óleo
na Baía de Guanabara, Estado do Rio de Janei
ro. Dificuldades dos pescadores e do setor de tu
rismo em decorrência do incidente. Anúncio de
encaminhamento, pela bancada do Partido dos
Trabalhadores, de requerimento para instauração
de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
à apuração de possíveis irregulari~des na apli
cação de recursos para despoluição da Baía de
Guanabara. Urgente tramitação de projeto de lei
sobre a questão do meio ambiente. 05895

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Crescentes
reclamações dos usuários do sistema de telefo
nia relativamente aos serviços prestados pela Te
lemar. Transtorno causado a vários municípios
mineiros em razão de defeito na rede. Clima de
insegurança dos trabalhadores da empresa com
a ameaça de desemprego. 05895

WALDIR PIRES (PT - BA) - Críticas à
aprovação, pela Casa, do Projeto da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. 05896

MARINHA RAUPP (PSDB - RO) - Críticas
à demissão, pelo Governador'José Bianco, de
milhares de servidores públicos do Estado de
Rondônia. 05897

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES) - Ocu
pação, pelo Pars, do terceiro lugar entre as na-

I ções com maiores índices de desemprego, con
forme pesquisa efetuada pela Universidade Esta
dual de Campinas - UNICAMP.· Esperança de
melhora na qualidade de vida do trabalhador bra-
sileiro com a realização das reformas em curso. .. 05898

IÉDIO ROSA (PMDB - RJ) - Rejeição a
destaque supressivo da autonomia financeira
para a Defensoria Pública brasileira prevista na
proposta de reforma do Judiciário. ........................ 05898

PAULO PAIM (PT - RS) - Urgência de re
ajuste dos salários dos servidores públicos brasi
leiros civis e militares, ativos e inativos, e de
aprovação de projeto de lei sobre o salário míni
mo. Rejeição à proposta instituidora de cobrança
previdenciária dos servidores públicos inativos e
de pensionistas. Privilégios concedidos a ban
queiros e a investidores internacionais em detri-
mento da população do pars. 05899

DA. HELENO (PSDB - RJ) - Importância
da Agenda Nacional de Saúde Suplementar, ela
borada pelo Ministério da Saúde, contempladora
das necessidades físicas, intelectuais e psicológi
cas da juventude brasileira. Cumprimentos ao
Deputado Paulo Feij6 pelo trabalho desenvolvido
na Casa e no Município de Campos, Estado do
Rio de Janeiro........................................................ 05900

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
CE) - Importância da aprovação, pela Câmara
dos Deputados, do Projeto de Lei Complementar
nll 18, de 1999, denominado Lei de Responsabili-
dade Fiscal. 05901

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Importân
cia do funcionamento da CPI dos Medicamentos.
Conveniência de atuação mais firme do Governo
Federal para coibição dos preços abusivos dos
medicamentos no Pars. Aprovação, pelo
Congresso Nacional, do projeto de lei sobre a
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identificação de medicamentos pelo nome
genérico. 05902

EURrPEDES MIRANDA (PDT - RO)
Descaso do Governo do Estado de Rondônia
para com os setores de educação e saúde em
virtude da demissão de milhares de servidores
públicos estaduais. 05903

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Manifesta
ção de pesar pelo falecimento do Pe. Arthur Hart
mann, pároco da Igreja de São Sebastião de
Olinda, de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro...... 05904

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE)
Apelo para os Ministros do Planejamento, Orça
mento e Gestão, Martus Tavares, e das Comuni
cações, Pimenta da Veiga, de reconsideração da
pretendida extinção dos cargos com DAS - Dire
ção e Assessoramento Superiores da Delegacia
de Telecomunicações de Pernambuco. Anúncio
de encaminhamento de propositura sobre su
pressão da exigência legal' da outorga, pelo Con
gresso Nacional, de autorização para o funciona-
mento das rádios comunitárias.. 05905

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Indignação
com as declarações do Procurador da República
Luiz Francisco de Souza, do Distrito Federal, pu
blicadas no DiárIo Catarinense, sobre ocorrência
de irregularidades na assinatura de convênios en
tre municípios do Estado de Santa Catarina e o
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Despor-
to -INDESP. 05906

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Necessi
dade de empenho da Casa para elaboração de le
gislação destinada à coibição dos abusos pratica-
dos na comercialização de medicamentos no País.. 05906

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Retirada
da avocatória e limitação da argüição de relevân
cia, entre os avanços verificados no texto da pro
posta de reforma do Judiciário. Propósito de
apresentação de destaques ao projeto, pelo Par
tido dos Trabalhadores, sobre a figura do juiz ar-
bitrário e a questão da Justiça Militar. ................... 05907

NILTON BAIANO (PPB - ES) - Avanços
da Medida Provisória nll 1.988-16, de 2000, so
bre diminuição dos encargos financeiros de pro
dutores e empresários, bem como concessão de
bônus de adimplência aos mutuários das regiões
beneficiadas. 05908

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
Apoio ao Projeto de Lei nll 4.434, de 199~, refe
rente à inclusão de toda a classe lotérica nos be
netrcios do Sistema Integrado de Pagamento e
Contribuições das Microempresas e das Empre-
sas de Pequeno Porte - SIMPLES. 05908

ENIO BACCI (PDT - RS) - Resultados de
pesquisa acerca do impacto da violência na ex-
pectativa de vida do brasileiro. 05909

FEU ROSA (PSDB - ES) - Conveniência
da comercialização do pão e do leite com a in
serção de nutrientes de acordo com a necessida
de de cada região, segundo padrão de desnutri-
ção detectado. 05909

JOVAIR ARANTES (PSDB - GO) - Mani
festação de pesar pelo falecimento, em acidente
automobilrstico, dos Vereadores Maurício Reis e
José Antônio Delfino, de Porangatu, Estado de
Goiás. 05910

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Perspecti
vas de recuperação e crescimento da economia
mundial a pal1ir do ano 2000. Importância de
avanço na aprovação das reformas constitucio
nais pela Casa para a retomada do desenvolvi-
mento econômico nacional.................................... 05911

Luis EDUARDO (PDT - RJ) - Contradi
ção entre o aumento abusivo nas tarifas telefôni
cas e os precários serviços prestados pelo setor,
segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor -IDEC................. 05912

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Avanços
da Lei da Responsabilidade Fiscal na obtenção
do equilíbrio dos gastos públicos 05912

JOSÉ CARLOS COUTINHO -(PFL - RJ)
Descabimento da' proposta de fechamento da
Refinaria Duque de Caxias, da Petróleo Brasilei
ro S.A. - PETROBRAS, em conseqüência de aci
dente ocorrido na Baía de Guanabara, Estado do
Rio de Janeiro. 05913

RICARDO IZAR (PMDB - SP) - Urgência
na concessão de descontos nas prestações dos
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação 
SFH, e de abatimento no caso de liquidação de
contratos. 05915

PAULO ROCHA (PT - PA) - Denúncias de
irregularidades na aplicação dos recursos do se
10r de educação no Estado do Pará. Encaminha
mento de requerimento de informações ao Tribu
nal de Contas do Estado sobre a prestação de
contas das prefeituras beneficiadas por recursos
do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Funda
mentai e de Valorização do Magistério 
FUNDEF, .e as medidas punitivas aplicadas nos
casos de descumprimento da lei. 05915

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ)
Contrariedade à transferência, do Rio de Janeiro
para a Capital Federal, da administração central
da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
- CPRM. 05916
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ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL) 
Constituição, pela Presidência da Casa, de Gru
po de Trabalho destinado ao conhecimento, dis
cussão, análise e definição dos planos, iniciati
vas, estudos, projetos e recursos relativos à
transposição de águas do rio São Francisco ou
soluções congêneres para aumento do forneci-
mento de água à região Nordeste. 06917

MAX ROSENMANN (PSDB - PR) - Opor
tunidade de evocação do Holocausto e de barba
ridades praticadas na Segunda Guerra Mundial
contra seres humanos em virtude da sobrevivên-
cia de movimentos neonazistas no mundo , 05917

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
Transcurso do 4811 aniversário de fundação do
Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
Cumprimentos ao Conselheiro Eurico Barbosa
pela iniciativa de publicação da monografia "Um
Tribunal na História", escrita pelo jornalista
goiano José Asmar, acerca do trabalho
desenvolvido pela instituição. Protesto contra a
demissão do sertanista Orlando Villas Bôas pela
Fundação Nacional do fndio - FUNAI. ...... ....... ..... 05919

INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE) - Realiza
ção, pela Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Interior, do Seminário cio Caju
Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio
Caju no Nordeste. Quadro geral da crescente e
desordenada ocupação urbana brasileira. "Carta
das Cidades", documento da I Conferência das
Cidades, realizada em dezembro de 1999 na
Câmara cios Deputados. 05921

JAQUES WAGNER (PT - SA) - Transcurso
do Dia Nacional do Aposentado - 24 de Janeiro.
Crfticas à polftica governamental relativa aos
aposentados e pensionistas do País. 05938

V- Grande ExpedIente
EDUARDO CAMPOS (PSB - PE) - Re

flexo da violência no crescimento desordenado
do setor de segurança privado. Conclamação
aos parlamentares para apoio ao Projeto de Lei
nll 2.205, de 1999, sobre regulamentação do sis-
tema....................................................................... 05939

JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pela or
dem.) - Descumprimento, por casas de espetá
culos do Rio de Janeiro, de legislação municipal
referente ao direito do pagamento de meia entra
da por estudantes. Defesa de extensão do bene
fício, pelo Congresso Nacional, a todos os estu-
dantes do Pafs. 05943

ROBÉRIO ARAÚJO (BlocoIPL - RR. Pela
ordem.) - Viabilidade operacional e poIftica de
adoção no País do modelo europeu de adminis-

tração centralizada de municfpios, em forma de
consórcio ou condomínio. 05944

SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pela
ordem.) - Urgente reativação da Policlfnica
Osvaldo Cruz, sediada em Porto Velho, Estado
de Rondônia. 05946

ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Pela or
dem.) - Necessidade de ações de prevenção e
repressão à criminalidade no País. 05946

ALOfzlO SANTOS (PSDB - ES. Pela or
dem.) - Necessidade de adoção de providências
no sentldo da prevenção ç10s acidentes de trânsi-
to ocorridos no Pafs r..· ·· ···..... 05948

EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO) - Acerto
da decisão do Governador José Bianco quanto à
demissão de servidores públicos do Estado de
Rondônia. 05948

ALCIONE ATHAYDE (PPB - AJ. Pela or
dem.) - Defesa da apuração e punição dos culpa
dos por acidente ocorrido na Baía de Guanabara,
de responsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A. 
PETROBRAS. Acerto das decisões da empresa
concernentes ao episódio. Inoportunidade de pos-
turas prejudiciais à imagem da estataL................. 05951

PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Pela or
dem.) - Apresentação de projeto de lei instituidor
de seguro-educaçAo, pago pelas empresas, para
custeio do estudo de dependentes em caso de
morte cio trabalhador por acidente de trabalho. ..... 05952

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.)
Descaso cio Governo Federal para com o povo
exemplificado na falta de investimentos para
combate às epidemias no País. Gastos efetuados
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso em
propagandas enganadoras da população brasilei-
ra. 05952

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
dem.) - Ingresso, pelo orador, de representação
junto ao Ministério Público contra os dirigentes
da Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, por descumprimento de suas funções. .. 05954

JOSÉ RONALDO (PFL - BA. Pela ordem.)
- Desempenho da CPI dos Medicamentos. Ine
xistência de polftica bem definida em relação ao
preços dos medicamentos praticados no País.
OCorrência de superfaturamento na importação
de matéria-Prima. Protesto contra o baixo volume
dos recursos orçamentários destinados ao setor
responsável pela fIScalização da importação do
produto... 05955

SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Pela
ordem.) - AnClncio da apresentação de proposta
de emenda à Constituição sobre limite de idade
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para aposentadoria compulsória dos servidores
públicos. 05955

PRESIDENTE (Marçal Filho) - Convoca
ção dos deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. 05955

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.)
- Protesto contra investigação, pelo Ministério
Público da União, de supostas irregularidades na
celebração de convênios entre o Instituto Nacio
nal do Desenvolvimento do Desporto - INDESp,
e prefeituras municipais. Caráter leviano e ofensi
vo das declarações do Procurador da República
Luiz Francisco de Souza, publicadas no jornal
Diário Catarinense, sobre ocorrência de malver
sação do Erário. Probidade administrativa do Sr.
Augusto Viveiros, Presidente do Indesp. 05956

PRESIDENTE (Marçal Filho) - Reiteração-
do pedido de presença dos deputados em plená-
rio para infcio da Ordem do Dia ~........ 05956

~ ~ 1

JOAO GRANDAO·(PT - MS. Pela ordem.)
- Resultados positivos das medidas adotadas
pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
para melhoramento do sistema penitenciário es-
tadual. 05956

ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.) 
Defesa da disponibilidade de recursos orçamen
tários para socorro a municfpios do Estado do
Rio Grande do Sul atingidos pela última estia-
gem........................................................................ 05958

DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) - So
licitação de apoio dos parlamentares da Casa à
luta contra a privatização do Banco do Estado de
São Paulo S.A. - BANESPA. 05958

VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pela or
dem.) - Ocupação, pelo País, do terceiro lugar
do mundo em índice de desemprego. Dificulda
des enfrentadas por funcionários e trabalhadores
demitidos da privatizada Rede Ferroviária Federal
S.A. no Rio Grande do Sul..................................... 05958

JOÃO COSER (PT - ES. Pela ordem.) 
Prejuízos causados pelo Governo Federal às pe-
quenas e microempresas na regulamentação do
Programa de Recuperação Fiscal- REFIS..,........ 05959

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem.) - Defesa de retirada, da proposta de re
forma do Poder Judiciário, de dispositivo referen
te à impossibilidade de juízes, promotores e-pro
curadores revelarem ou permitirem chegar ao co
nhecimento de terceiros ou aos meios de comu-'
nicação informações de que tenham ciência em
razão do cargo e que violem o sigilo legal, a inti
midade, a vida privada, a imagem e a honra das,
pessoas - "..... 05961

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Anúncio da apresentação de requerimento de in
formações ao Ministério dos Transportes sobre o
processo de privatização de rodovias. Questiona
mento acerca da cobrança de pedágio pela conces
sionária da rodovia Rio-Teres6polis. Solidariedade
ao Sr. Orlando Villas Bôas, exonerado da Funda
ção Nacional do índio - FUNAJ. Insensatez da
pretendida venda, peJo Ministério dos Transpor
tes, de prédio situado na Av. Presidente Vargas,
nll 533, no Rio de Janeiro. 05962

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca-
ção dos deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 05963

NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pela or
dem.) - Pedido de apoio da Presidência da Casa
à sugestão apresentada pelo orador à Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi·
norias sobre convite ao Sr. Orlando Villas Bôas
para o cargo de assessor especial da Câmara
~~ Deputados em assuntos ligados à questão
Indlgena. 05963

ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) -
Lucro recorde obtido pelo Banco Brasileiro de
Descontos - BRADESCO, em 1999. Anúncio,
pela Presidência da instituição, de pretendida
participação do leilão sobre a venda do Banco do
Estado de São Paulo SA - BANESPA. Conve-
niência da aprovação de proposta de emenda à
Constituição, de autoria do orador, sobre realiza-
ção de plebiscito para privatizações. Manifesta-
ção do empresário Antonio Ermírio de Moraes
contrária à polftica de financiamento a institui-
ções internacionais pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social- BNDES. ...... 05963

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem.) - Anúncio de apresentação de projetos
de lei sobre a exigência de documento legal e
consulta a listagem de publicação de furto ou
roubo para_ habilitação de telefones celulares e
sobre o procedimento legal para cancelamento
de registro de pequenas e microempresas. 05965

MIRe> TEIXEIRA (PDT - RJ. Como Líder.)
- Não-ocorrência de manifestação do Presidente
do Partido Democrático Trabalhista - PDT, Leo
nel Brizola, favorável ao fuzilamento do Presiden-
te da República. 05965

ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pela or-
dem.) - Solidariedade da Liderança do Governo
aos esclarecimentos prestados pelo Líder do

. PDT, Deputado Miro Teixeira, acerca de declara-
ções do ex-Governador Leonel Brizola. ....... ......... 05966

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aplauso às
manifestações esclarecedoras dos Deputados
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Miro Teixeira, Líder do PDT, e Arthur Virgílio, Lí-
der do Governo ..

SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Questão de ordem.) - Rediscussão de dispositi
vo, já aprovado nas duas Casas Legislativas, pro
ibitivo da edição de medidas provisórias sobre
matéria reservada a lei complementar .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Pertinência
da questão de ordem levantada pelo Deputado
Sérgio Miranda e oportuna apresentação de res-
posta ao parlamentar .

VI - Ordem do Dia
JOSÉ CARLOS MARTINEZ (Pela ordem.)

- Solidariedade ao Deputado Miro Teixeira, Líder
do PDT, pelo pronunciamento em defesa do
ex-Governador Leonel Brizola .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão
da redação final do Projeto de Lei Complementar
n!l 18-C, de 1999, que estabelece normas de fi
nanças públicas voltadas para a responsabilida
de na gestão fiscal e dá outras providências.........

Usaram da palavra para discussão da maté
ria os Srs. Deputados ENIO BACCI, ALEXANDRE
CARDOSO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Existência
de emendas de redação .

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas, em substituição à Comissão Especial,
o Sr. Deputado PEDRO NOVAIS .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação das Emendas n!ls 1, 2, 3 e 4, e da re-
dação final .

ErearnirtlarneI da maIéria 00 Senac:k:l FedemI.

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem.) 
Declaração, pelo PSB, de voto contrário à apro-
vação da matéria .

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem.) 
Declaração, pelo PT, de voto contrário à aprova-
ção da matéria .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de inversão da pauta ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO........

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, BISPO WANDERVAL,
LUIZA ERUNDlNA, FERNANDO CORUJA,
NELSON MARQUEZELLI, AUGUSTO NARDES,
ALOIZIO MERCADANTE, WALDEMIR MOKA,
NELSON OTOCH, INOC~NCIO OLIVEIRA,
RICARDO BARROS .

05967

05967

05969

05973

05973

05973

05974

05975

05975

05975

05994

05994

05994

05994

05995

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento ..

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem.) -
Pedido de verificação de votação ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen
to do pedido do Deputado Aloizio Mercadante......

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, RUBENS FURLAN .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) 
Solicitação aos parlamentares de comparecimen
to ao plenário. Avanço na votação da proposta de
reforma do Poder Judiciário. Orientação da res-
pectiva bancada .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO. WALDEMIR MOKA .

GERSON PERES (Pela ordem.) - Solicita
ção aos deputados do PPB de comparecimento
ao plenário .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados RICARDO
BARROS, ODELMO LEÃO .

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

Aprovação do requerimento .

MARCELO D~DA (Questão de ordem.) 
Alteração da redação do Ato da Presidência rela
tivo à constituição do Grupo de Trabalho destina
do ao estudo do Projeto de Transposição de
Águas do rio São Francisco ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimento
da questão de ordem do Deputado Marcelo Déda..

MARCONDES GADELHA (Pela ordem.) 
Concordância com a questão de ordem do Depu-
tado Marcelo Déda .

FERNANDO GABEIRA (Pela ordem.) - So
licitação à Presidência de inclusão do nome do
orador no Grupo de Trabalho constitufdo pela
Casa para estudo do Projeto de Transposição de
Águas do rio São Francisco .

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados PASTOR AMARILDO,
IGOR AVELlNO, LUCIANO BIVAR. .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n!l 7-A, de 1999, que dá nova reda
ção ao inciso XXIX do art. 7!1 e revoga o art. 233
da Constituição Federa!... ..

05996

05996

05996

05996

05996

05997

05997

05997

05997

05997

06008

06008

06008

06008

06008

06008
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Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados HAROLDO LIMA,
ANTONIO FEIJÃO, PAULO MOURÃO. Oa008

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen-
to de questão de ordem apresentada pelo Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá em sessão anterior......... Oa009

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO. oa009

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MALULY NETIO. Oa009

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem.) 
Retirada de recurso apresentado à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação contra deci
são da Presidência sobre questão de ordem for-
mulada pelo orador. Oa009

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO BARCELLOS,
CELSO GIGLlO, MARISA SERRANO, JOSÉ
CARLOS VIEIRA, ANGELA GUADAGNIN.............. Oa010

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados RONALDO CAIADO,
SÉRGIO NOVAIS, SILAS BRASILEIRO. 06010

WALTER PINHEIRO (Questão de ordem.) 
Retorno ao Senado Federal da Proposta de
Emenda à Constituição n2 7-B, de 1999, e
apreciação, pela instituição, da Proposta de
Emenda à Constituição nll 2a4-A, de 1995............ oa012

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta à
questão de ordem do Deputado Walter Pinheiro..... Oa013

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Apre
sentação à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação de recurso contra a decisão da Pre-
sidência. 06013

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) 
Indagação à Presidência sobre a natureza do
destaque anunciado. Oa014

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Inocêncio Oliveira............................. Oa014

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do substitutivo adotado pela Comissão Especial,
ressalvado o destaque........................................... oa014

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
HERRMANN NETO, ROBERTO ARGENTA, JOÃO
CALDAS, LUIZA ERUNDlNA, FERNANDO
CORUJA, NELSON MARQUEZELLI, ODELMO
LEÃO, ALOIZIO MERCADANTE, GEDDEL VIEIRA
LIMA, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
DARCíSIO PERONDI, ODELMO LEÃO,
FERNANDO CORUJA, INÁCIO ARRUDA,
RICARDO BARROS, ODELMO LEÃO.................... 06014

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MILTON MONTI............... Oa021

ADÃO PRETIO (Pela ordem) - Assassina
to de José Adilson dos Santos, líder do Movimen
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST,
no Estado de Alagoas. Oa021

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RICARDO BERZOINI. ..... Oa021

JOÃO CALDAS (Pela ordem.) -Incorreção
do pronunciamento de Deputado petista acerca
do assassinato de líder do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra no Estado de
Alagoas. 06021

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 06021

Aprovação do substitutivo. Declaração de
prejudicialidade da proposta inicial, do substituti
vo da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação e da proposição apensada. 06021

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DOMICIANO CABRAL. ... 06033

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
n2 1, para a expressão "e o § 32 do art. 10 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias",
constante do art. 29 do substitutivo da Comissão
Especial. 06033

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
CALDAS, L.UIZA ERUNDINA, FERNANDO
CORUJA, IRIS SIMÕES, ODELMO LEÃO,
ALOIZIO MERCADANTE, MENDES RIBEIRO
FILHO, NELSON OTOCH, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, DARCrSIO PERONDI. 06033

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PADRE ROQUE,
JOSÉ CARLOS VIEIRA......................................... 06033

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado AYRTON XERÊZ. ........ Oa033

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ROBERTO
ROCHA, RONALDO VASCONCELLOS. 06033

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados GIOVANNI
QUEIROZ, ODELMO LEÃO, RICARDO BARROS.. 06034

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados GONZAGA
PATRIOTA, MANOEL CASTRO. 06034

MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Instituição,
pela Casa, do Prêmio Darcy Ribeiro de Educa-
ção......................................................................... 06034
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JOSÉ CARLOS COUTINHO (Pela ordem.)
- Criação de barreiras para exportação de produ-
tos pecuários do Estado do Rio de Janeiro. .......... 06034

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCOS AFONSO. 06034

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado BONIFÁCIO DE
ANDRADA. 06035

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. . 06035

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 06035

PAULO OCTÁVIO (Pela ordem.) - Aplauso
aos Uderes do PFL pela criação da Escola Su-
perior de Política.................................................... 06035

DA. HÉLIO (Pela ordem.) - Homenagem
prestada pela Comissão de Educação, Cultura e
Desporto à memória do Prof. Darcy Ribeiro. ......... OS035

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BISPO RODRIGUES....... 06035

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
de instalação do Grupo de Trabalho instituído
para estudo do Projeto de Transposição de
Águas do Rio São Francisco. 06035

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados OSVALDO
BIOLCHI, ROMMEL FEIJÓ, OSCAR ANDRADE.. 06036

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
WALTER PINHEIRO, ALOIZIO MERCADANTE.... 06036

L1NO ROSSI (Pela ordem.) - Apresentação
de proposta de emenda à Constituição sobre atri-
buição ao Exército brasileiro de patrulhamento e
fiscalização de faixas de fronteira.......................... 06038

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado MAnOS NASCiMENTO.......... 06038

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 06036

Suprimida a expressão destacada. Retorno
da matéria à Comissão Especial para elaboração
da redação do segundo turno............... 06038

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
WALTER PINHEIRO. 06048

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CORONEL GARCIA. ....... 06048

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nll 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. .. 06048'

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO........................ 06048

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do requerimento para votação em glo
bo dos destaques simples, à exceção dos de nOl
5,22,25,26,30,36,40, 45-A, 50, S7, 69, 71, 79,
81,91,97,98,117,120,122,138,143,146,147,
149,150, 170 e 172. 06048

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CORAUCI SOBRINHO.... 06049

PRESIDENTE (Michel. Temer) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
nll 2 para a expressão "destinando-se o provi
mento judicial a suprir a norma para o interessa
do no âmbito do pedido", constante do inciso
LXXI do art. 511 da Constituição Federal, na reda
ção dada pelo art. 111 do substitutivo da Comissão
Especial. 06049

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
dos destaque simples. 06049

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES. 06063

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
dos destaques simples. 06063

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOSÉ ANTONIO,
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO......:......................... 06064

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DA. BENEDITO DIAS. ..... 06465

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XERÊZ, FERNANDO CORUJA, BISPO
RODRIGUES, LUIZ ANTONIO FLEURY, JOSÉ
ANTONIO, ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA,
MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY JUNIOR,
INOC~NCIO OLIVEIRA, ELTON ROHNELT. 06465

Usou da palavra a SrB Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 06067

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOC~NCIO OLIVEIRA. 06067

Usou da palavra para orientação da respectiva
bancada o Sr. Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.. 06067

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados MÚCIO sÁ, JOSÉ
CARLOS MARTINEZ......................... 060S8

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MARCELO DÉDA, MENDES RIBEIRO FILHO. .... 06068
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Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO CHAVES,
BISPO WANDERVAL. 06068

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO............................................................. 06068

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AGNELO QUEIROZ. 06068

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCELO DÉDA. 06068

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Sugestão à Presidência para transcrição integral
de matérias objeto de requerimentos de destaque. . 06068

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento
da sugestão do Deputado Arnaldo Faria de Sá. ...... 06068

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados FERNANDO
GONÇALVES, PEDRO CANEDO, MARIA ABADIA.. 06068

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA.. 06069

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JUTAHY
JUNIOR, JOSÉ ANTONIO, LUIZ ANTONIO
FLEURY, NELSON OTOCH, RICARDO BARROS.. 06069

PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebi
mento de proposta de emenda constitucional so
bre apreciação, pelo Congresso Nacional, da pri-
vatização de bancos oficiais. 06069

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - Apoio
dos integrantes da Frente Parlamentar em Defe
sa do Brasil à proposta de emenda à Constitui-
ção anunciada pelo Presid~nte Michel Temer. ...... 06069

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação 06069

Suprimida a expressão destacada............... 06069

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) - Nota do
Governador Ronaldo Lessa, do Estado de Alago-
as, a respeito de incidentes envolvendo trabalha-
dores rurais. 06081

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados GASTÃO VIEIRA,
AUGUSTO NARDES, GERMANO RIGOITO........ 06081

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
nl! 4, para supressão da expressão "condicionada
à aplicação da outra parte", constante do § 31! do
art. 51! da Constituição Federal, na redação dada
pelo art. 11! do substitutivo. 06081

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RAIMUNDO SANTOS. .... 06081

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA. 06081

Usou da palavra a SI" Deputada ZULAIt:
COBRA, Relatora da matéria. 06081

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados DA. HÉLIO, MARCELO DÉDA,
MENDES RIBEIRO FILHO. 06082

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARCOS
CINTRA, SEBASTIÃO MADEIRA, MEDEIROS,
DANILO DE CASTRO, MARCUS VICENTE. ........ Oe082

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DR.
HÉLIO, INOCt:NCIO OLIVEIRA. 06082

ALBERTO GOLDMAN (Pela ordem) - Soli
citação ao autor do destaque de esclarecimento
acerca da situação de tratados sobre direitos hu
manos com a retirada da expressão "aplicação
da outra parte". 06083

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Esclare-
cimento ao Deputado Alberto Goldman. 06083

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Solicitação
aos deputados do PSDB de permanência no ple-
nário. Orientação da respectiva bancada. Oe083

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. Oe083

Usou da palavra peja ordem, para registro
de voto, a SI" Deputada ALCIONE ATHAYDE....... 06083

PRESIDENTE (Michel Temer) - Suprimida
a expressão destacada..... oe083

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOC~NCIO OLIVEIRA, ALBERTO
GOLDMAN, NELSON OTOCH. Oe094

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
nl! 21 para alínea b do inciso 11 do art. 93, cons
tante do art. 71! do substitutivo aprovado pela Co-
missão Especial. 06094

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os SIS. Deputados VIVALDO BARBOSA,
MORONI TORGAN, NEIVA MOREIRA. 06094

LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem) 
Existência de acordo sobre a votação do destaque. 06094

Usou da palavra a SI" Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 06094

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados DELFIM NETTO,
PAULO OCTÁViO.................................................. 06094

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA. 06095
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Usou da palavra pela ordem, para registro de
\do, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS MARTINEZ.... 06095

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA. 06095

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados WALFRIDO
MARES GUIA, GEOVAN FREITAS, ALBERTO
FRAGA, CARLOS BATATA. 06095

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO

OLIVEIRA. 06095

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO TOTA,
EXPEDITO JÚNIOR, WALFRIDO MARES GUIA.. 06095

TELMA DE SOUZA (Pela ordem.) - Protesto
contra a demissão do sertanista Orlando Villas
BOas pela Fundação Nacional do fndio - FUNAI..... 06095

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ MÚCIO
MONTEIRO, LUCI CHOINACKI, DILCEU
SPERAFICO. 06098

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem.) 
Aplauso ao Governo do Estado de Alagoas pelas
medidas adotadas com relação ao assassinato
de trabalhador rural sem-terra. Necessidade de
adoção, pelo Governador Ronaldo Lessa, de pro
vidências- acerca da elucidação do assassinato
do eletricista José Joaquim. 06098

CABO JÚLIO (Pela ordem.) - Congratulação
com o Relator Alberto Fraga pela votação, na Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal, do substitutivo apresentado ao projeto de lei
sobre comercialização de armas de fogo no Pars.... 06099

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ THOMAZ NONO... 06099

OLIVEIRA FILHO (Pela ordem) - Balanço da
atuação parlamentar do orador na atual L.egislatura. .. 06099

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados AIRTON DIPp,
PAULO OCTÁVIO, TELMO KIRST. 08100

SILAS BRASILEIRO (Pela ordem.) - Con
vite aos membros da Comissão Especial institur
da para exame da Proposta de Emenda à Consti
tuição nll 7-B, de 1999, para reunião destinada
ao debatada redàção final da matéria. 06100

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados GtLBERTO
KASSAB, NELSON PROENÇA, RONALDO
CEZAR COELHO, ANA CATARINA, PAULO
PAIM, RICARDO FERRAÇO, WILSON BRAGA,
MATTOS NASCiMENTO........................................ 08100

JOSÉ THOMAZ NONO (Pela ordem.) - Inva-
são de propriedades rurais no Estado de Alagoas. .•. 08101

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados RICARDO BERZOINI,
NELSON MARCHEZAN, GERVÁSIO SILVA........... 08101

EDMAR MOREIRA (Pela ordem.) - Assas-
sinato de Delegado da Polrcia Civil Luciano Hei-
tor, em São Paulo, Estado de São Paulo. 06101

Usou da palavra pela ordem, para rejJistro
de voto, o Sr. Deputado GIVALDO CARIMBA0..... 06101

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 08101

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RICARTE DE FREITAS... 06101

PRESIDENTE (Michel Temer) - Supressão
do dispositivo destacado.....,................................. 06101

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RENATO VIANA,
JOVAIR ARANTES, CARLOS MELLES ., 06113

Apreeentação de proposições: IÉDIO
ROSA; PAULO PAIM; PINHEIRO LANDIM; PEDRO
FERNANDES; SYNVAL GUAZZELLI E OUTROS;
LUIZ SÉRGIO; POMPEO DE MATTOS; JOSÉ
CARLOS COUTINHO; PEDRO WILSON; L1NO
ROSSI; RUBENS BUENO; CLEMENTINO
COELHO; COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POUTICA RURAL; L1NO ROSSI E OUTROS;
WAGNER SAl.USTIANO; GERSON PERES E
OUTRC>S :............................. 06113

VII - Encerramento
2 - ATO DA PRESID~NCIA

- Constituir Grupo de Trabalho destinado a
tratar da transposição de águas do rio São Fran
cisco e revitalização cio seu curso, bem como
apresentar proposta ao orçamento que viabilizem
estas ações. 06120

3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneraçio: Ina Maria Ferraz Sitônio,

tsabel Mendes de Faria Marques, Juliana Costa
Alves, Marco Aurélio Nunes de Oliveira, Rodri-
gues Diniz Virmond. 06121

b) Nomeaçio: Carlos Hassel Mendes
da Silva, Cristiana Teixeira Piauhylino Montei
ro, Erli das Graças Malta, Francisco Brfgido
da- Costa, Isabel Mendes de Faria Marques,
Laissandra Braga da Silva, Lúcia Santos de
Araújo. 06121

4-ERRATA
a) Seção de Publicação no Diário da ca

mira dos Deputados (DCD nll 94, de 27-5-99,
página 23.951 coluna 2). 06123

COMISSÕES
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5 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Ru-

ral, 2' Reunião (Ordinária), em 2-2-00. 06123

b) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 4' Reunião (Ordinária), em 2-2-00. ....... .... 06124

c) Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao PL n2 1.615/99 (Agência Nacional de

Transportes), *17& Reunião (Audiência Pública),
em 2-2-00. 06126

*Ata com notas taquigraficas
6-MESA
7 - LíDERES E VICE-LíDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9 - COMISSÕES

Ata da 251 Sessão da Câmara dos Deputados
da 21 Sessão Legislativa Extraordinária da
51! Legislatura, em 2 de fevereiro de 2000

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Walter Pinheiro,
Themístocles Sampaio, Enio Bacci, Marçaf Filho

§ 2Q do artigo 18 do Regimento Interno

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS

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

ÀS 14HORAS COMPARECEMOS SENHORES:

Michel Temer
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

RORAIMA

Almir Sã PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Roberto Araújo PL
Presentes de Roraima: 5

AMAPA

Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PSDB
Eduardo Seabra PTB
Jurandil Juarez- PMDB
Sérgio Barcellos PFL
Presentes do Amapá: 5

Anivaldo Vale
Baba
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 14

AMAZONAS
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Pauderney Avelino PfL
Silas Gamara PTB
Vanessa Grazziotin pedoB
Presentes do Amazonas: 6
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MARANHÃO

Euripedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Preeentes de Rondônia: 7

TOCANTINS

Antonio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes de Tocantins: 8

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastor Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 14

PIAUr

PSDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Anibal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Antonio José Mota PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB-
José Pimentel PT-
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSD
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 20

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Lavoisier Maia PFL
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB

B.Sá
Ciro Nogueira
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 7

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano

ACRE

PFL
PPB
PFL
PPS
PT
PSDB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Mareio Bittar
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 6
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BAHIA
PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL

PSDB
PFL

PFL
PFL

PSDB
PT
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PT
PPB

Arolde Cedraz
Cláudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabriel
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Júnior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço

José Rocha
José Ronaldo

Jutahy Júnior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro

Mario Negromonte
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 36

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes possible
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Pedro Corrêa PB
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 20

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Régis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 7

Domiciano Cabral PMDB
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 12

MINAS GERAIS

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PL
PFL

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antonio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Julio
Carlos Melles

SERGIPE

PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PT
PSB

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 6
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Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahin Abi-Ackel PPB
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Nárcio Rodrigues PSDB
Odelmo Leão PPB
Philemon Rodrigues PMDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronado Vasconcelos PFL
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Walfrido Mares Guia PTB
Presentes de Minas Gerais: 36

ESP(RITO SANTO

Aloizio Santos PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Presentes do Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ayrton Xerez PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Cornelio Ribeiro PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
DtH~eno PSDB
ÉberSilva DT
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves .PTB
Francisco Silva PST
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva S. Parto
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB

Fevereiro de 2000
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Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Clóvis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PSL
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio POT
Duílio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Menegulelli PT
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Genoíno PT
José índio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSOB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Neto PFL
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoni PT
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PSOS
Sampaio Ooria PSDB
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PPB
Xico Graziano PSOB
Zulaiê Cobra PSOB
Presentes de São Paulo: 54

MATO GROSSO DO SUL

Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Tete Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 8

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Waldemir MoKa PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

GOIÁS

PMDB
PMDS
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL

PARANÁ

PFL
PSDB
PSDB
PSDS
PB

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Pedro Celso PT
Ricardo Nomnha PMDB
Presentes do Ditrito Federal: 6

Barbosa Neto
Geovan Fre~tas

Jovair Arantes
Juquinha
Luiz Bittencourt
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 10

Abelardo Lupion
Alex Canziani
Basílio Villélni
Chico da Pincesa
Dilceu SpelJ'atico

MATO GROSSO

PFL
PSDB
PTS

Celcita Pinheiro
Lino Rosi
Murilo Domingos
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Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosemmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odilio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Presentes do Paraná: 23

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

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Darcisio Perondi
Enio Bacci
Farnando Marroni
Fetter Junior
Henrique Fontana
Luiz Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvea
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schimdt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

PMDB
PDT
PT
PPB
PT
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PL
POT
PHDBS
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

Fevereiro de 2000

SANTA CATARINA

Presentes do Rio Grande do Sul: 25

RIO GRANDE DO SUL

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB
Edison Andrino PMOB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
João Matos PMOB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinack PT
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMOB
Serafim Venzon PDT
Vicicente Caropreso PSOB

Presentes de Santa Catarina: 13

Adão Pretto
Arton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer

PT
POT
POT
PPB
PTa
PMDB

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro) - A lis

ta de presença registra o comparecimento de 402
senhores deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O Sr. Dr. Hélio, servindo como 22 Secretário
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. ENIO BACCI, servindo como 12 Secre
tário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
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INDICAÇÃO N° 740, DE 2000
(DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Banco do Brasil, a renegOClaçio de débitos
nAo SllCUnbmdos.

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE.)

ilustríSSimo Sanhor PaoIo Ennco Mana Zaghen, PreSidente do
Banco do BraSil,

A ComlssAo de Agncultura e Polllica Rural se dlnge a Vossa
Senhona para alertar e sugenr o segUinte'

Que a Supenntendêncla do Banco do Brasil S/A, de BarrelraslBA, Informou à
ASSOCiação de AgncuUores e Imgantes do Oeste da Bahia, conforme
expedientes em anexo, que "O Banco amda nllo está apto para efetuar a
renegociação há menos de 30 d/as para o encelT8mento do prazo final". pelo
que sugenmos seja pronogado o prazo de renepoclação dos débitos não
secunllzados até Julho de 2000, em consonãncj/l com o alongamento dos
débitos propostos na MP nO 1988, e f

2 QUIS essa pronogação seja extensiva a todos os agncultores que ainda não
consegUiram Implementar a secUn1lzaçãO

a rosposra. O B:IIlco ainda não <!ta apto pan di:tuar a renC!!'0culI;io. há menos de
30 dias para o encerramento d~ prazo iinal Esta e uma prova que. na ponta, as
COIW não funciornun bem.

DlAIlteao ftlo. registramos a necessidade de 1l1terviJ' junto ao El\l'lCO do Brasil S/A,
pUõl adequação IIoediata d.!s nomw internas. Por ourro lado. emendemos oue
precisa ser prorroil!OO o pratO tinal prOVlsrO para as "",,,!!oc,,,çõe., de Feverelto
pam Julho Em pn-;'etro lugar. este novo prazo alcança a comercralizaç~o da safra
hoje em 0llIS0. que darz condições ao prodtIUlr efetuu a compra dos Titulos pllfa
gammr o prinCIpal Em segundo lugar. o prazo p~ alo~amerrro do~ debll~~
fin.=dos com n:att30S dos Fundos COllSlItUC10n&15. alraves da Ml' n-1 988. la
fonm a!on!!8dos ",e o mes de Julho. servindo como preeeciCllte

A intervenção de V SIIS é de fundamemal lmportânCIB. pan nossa cl~se

produtora. Corrramos novamente com seu emoenho e dedica;ão p= a causa., anlm
como_ estamOS a dispoSIção pano qualquer OUlnt lllforaw;ào.

COtdi~e

ASSOCIAÇÃO DE AGRICl'I.TORES E DO OESTE DAEAHIA
SetglO Pitt - Diretor Vice- esideme

Sala das Sessões, em 02 de fevereiro de 2000

~~

Deputado DILCEU SPER'ÁFICO
Pl'llSidente

REQUERIMENTO N" •de 2000
(Da Comissio de Agricultura e Politica Rural)

BARREIRASIBA. : I DE JANEIRO DE ;WOC

~o

BANCO DO BRASIL S/A
SL'PERlNTENDÊNcrA REGIONAL
Sll ElJZlVALDO VIV1 DE OLIVElRARE15
SUPERINTENDENTE
Nesta

~ "ENQllADiIA.MENTO Dl:. OPERA(.'ÓESDEFINA.NCIAMF..NfOS
R.URAiS NO PROGRAMA PESA"

A I BA
MlIOClAOAO DE •
AMeu.TM~EI

IF;R1QANTe; 00
O!STEDABARA

Senhor PreSidente,

"m Requeiro,. nos .termos do art. 113, I e § 1° do
, enio desta Casa, llGja enViada ao Presidente do Banco do BraSil

.,:A, senhor Paolo Enrico Maria Zaghen, a Indicação anexa.

Sala das Sess6es, em 02 de fevereiro de 2000

" ,,;'
Deputado DILCEUSPE~

Presidente --

#~:...)

AO,
DL SAULO 1'EDROSA
M.D. OEP\lTADO FEDE.1lA.L PELA BAHIA
BAASILIA - DF

COIII CII1lrço, apcII!lo li~ da clu&e produ!rn. represen"'l'ões ~e cl"'....
li em e!pOlCial, doi pulamc:nwtl. li fbnnas pll1l alongamento aas olvrdas rurms
lilrIIa ..._nl!CÚ!. WIIO poli. os dôbilo$ já -.ritizado$, como os Oellll1S Pan
0<1 dêbit~' SflClIriú;t;Iàa • collCClllo do Gcm:mo foi sansfarona • não há m31or~

problen''S •• sua aplieaçiD. Mas, para ~ <WlJ!tClS que não furam '==00" lU
Iim. t<.mDIllÍDÀ problemas n: lU1 opmdallalidtde

Pa seu~ runnsmidmoa em alla'o. oossa .:<lllSulta felt" •
SUPElUNrS"DENCIA. 00 BA.'lCO DO BRASIL SIA. de Barreiras/BA. VeJ'uo

A LeI n'g 866. de 09 de novemb,o de 1999, regulmnC1ltada pela Resolução n'2 666 ele li
de novembro de 1999, estendeu o enquadramerrro no orograma PESA, das operações ~
dct:orrerrres de emprémmo. de credrto rurel que tenham sido fOntlah.zaLÍas enlre 20 d'Y \
junho de 1995 e 31 de dezembro de 1997. não ""Jeitos a encargos finan=ro. prefixados. I
Vtinos asso<:lados de DC'" entidade, COm opet'&ções de emprestimo nesta condiçlo,t
regIStraram ,JUIlto as agênc13' que operam. o mteressc para enquadmnemo. Porem, OSI
sendo aVIsados inf_almmre que o Banco não vai adenr ao programa nestes cuc.

Diante ao Impasse. epara melhor esclarOClmento, gostanamos conhecer o real tt:ttam.J,
dado pelo Banco para estas operações \,
Sendo para o momento. no aguardo. subscrevemo-nost

~
almenre.
"

. itt
Diretor V,, .dente

LEGISLACÃO CITAOA ANEXAOA PELA
COORDENACÃo OE ESTIJOOS LEGISLA nvos - CeOI

LEI NO 9.866, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1999.

DISPÕE SOBRE O ALONGAMENTO DE DÍVIDAS
ORIGINÁRIAS DE CRÉDITO RURAL, DE QUE
TRATA A LEI W9 138. DE 29 DE NOVEMBRO DE
1995, E DE DIVIDAS PARA COM O FUNDO DE
DEFESA DA ECONOMIA CAFEElRA - FUNCAFE
INSTITUÍDO PELO DECRETO-LEI Nº 2 295, DE 2i
DE NOVEMBRO DE 1986, QUE FORAM
REESCALONADAS NO EXERCÍCIO DE 1997, DAS
OPERAÇÕES DE CUSTEIO E COLHEITA DA
SAFRA 1997/I998, À j.-UZ DE RESOLUÇÃO DO
CONSELHO MONETARIO NACIONAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS '
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..................................

I - prestações anuais, IguaIS e sucessivas, vencendo a primeira em 31
de outubro de 1997, admiudos ajustes no cronograma de retomo das
opemções alongadas e adoça0 de bônus de adimpl!ncia nas
prestações, confOlme o estabelecido nesta leI e a devida
regulamentação do Conselho MonetárIo Nacional; (NR)

V - a critérIo das plll1es, caso o mutuário comprove dificuldade de
pagamento de seu débIto nas condIções supra indicadas, o prazo de
vencunento da operação poderá ser estendido até o máximo de dez
anos, passando a prune1T8 prestaçlo a vencer em 31 de outubro de
1998, sUjeitando-se, amda, ao disposto na pane fmal do inciso I deste
parágrafo, autonzados os !lCgUmtes critérios e condições de
renegocl8Çào' (NR)

o PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional deaeta e eu sanCIOllO a seguinte Lei:

Art I° Os mClsos I e V do § SO do art SO da Lei n· 9.J38, de 29 de
novembro de 1995, passam a VIgorar com a segumte redaçlo

•Ar!.So " '" .. . .. . .

"Art. 8°-A. Fica o gestor do Fundo de Defesa da EConomIa Cafeerra _
Funcafé, ~tuido pelo Decreto-Lel nO 229S, de 21 de novembro de
1986, autorizado a promover ajuste contratual junto ao agente
financeiro, com base nas mfonnações dele recebidas, a fim de adequar
os v~res e prazos de reembolso, ao Fundo, das opCl'llÇÕes de
COJ1SObdação e reescalonamento de dívidas de cafeicultores e suas
cooperati.vas, reaI~ no exerciclO de 1997, e ainda, das operações
de custeIO e colheIta da safra 1997f1998, à luz de resolução do
COIlllCIho Monetário Nacional.

Plrigrafo único A adequação de valores e prazos de reembolso de
que trata o CapIIl será efetuada nas mesmas condições que forem
atabelecidas segundo o que detemuna o mClso I do § SO do art 5°
desta LeI."

I - a financiar a aquisição dos títulos do Tesouro Nacional com valor
de face equiValente ao da dívida a ser fmanciada, os qU81; devem ser
entregues ao credor em garantia do prinCIpal;

11 - a conceder rebate do qual resulte taxa de juros mfenor a seIS por
cento ao ano.

§ 6·-~. Dentro dos seus procedunentos bancários, os agentes
f~lros devem adotar as provlliências necessárias à CODtmwdade
da BSllStmclll crediti~Ja li mutuános contemplados com o alongamento
de que trata esta LeI, quando unprescindível ao desenvolvunento de
suas explorações.

§ 6°-E. FICBID excluidos dos beneficios constantes dos parágrafos S.
6°-A, 6°-B, 6°-C e 6°-D os mutuários que tenham comprovadamen~
COlDetído desvio de finalidade de credIto.·

Art 3° A Lei nO 9 138, de 1995, passa a vigorar acresCida do segumte
artigo:

Art. 4° Fica o Poder Executivo autonzado a conceder subvençao a
produtoces ruraJS nas operações de renegociação de que trata o § 6°_A do art. SO da
Lct nO 9.138, de 1995.

Plligrafo úmco Cabe 80 Banco CentraI do Brasil acompanhar e fiscalizar
u operações renegociadas, beneficiárias de subvençlio DOS termos do capuI.

Ar!. S· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bmília, 9 de novembro de 1999; 178° da Independêncm e 111· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

Martus Tavares

Mal'C/U VmlCllIS Pralml de Moraes

...... . .§SO .

a) prorrogação das parcelas vincendas nos exerclcios de 1999 e 2000,
para as operações de responsabilidade de um mesmo mutuário. cujo
montante dos saldos devedores seja, em 31 de julho de 1999, infenor a
qUInZe mll reaIs.

b) nos casos em que as prestações de um mesmo mutuário tota1izem
saldo devedor superior a qumze mll rems, pegamento de dez por cento
e qU1llZe por cento, respeetlvamente, das prestações vencivelS IIOS
exercícios de 1999 e 2000, e prorrogaçllo do restaote para o primeiro e
segundo ano subsequente ao do vencunento da última pm:cla
antenorrnente ajustada,

c) o pagamento referente ã prestaçio vencível em 31 de outubro de
1999 fica prorrogado para 31 de dezembro do mesmo ano, mantendo
se os encargos de nonnalidade;

d) o bônus de adunplêncla a que se refere o mc!.50 I deste parágrafo,
será aplicado sobre cada prestaçllo paga lIlé a data do respectivo
vencunenlo e será eqwvalente ao desconto de.

I) trinta por cento, se a parcela da divida for igual ou inferior a
cmqüenta mll rems.

2) tnnta por cento até o valor de cinqüenta mil reaIs e quinze por cento
sobre o valor excedente a cmqÜeDta mll reaiS, se a parcela da divllla
for supenor a esta mesma unportâncla,

Art. 2° O ar! 5° da Lei nO 9.138, de 1995, passa a vigorar acrescido dos
segumtes parágrafos'

"§ 6°_A. Na renegOCiação da parcela a que se refere o § 6·, o Tesouro
Nacional efetuara, medlBllte declaraçio de responsabilidade dos
valores atestados pelas mstltulções fmanceiras, o pagamento relativo
ao rebate de até dois pontos percentuais ao ano sobre a taxa de juros,
aplicado a parur de 24 de agosto de 1999, pIlI'a que nJo mcidam taxas
de juros supenores aos novos patamares estabelecidos pelo COIIICIho
Monetáno Nacional para essa renegOClIIÇIo, nio podendo da aplicaçlo
do rebate resultar taxa de juros mfmor a seis por cento ao ano,
inclusive nos casos Jã renegoclados, cabendo a pr8llca de taxas
mferiores sem o citado rebate.

§ 6°_B As díVidas origmanas de crédito rural que tenham Sido
contratadas entre 20 de junho de 1995 e 31 de dezembro de 1997 e
contenham indice de atualizaçao monc:tána, bem como aquelll5
enquadravels no Programa de Revltalização de Cooperativu'de
Produção Agropecuàna - Recoop, poderio ser renegociadas segundo o
que estabelecem os §§ 6°-A e 6°-C deste artigo

§ 6°·C As msUlUlÇÔC5 mtegrantes do Sistema Nacional de Crédito
Rural - SNCR, na renegocUlÇAo da parcela a que se referem 05 §i 6·,
6°_A e 6°_B, a seu exclustvo cntério, sem ônus para o TC!OW'O
Nacional, nllo podendo os valores correspondentes integrar a
declaração de responsabilidade a que alude o § 6°_A, ficam
autorizadas:

MEDIDA PROViSÓRIA NO 1.988-16, DE 13 DE JANEIRO DE 2000.

DISPÕE SOBRE AS OPERAÇÕES COM
RECURSOS DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS
DE FINANCIAMENTO DO NORTE, DO
NORDESTE E DO CENTRO-OESTE, DE QUE
TRATA A LEI NQ 7 827, DE 27 DE SETEMBRO DE
1989, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribulçllo que lhe confere o .I art. 62 da Constituiçlo, adota a segumte Medida Provlsóna, com força.de·lei

Art. 1Q A partir de 14 de janeiro de 2000, os encargos financerros dos
rmanciamentos concedidos com recursos dos Fundos ConslltuClonaís de
FinJlnciamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a LeI n" 7 827,
de 27 de setembro de \989, serão os seguIntes'

I . operações rurais:

a) agricultores farmliares, suas cooperativas e assocmçõcs, excluídas as
operações decorrentes de projetos de estruturaçilo de COIODOS e assentados IIOS
programas oficlRlS de ll8sentamento, colomzaçlio e refonm agrária, aprovados pelo
Instituto Nacional de ColoDlzaçllo e Refonna Agrária· INCRJ,. cmco por cento ao
ano'
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b) mini produtores, suas cooperativas e associações: nove por cento ao ano;

c) pequenos produtores, suas cooperativas e assoclaçiles: dez e meio por
cento ao ano;

d) médios produtores, suas cooperativas e associações: quatorze por cento
ao ano;

e) grandes produtores, suas cooperativas e associaçilcs: dezesseis por cento
ao ano;

II - operaçôcs mdustnBlS, agro-industriais, de infra-estrutura e de turismo

a) mIcroempresa: nove por cento ao ano;

b) empresa de pequeno porte· onze por cento ao ano;

c) empresa de médio porte: qumzc por cenlo ao ano;

d) empresa de grande porte· dezesseIS por cento ao ano.

§ I°Os contratos de financIamento celebrados até 13 de janeiro de 2000
terAo, se do interesse do mutuário, os respectivos encargos fmanceiros ajustados a
partir de 14 de janeiro de 2000, de forma a compatibilizá-los aos custos previstos
neste artigO, obS1:l'Vado o prazo de até 30 de junho de 2000 para a formalização do
respectivo ajuste.

§ 2° O dei credere do banco administrador, Iinutado a três por cento ao
ano, está contido nos encargos fmanceiros cobrados pelos Fundos ConstltucionBlS e
será reduzIdo em percentual idêntico ao percentual garantido por fundos de aval.

§ 3° Os contratos de fmanclamento conterlo cláusula estabelecendo que os
encargos fmanceiros serAo revistos anualmente e sempre que a Tl!Xa de JIU'OS de
longo prazo - TJLP apresentar variaçlo acumulada, para mais ou para menos,
superior a trinta por cento.

§ 4° No mês deJaneiro de cada ano, observadas as disposiçilcs do parágrafo
anterior, o Poder Executivo, por proposta conjunta dos Ministérios da Fazenda e da
Integraçlo Nacional, poderá realizar ajustes nas taxas dos encargos fmanceiros,
limitados à variaçAo percentual da TJLP no perlodo.

§ 5° Por proposta dos bancos administradores ao MiniSténo da Integraçlo
NaCIonal, os Conselhos Deltberativos das Superintendências de DesenvolVImento da
Amazônia e do Nordeste e o Conselho Delibcrauvo do Fundo Constitucional de
FinanCIamento do Centro-Ocste poderão, sobre os encargos de que trata este artigo,
concadcr bônus de adimplênCIa de até vinte e cinco por cento para mutuários que
desenvolvem suas atividades na região do semi-ándo nordestino e de até quinze por
cento para mutuários das demais regiões, desde que a parcela da divida seja paga até
a data do respectivo vencimento.

§ 6° Os bônus de que trata o parágrafo anterior, incidentes sobre as taxas
fixadas nos mcisos I e lI, serão elevados em cinco pontos percentuais no caso de
clientes que sempre efetuaram em dia o pagamento dos seus débitos.

§ 7" No caso de desvio na apltcaçllo dos recursos, o mlltlUiio perderá, sem
prejuízo das medidas judiciais cabiveis, inclusive de natureza executóna, todo e
qualquer beneficio, especialmente os relativos ao bônus de adimplência

Art. 2° Os rééursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento,
desembolsados pelos bancos administradores , scrlIo remunerados pelos encargos
pactuados com os devedores, excluido o dei credere correspondente.

Art. 3° Os bancos adminIStradores dos Fundos Constitucionais de
Financiamento ficam autorizados a adotar, nas renegociaçilcs, prorrogações e
composições de dividas, as seguintes condiçilcs:

I - o saldo devedor da opcraçlo, para efeito da renegociação da divida, sera
apurado sem computar encargos por inadimplemento;

II . beneficiários: mutuários de fmanctamentos concedidos até 31 de
dezembro de 1997, com recursos dos Fundos Constitucionais de Fmancl8mento,

1II • encargos fmanceiros: os fixados no ar!. 1°, com a incidência dos bônus
estabelecIdos no seu § 5°,

IV -prazo:

a) até cinco anos, acrescidos ao prazo fmal da opcraçlo, admitindo-sc novo
esquema de amortízaçlo fixado de acordo com a capacIdade de pagamento do
devedor;

b) o prazo total da opcraçlo, assIm considerado o prazo inicial, seus
acrésCimos efetivados antenormente e o pcriodo adicional de que trata a a1inea
anterior, não poderá exceder a quinze anos.

§ I°Não são passiveis de ;'enegociaçlo, nos termos deste <~igo, as
operações negOCIadas com amparo na lei nO 9.138, de 29 de novembro de 1995. ,

§ 2° Os mutuários interessados na renegOCIação, prorrogação e compoSição
de dividas de que trata este artigo deverão manifestar, formalmente, seu mteresse aos
bancos admimstradorcs até 28 de abril de 2000.

§ 3° É estabelecido o prazo de 31 de Julho de 2000 para encerramento das
renegoclaçllcs, JlI'OIrogaçõcs e composições de dividas amparadas em recursos dos
Fundos CorIStitucionais, incll1Sive sob a forma alternativa de que trata o art 4".

§ 4" As operaçilcs originariamente contratadas ao amparo dos Fundos
Constitucionms de Financiamento que se enquadrarem no disposto neste artigo e
tenham sido recompostas com recursos de outras fontes dos agentes fmancelros
poderão ser renegocladas com base nesta Medida ProvISória, a cntério dos bancos
operadores.

§ 5° Os saldos devedores das operações de que trata o parágrafo antenor,
para efeito de reversão aos Fundos ConstitucionaIS de Fmanciamento, serão
atua\i1.ados, a parttr da data da exclusão dos financIamentos das contas dos Fundos,
com encargos financeiros não superiores a Taxa de Juros de longo Prazo (TJLP) e
sem imputar encargos por inadimplemento e honorários de advogados

§ 6" O disposto neste artigo não se apltca às operações em que tenham SIdo
constatados desvio de recursos.

§ 7" Os bancos administradores dos Fundos Consutucionais de
FinanCiamento fornecerão aos mutuários demonstrativo de cálculo da evolução dos
saldos da conta do financiamento.

Art. 4g Ficam os bancos administradores dos Fundos Constitucionais de
FinanCIamento, se do IDteresse dos mutuários de fmanclamentos amparados em
recursos dos Fundos e alternativamente às condições estabeleCIdas no artigo antenor,
autorizados a renegociar as operações de crédito ntral nos termos da Resolução nO
2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho Monetário Nacional, e suas alterações
posteriores

Paràgrafo único. Nas renegociações de que trata este artIgO, os bancos
administradores poderAo fmanclar, com recursos dos Fundos Consutuclonms de
Financiamento, a aquisição de Ceruficado do Tesouro NacIonal • CTN, adotando
para essa operaçlo o prazo màxtmo de três anos e os encargos de que trata o art 1°.

Art. 5° O mutuário que vIer a inadnnphr, depois de ter renegoclado,
prorrogado ou recomposto sua diVIda nos termos dos arts 3° e 4°, não poderá tomar
novos fmanciamentos em bancos oficiais, enquanto não for regularizada a SItuação da
respccliva divida.

Art. 6° Em cada operação dos Fundos Consutucionals, contratada a partir
de I~ de dezembro de 1998, excluída a decorrente da renegOCIação, prorrogação e
composição de que trata o art. 3°, o risco operacional do banco admmistrador será de
cmqftenta por cento, cabendo igual percentual ao respectivo Fundo.

Parágrafo único. Eventuais prejuizos, decorrentes de valores não liqwdados
em cada operação de finanCIamento, serão rateados entre as partes nos percentuais
fixados no c.put.

Ar!. 7" Os bancos admnnstradores dos Fundos Constttuclonms de
FinanCiamento e dos Fundos de Investnnentos Regtonais fornecerão ao Minlsténo da
Integração Nacional, na forma que vier a ser por este detennmada, as informações
necessárias à supervisão, ao acompanhamento e ao controle da aplicação dos recursos
e à avaliaçAo de desempenho desses Fundos.

Parágrafo únICO. Sem prejuízo das IDformações atualmente prestadas. sera
facultado aos bancos administradores periodo de adaptação de até um ano para
atendimento do previsto no e.put

Ar!. 8° Os Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional, em conjunto,
estabelecerão normas para estruturaçlo e padromzação dos balanços e balancetes dos
Fundos Constitucionais de Financiamento.

Ar!. 9" A leI nO 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 4"

§ 1° Os Fundos Constitucionats de FlDanclamento poderão fmanciar
empreendimentos não-governamentais de infra-esuutura econômica
até o limite de dez por cento dos recursos preVIstos, em cada ano, para
os respceti\(os Fundos.

.............................................. , ." (NR)

"Art. 7" .

Parágraflrúnico. O Ministério da Fazenda informará, mensalmente, ao
Ministério da Integração Nacional e aos bancos administradores dos
Fundos ConSUtucionms de FinanCIamento a soma da arrecadação do
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unposto sobre a renda e proventos de qualquer lIlItUreZ8 e do imposto
sobre produtos mdustnalizados, o valor das hberações efetuadas pIO
cada Fundo, bem como a prevlsAo de datas e valores das Ids
hberações unediatamente subseqüentes." (NR)

"Art. 9" Obsen'adas as diretrizes estabelecidas pelo Ministérto da
Integraçlo NacIOnal, os bancos administradores poderio rep8UIl'
recursos dos Fundos CoostituclOn8ls a outrlI!l instituIções autorizadls a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, com capacidade témil:a
comprovada e com estrutura operacional e administrativa aptas a
realizar, em segurança e no estnto cwnprímento das diretrizes e
normas estabelecidas, programas de credito especificamente criados
com essa fmaltdade." (NR)

"Art 13 A admmlstrllÇAo dos -Fundos~tuClonatS de
FUl811clamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste será distinta e
autônoma e, observadas as atribUições previstas em lei, exercida pelos
segumte orgãos'

I - Conselho Deltberativo das Supenntendencias de Desenvolvimento
das RegIões Norte e Nordeste e pelo Conselho Deliberativo do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste;

II - MUlIstério da Integraçl!o Nacional; e

UI - mstitulç!o fmancerra de caráter regIOnal e Banco do Brasil S.A.·
(NR)

"Art. 14. Cabe ao Conselho DeliberatIVO das Supermlendencias de
Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste e ao Conselho
DeliberatIVO do Fundo Coostttucional de Financiamento do Centro
Oeste:

I - aprovar, até o dia IS de dezembro, os programas de fmanciamento
de cada Fundo;

UI - avaliar os resultados obtidos e determmar as medidas de ajustes
necessárias ao cwnprimento das drretrizes aprovadas.' (NR)

"Art. IS Silo atribuições de cada uma das instituições financeiras
federlus de caráter regtonal e do Banco do Brasil S.A., nos temIOS da
lei
I - aplicar os recursos e unplementar a política de COIIcessAo de cn!diID
de acordo com os programas aprovados pelos respectivos Conselhos
Deliberattvos,

II - defmtr normas, procedimentos e condições operacionais própriB
da atividade bl111C8rta, respeítadas, dentre ouuas, as diretrizes
constantes dos programas de f1ll8llciamento aprovados pelos
Conselhos Deltberativos de cada Fundo;

III - enquadrar as propostas nas faixas de encargos e deferir OI

créditos,

IV - formaltzar contratos de repasses de recursas na forma psevista no
ar\. 9°,

V - prestar contas sobre os resultados a1cançwios, desempenho e
estado dos recursos e aphcaçiles ao Mmlsteno da Integraçilo Nacional.
que as submeterá aos Conselhos Deltberattvos;

VI - exercer outras alivldades merentes à aplicação dos recursos e à
recuperação dos creditos

Parágrafo únIco. Até o dia 30 de setembro de cada ano, as mstituiçôe5
fmancelras de que trata O c.pU! encaminharlo ao Ministério da
Integração NacIOnal a proposição de aplicaçllo dos recursos relativa
aos programas de fmanclamento para o exercicio seguinte." (NR)

"Art. IS·A Até IS de novembro de cada 1110, o Ministério da
Integração NacIonal encammhará 110 CooseIho Deliberattvo das
Supenntend!ncias de DesenvolvlmentD da Amll7.61l1a e do Nordeste e
ao Conselho Deltberanvo do Fundo Constitucional de Financiamenlo
do Centro-Oeste as propostas de aplicaçio dos recursos relativas _
programas de fmanclamento para o exercicio seguinte." (NR)

"Art I7. Os bancos admmistradores dos Fundos Coostttuelonais de
Fmanclamento farllo jus, a partir de 12 de janeiro de 2000, à taxa de
admmlstração de tr~ por cento ao ano sobre o patrimõnio líquido dos
respectIVOS Fundos, apropriada mensalmente.

Parágrafo único. A taxa de admmistraçlo de que trata O cap.t fica
lunitada, em cada exerclclO, a partlr de 1999, a Vinte por cento do

valor das transferênCIas de que trata a a1inea "c", mClso I. do art IS9
da Coostirulçi!o Federal, realIZadas pelo Tesouro NaCIonal a cada um
dos bancos administradores" (NR)

"Ar\. 20 Os bancos administradores dos Fundos ConstltucionaIs de
Financiamento apresentarão, semestralmente, ao Mmlsténo da
Integraçllo Nacional, relalóno ctrcunslanciado sobre as atividades
desenvolvidas e os resultados obtldos

§ 52 O Mmistério da Integração Nacional encaminhará ao Conselho
Deliberativo das Supenntendênclas de DesenvolvImento da Amazôma
e do Nordeste e ao Conselho Deltberatlvo do Fundo ConstItucIonal de
FinanCIamento do Centro-Oeste os relalónos de que trata o caput "
(NR)

Art. 10. A lei nO 9126, de 10 de novembro de 1995, passa a VIgorar com
as segumlCS alterações

•Art 42 Os saldos dtárlos dos recursos dos Fundos ConstItuCIOnaIS de
FinanCIamento das RegIões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do
FINOR, do FINAM e do FUNRES, bem como dos recursos
depositados na forma do art 19 da leI n2 &167, de 16 de Janeiro de
1991, enquanto não desembolsados pelos bancos admmlstradores e
operadores, serão remunerados com base na taxa extra-mercado
dIvulgada pelo B8114:O Central do Brastl " (NR)

ftAr!. &" Os bancos adnumstradores poderão aplicar até vmle por cento
dos recursos dos Fundos COnstttuCIOn1US de FinW1clamento no
finaoC1ll1lCllto de empresas do setor produtivo, para a produção e
cornerctalizaçAo de bens destmados á exportação

." (NR)

Art. lI. O ar!. I" da Lei n" 9 &0&, de 20 de julho de 1999, passa a vigorar
com a seguinte redaçIo'

"Ar!. 1° ..... ...

§ I" A aplicaçlio de que trata este artIgo poderá ser realtzada na fonna
do ar!. 9" da leI n2 &167, de 16 dejW1etro de 1991, ou em composição
com os recursos de que trata o art S2 da mesma LeI

§ 4° Na hipótese de utilização de recursos de que trata o art. S2 da Lei
nO 8.167, de 1991, o monlante não poderá ultrapassar cmqüenta por
cento do total da partiCIpação do Fundo no projeto, e as debêntures a
serem subscntas serão totalmente inconverslvels em ações, observadas
1IS demais normas que regem a matéria.

§ S" A subscnção de debêntures de que trata o parágrafo antenor nllo
será computada no limIte de tnnta por cento do orÇ8lOento anual
fJXlldo \lO § l Q do art. SO daLei nO 8.167, de 1991 "(NR)

Ar!. 12. As disposIções do ar!. 12 da Lei nO 9 &0&, de 1999, na redação dada
por esta Medida Províséna, aplicam-se aos projetos aprovados até 27 de setembro de
1999.

Art 13. O ar! 2° da Lei nO &167, de 16 dejanetro de 1991, passa a vIgorar
com aSCIlIImte redaçio

"Art. 22 Ficam mantidos, até o exercícIO fmancetro de 2013,
correspondente ao perlodo-base de 2012, os prazos e percentuais para
destínaçlo dos recursos de que tratam o ar\. 52 do Decreto-Lel n2

J.l06, de 16 de junho de 1970, e o art 62 do Decreto-Lei n' I 179, de
6 de julho de 1971, e alterações postenores, para aphcação em
projetos relevW1tes para o desenvolvunento da Amazôma e do
Nordeste, sob a responsablhdade do Mmlsténo da Integração
Nacional" (NR)

Ar!. 14. Ficam convalidados os atos prallcados com base na Medida
Provisóriatf 1.988-15, de 14 de dezembro de 1999

Ar\. I S. Esta Medída ProVIsória entra em vIgor na data de sua publicação
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Art 16 FIcam revogados o ar! 11, o § 2!' do ar! 16 da Lei n" 7,827, de 27
de selembro de 1989, os arts lO, 3", 5", 6", o § 3" do ar!, 8" e o ar! 13 da Lei n" 9.126,
de !O de novembro de 1995

Brasíba. 13 de janeiro de 2000, 179" da IndependêncIa e 1120 da
Repubbca

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

Martus Tavares

Fernando Be=erra

Pedro Parente

RESOLUCAO K. 002666

Olsooe sobre os criterlcs e as
cond~coes apl,lcave~s as cFeracoes
de credlto rural alonga
aas/ securl tlza.::'as ao amparo ca Le:
n. 9.138, de 1995, ou renegocladas
com base na Resolucao n. 2.471, ce
159B.

o BJ>..IIJCO C:::.J'TRAL DO BRASIL, na forma ao art. 9. aa Lel n.
4 c;;9S, ae 31 de aezeJlbro de 1964, torna publ.lcO que o CONSELHO MONE
TiRIO NACIONAL, em sessao realJ.zada em 11 de novemoro de 1999, tenao
em vlsta as C1Spos:'C::ies dos arts. 4., lnc1S0 VI, da referlda Lei, 4.
e 14 da Le.!. n 4.629, de 5 ae novembro de 19135, e S., Paragrafo 5.,
lncHiC li 02, Le_ r•• 9.136, de 29 de novembro de :995, com a redacêc
caca pelo art. 1. ca LeJ. n 9.866, ae 9 ae novem.o~O ae 1999,

R E S O L V E U.

Ji.=t. 1 Es~anelece= os segu:!.ntes cr~te::'J.cs e condJ.cces apl::!.
caVêJ.5 as: ooe=a.:::;es alonqa:las/seCll::,:.t:.=tidas a:. a..nparo aa te:. r..
9.138, ae :!9- de novs:"'..Cro de 1995:

I - oce::'ac:es de responsabJ.!J.dade ae ll."r. resr"o mutuarlO, cUJ~

montante dos s~ldcs cevedores, em 31 de Julno ae 1999, era de ate R.
:S.ooc, 00 (quJ.~=e :-:.: rea!.s\· a parcela venc:.c.a e:tl. 31 de ou-:'iJbro ae
1999 e a parcela ve::cl.vel no ano de 2000 fJ.cam prorrogadas, respect1.
va.'nente, para o pr:.:"eJ.ro e o segunao anoS subsequentes ao d::> Vencl,
mente oa ultlIl'a parcela antet'J.ormente pactuado, consJoderadas as pror
rocracoes for;na.lJ.=a=a,; com relacao as parcelas ve=:,cJ.cas noS anos ae
:997 e 1998;

II - ooera::oes ae responsabJ.l~dade ce um mesmo mutuarJ.o,
CUjO mor:.tar.te c:-~ =:e.:dOE cevedores, e!n 3: de JU::::' d.e 1999, e::a 5upe
n.or a RI 15.000,00 \qu~n=e flul rea~5l: e:{J.gencJ.~_de pagamento de l~o
:ae= c'.:or cent...:> I ao -:alor da parce:a venc:.aa em -=_ ae outubro de 19~.
e de iS:l (quJ.r.:e F;::= centoJ do valor da parcela vencJ.vel no ano ae
:000, !:'::éf'.dc os vê.:.:res re....anescentes prorrogaaos, respectJ.vMnente,
oara o prJ.melro e c segundo anos subsequentes ao do vencJ.mento da ul
tl.:na par.:ela ante~:.:rmente pactuado, cons~deradas as pror=ogacoes
formalJ.zadas com re:acao as parcelas vencJ.das nos anos de 1997 e
1998,

I I I - devem ser concedJ.dos bonus de adJ.mp1encJ.a sobre cada
parcela OA diVida paqa. ate a data do respec:tl"'o venClmenCO, na hlpO·
tese de o saldo deveaor, em 31 de Julho de 1999, ser J.gua1 ou J.nfen.
or a R! 50.000,00 lcJ.nquen;:a mJ.l reaJ.sl, representando desconto de
30~ (trJ.nta por cen:o);

IV - deveTTJ. ser concedJ.das bonus de adl.mplenCla sobre cada
~arcela aa d:.v:.da paüa ate a data do respectJ.vo V"enCJ.mento, na hipo:
tese de o saldo oevedor, e'Tl 31 de Julho de 1999, ser super,lor a R
=0. oon, 00 (cl.nquenta rnl.l reaJ.s), representando descontos de 30
(trl.nta por cento) e de 15 (quJonze por cento), ooservados os seguJ.n
tes Crl.terlOS pa~a a respectlva apuracao'

.....................................................................................................
.........................." .

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TíTULO IV
DAS PROPOSIÇOES

CAPÍTULO !lI
DAS INDICAÇOES

An. 113, Indicação é a proposiçAo através da qual o Deputado:
• Arllgo alterado pela Resoluçilo n' /O, d. /99/.
I • sugere a outro Poder a adoçA0 de provid!ncia, a realizaçao de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maténa de sua iniciativa
exclusiva;

Il - sugere a manifestaçâo de uma ou mais Comissões acerca de
detenninado assunto, VIsando a elaboraçllo de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I, a indiCBÇllo sem objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

• Allerado para DiáriO da CálflOra dtM Deputados. por Ato tltn Presldemes tltn
Mesas da.. dlKJS CG!f1,f do Congre.f,'o NaclOlIOl d. 2de outubro d. 1995.

, • § 2° Na hipótese do incillO lI, serlo observadas as seguintes nonnas:
. . I - as indicações recebidas pela Mesa serllo lidas em súmula, mlllldadas à

publicaçlio no DtárlO da Congresso NaCional e encammhadas às ComissiJes
competentes;

• Allerada para Diário da 01mora dos Dt!putados. par Ato dos Presldenttt.. da.
Me.'tO.. da. duu.. Casa.. do ('ongre.•.fo Nac/(}IfO/ de 2 d. outubro de /995.

II - O parecer referente à indicaçllo será proferido no prazo de vinte
sessões, prorrogável a critério da Presidência da Comissão;

III - se a COOIissAo que tiver de opinar IlObre indic:açlo concluir pelo
oferecimento de proJeto, seguirá este os tn1mites regimentais das proposições
congêneres:

IV - se nerlhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da
Câmara, ao chegar o processo à Mesa, detenninará o arquivamento da mdicaçAo,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à
conSideração da Casa,

V - não serão aceitas proposições que objellvem.
a) consulta a COInlssllo sobre interpretação e aplicaçllo de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer Poder, de seus órgllos e
autondades

PR;OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 366-A, DE 1999

( Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
MENSAGEM N2 1 136199

Aprova o texto do Protocolo AdN:IonaI 80 Aco<do PIltll • Conl8rvação da Fauna AquállCa nos
C..- dos Rloa llmlltofeo. celebrado entnl o Governo da ReP<lblJca F__ do Bralil e o
Gowmo da Repúbhc8 do 1'1/IIllUII. em BrMIIla, em 111 de maIO de 191111. lindo1*__, di
ComouIo de AgncuItura • Pollbca RtnI (rNIor Cep. SAULO PEDROSA) • di Cornluio da
llefMII do Con8umodor, Meoo AIntHnt. • MInoriat (_ Dep. RONALDO
VASCONCaLOS). pela aprovaçIo. e di Com'" de ConIbtuiçlo e Justiça • de RadaçIo.
Pela COIlIlllIlc:IoM_. jundlcodade • IéCnIC8 IIllIlSlabva. com emenda (raIator: Cep.
FERNANDO CORUJA)

(Às COMISSÕES DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL. DE Dl:f'ESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS. E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART
54»

SUMÁRIO

I-I'tojato lntCl81

11- Na ComllS6o de Agnccllura e Pohbca Rural
• parecer do relator
• _daComlSsAo

111- Na ComluiQ da Defesa do Coolumldor. MeIO Ambiente e Mlnonaa
• ..-dorelator
• PI_,dI ComlSSAo

IV - Ne Com_ de CoosblulÇãoe·Julbça.e de RtldisçAo
• pe_dorelatot
• emenda oférecIda pelo relator

_:;., ,*-,-da,ClllIulISAo
-. ,flmllr1da.ado\lIda pela ComlOSllo

() CONGRESSO Ni\C;IONAl. docrem'

Art. [0 Fica 'pro\'ado () toxto do Protocolo Adicional :lO

Aconlo para II ConsefV2Çào da Fauna Aquática nos Cursos do. 1Uo. Linútrofes,
é:elcbrado ~ue o Govemo da República Federatlva do B1'l1SU e () Govemo da
Rcpúbltea d~ P.~,:u. em Brasolia, em 19 de maio de 1999,
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I'acigrafo úmco rlcam I,Ul<:I[O-; à apm"acão do Congres!ffi
NaclOmL1 qUP.ü.qucr :1[05 que Impliquem rc"~:io uo rcfendo \cordo, assun como
~qucr alustes complementares 4ue, no.. [ermoIC do IncISO r úo amgo 49 da
Constttwçio rcdet'SiL aCD.rre[cm encargos ou COmprotn1550lJ gravosos ao
pltnmônKJ nac1Onal.

,\rr. Z' 8te Decrcto I.cgtlllall'l."" entIa em \Igor na data de
,ua publtcaçiio.

~a1a da Comtllisào, em 24 de novembro Jc 1999

llDtSAGEM Ho l.U6. DE 1999
(DO PODia EDCll'UVO)

S"-ta à cClZ1JI1"raçao do Co_ao llac1caal o tarto do
PrClUlCOlo Ad1c1caal ao Acordo para a CcaaarTaçAo " Fauna
A.q!3t1ca noa Curaoa doa R10a L1a1troba. calÜlrado antra o
Clo'IlIrno" R~Uca FlI4araUTa do Braall a o GoTarno da
R~Uca do Paraqua1... lradUa, .. 19 da ..10 da 19".

la CCIIXBSOU Dl: u~u KX'1'E1tlOJlU E DE oaaA lÍJ.l:iénI.: DE
A;alCUL'rlJIlA E POL.tTlCA IIIl11AL: DI: DJ:rZlIA DO COIISmaDDII, !lJ:lO
~J:IlTI E MI~: I: DI: COIIITU'lllÇAO E JUII'l'IÇA E DI: RIIlllÇJO
(UT. 5'»

Da coafixmodIdo ..... o d..,- DO"""" 14. lDClIO vm.da~ FocIoraL
..........1mld&coaoicloaçio de V_ ExaIiIociaa. 1<1li1ll_ brio de~YOI do

5_MlDiIuo das.- dai R.cIoç6clExtonora. o lOX1O do PrcxocoIo~ 00 Acordo poro
I e-oçio da FIUIIC AquMIca lIOC C...... dor RloII.lmiaofrs. ceIcllndo -.o.~ da

Rop\I>Ilca Fedcdnva do BtasiI • o ao- da R.cpúbIica do PmpoL .... BtaiIiI. em 19 do DWO

de 1999.

de 1999,

I EGISLAC \0 ClT \DA A.."'lEXADA PEl-"
COOllÕEl«ACAo DE EST\.'DOS LEGISLATIVOS· CoDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

VII • manter relações com Estados estrangell'os e acredItar seU!
teplesemantes dlplomaocos:

VIII - celebrar tratados, convenções e atOS mternaclOmllS. sUjeitos a
referendo do Conllt'esso NaCional:

IX - decretar o estado de defesa e o estado de SIllO:
X • decretar e executar a Intervenção federaL

DECRETO N' 1.806. DE 06 DE FEVEREIRO DE 1996.

PROMULGA O "COROa PARA .A

CONSERVAÇÃO DA FAUNA AQUATICA
NOS CURSOS DOS RIOS LIMITROFES.
CELEBRADO ENTRE o GOVERNO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASil. E
o GOVERNO DA REPUBLlCA DO
PARAGUAL EM BRASILlA. EM 1" DE
SETEMBRO DE 1994

Ar!. 10 O Acordo para a Conservação da Fauna Aqnanca nos
Cursos dos Rtos LlID1trofes, celebrado entre o Governo da República
Fcderallva do Brasl1 e o Governo da Republica do Paragwu. em Brastlia, em
I' de setembro de 1994, apenso por copia ao presente Decreto, sera
executado e cwnpndo tio mtelIllIllente como nele se contem.

Art.;:" Este Decreto entra em vIgor na data de sua publtcação.

ANEXO

""CORDa ENTRE o GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA REPUBLlCA DO PARAGUAI PARA A

CONSERVAÇÃO DA FAUNA AQUATICA NOS CURSOS DOS RIOS
LIMITROFES -

.. Art. 1" As Panes Contra!lllttes acordam em regulamCDllll: a pesca
l1li aguas dos nos IUDitrofes entre SctlS tcriitonO!l·-em· itartttooIa com as
disposIções deste Acorda

Art.;:" O presente Acorda se aplicara às cguas do no Paragwu. no
treeho compreendido entre a desembocadura do rio Apa e a conflu!nctll com
o no Negro ou Otuqws. no no Apa, desde sua desembocadura no no
PJniUI1 ate a sua nascente prmcipal. ao longo do lago de Ila1pu, desde a
bIrragem ate o anngo Salto das Sete Quedas ou Salto deI GIWllI: e no uedlb
do no Parana. desde a foz do no Iguaçu ate a barragem de ltaipu.

Art. 3" Cada plIfte Contratante c.=cem o dlICno de pesca nos
lICChoI!I definIdos no an.;2 em SWIS aguas temtDn8lS. me o lunne da rcspect1Vll
.obenIma. :-lo emamo. pDCietto ser realizadtJs cOlltroles cOOJUlllOS, com a
pamClpllÇio de funcIllnanll5 dos orgamsmO!l competentes em cada trecho, a
lím de garantll' o CUIIIJllUIICIIl das dispostções do presente Acordo.

Art +" A auvidade pesquen exercIda nos trecbos definidos no
an.2 sera objeto de regWamentoc especificos. os quaIS serão. posterIllt'n1lm
iDl:oIpondos ao presente Acordo sob a tOrma de Protocolos AdtciooalI.

0'0 .

SEçAOll
Das Alnbulções do PresIdente da Republica

Arl 84 Compete pnvauvamcnte 10 presidente da Rcpublica:.
I • nomear e e'(OIlerar os Mimsuos de Estado: A~
II • ~xen:er. com o awalio dos MttustroS de Estado. a -....-

sl!llCnor da admnustrllÇllo federal:
III • InICIlll o processo leglSlauvo. na fQl'lllll e nos casos pteVlSUlS

nesta Consomu;ão. . I' bem como
IV ••anclonar. promulgar e fazer publicar as eIS.

~xpcdll' decretos e re!!UIamentos para sua fiei execução.

V• vetar Jll'OJet05 de leI. total ou plll'Cl&ltncnte:
VI. dJIpor sobn: a orgamzaçIo e o funclOllllllClllO da admimstração

fedeml. na forma da lei:

TÍTULO IV
Da Orgmuzaçio dos Poderes

..........." .

CAPITULO 11
Do Poder Execuovo

................ 0.0 ......

•••••• H ••••••• 0.0 ••••••••••••••

Art. S" As Parta COIllnItar1leS acordam em realizar, l1li iguu às
quatJ se retere o 1Itl.2 do presente AconIo. estudos cOllJtmtos de avaIiaçio do
recutJO tClÜCO que SIl'V8tl1 de bale para o ordenamento da anvidade pesquei%a
e para a execução de obras de melhona e de trabalhos de pl!C1cu1tura que
làYonlçam as coadições naItItais para a reprodução. o crescimento e o
dllcnvolvtmento dos peIXes,

Art. 6·
I • A COIlIItUÇio de obras hidríulicas. que podem altcrlr o regime

hi«ológico e hidnlbtoló8ico do rio; 4everaser precedida de e1alxnçlo pelas
Panes Comratama, de wn pIaDo de açIo JlII'& I comavaçio doI.tllClIIJOI
JIIICIDeÍI'OS, que..coalettIple ac mecIida c auçlles adequadas à~de.'
impKtoI ambiCll1all e 0IIIrIS CXlpias legm pemnemes. em paaicuIIr.u
medidas para salvapardc o movtltlClllO migratorio nonnaldos~_

;2 - As PInaC_desenvolvcriO. aamesmo-tempo,
trlIblIIhos de aqIlicuImra c outroI, a fim de salvaguardara reprodução e o
CIIICÍIIICIIIll narmaI.das apDeia danlo\'M COIIdiçõeI ambieDlail; II1II
lI1IChoI doi nOlloea1iz1do1 a mon_ c aJUI8IIlC das obras referidas no
~ amenor deste ama0. Para tais fins, seria fonnalizadou,j_'
~comptcmenrwes."...__ .r:,,:.:;,.. ~-, .

...~ ... ~':' -··:..::s ...~ .... ". '-:.z.~_

AJt17"~MP"Cll1lrIaIIlm:aeobrigmJ l'nio.intmduzirnouiOlll
liíiútrofiIt espécies'llqlllilicu exótica•.-'~':::'l· . _ "O'!l~0: ) t~
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Art. 8° As insUWlçôes competentes das Panes ConlIlltaDtcs
elabol'llrio e aphc81ilo medidas para prevemr a polwção por efluentes nlIo
tratados e oUlros detntos de ongem industnal ou agrícola, que afetem o
equl1íbrio ecológico e sejam preJúdlci3lS a fauna JOuallca dos treehos
defintdos no 1lrt.2 do presente Acorào. .

An. 9° Comprometem-se. as Panes Contml3DlCs. a =r a
Slstemallca troca de mformações sobre a Slmação dos recursos pesqueiroS.
em espec131 quantO aos mOVImentos das especles mlgralOnas e sobre as
auvlllades pesqueiras. comerCl3lS e espomvas. no mteresse de assegurar a
pesca sustenmvel. a reprodução normal e a conservação da fauna aqlllll1ca,
em todas as aguas. as quaJS se aphca o presente Acordo

Art. lO. Seria estabelecIdas pelas Partes Contnllllntes, sempre que
Julgarem necesSarto. limitações quanto a mtensldade da pesca. ao' t1pO de
petrechos, nos tamanhos de Cap1UrlL as áreas de proteção. aos perlodos de
prOIbição da aovldade pesqueira. ao numero de aUlOnZ3ÇÕCS de pesca e aos
volumes maxlmos de caprura por especle e "eus correspondentes ajustes
penodicos. I -. .

Art. II A fun de fonaleeer a colaboração lecnica e clentifica em
matena de recursos pesqueIros. pescanas e Iudroblologla nas blCllS
hidrograficas dos trechos defintdos no an.2 do presente Aconlo, as Partes
Contratantes cooper81ilo medIante a formahzação dos respeCllvos acordos
clennlicos e lecntcos. .

Art. 12. SClll consnlUído Grupo de Trabalho, mtegrado por
representantes das msnwlções compelentes das Panes Conll'llW1tesO'que se
encarregara da.coordenação e da gestão das ações necessanas. a.apIu:açio do
presente Acordo. e do trmamenlo dos segUIntes lemas relOllvos,a, 3lIVldade
pesquerranaregtão li.mJtrofe: t';', ", ,t. • _.~ tl"~ i:"lZí",,,t v

a),reguJamentação de tecmcas e melOdos de pesca:.
b) regulamentação Ól!S tamanhos minnnos do pescado; .:e ..t.
c) estabelecimento de epocas e IOC8lS de prOIbição da pesllll,'r.:•. ::.
d} estabelecunento de áreas de reserva ou trechos, pt;!Ite&i!Ios e

seus regulamentos de pesca: .: • __ . ". _ ._~ ::m,ma oUlUF'
e) os volumes maxunos de captura e,seú'aJuste.penódiCO}I;""~;:;.r..J
f) a melhona e o desenvolvimento dos recursos pesquerros,

UlCiuindo a reprodução llI1lficial de p!"lXes,e.deoutros"'rgamsmo~ ~

g) o controle da ImplementaÇào(d8!>lrecOl1l~ª;~J.te
obngam as Partes ContrUat1teS: .

li) qualquer outro tema relauvo a conservação e no uso da fauna
JqU3llCa.

Ar!. 13

CurJlo. dos Rlo. Lu.,uores, prCllllulgado pelo Decreto n' 1,805, e. 011

de ~ever8J.ro do 19~5. O Acordo pravà 'lu.. a at1vldade pe.qttalra na

req~ão fron~.1riça sera objeto de regulamentos eapeciticoa, a ser••

incorporados sob n for.a de protocolos adiciona1.s. previ, adaaais,

o estabeleci.ento d. con1:rol.s conJuntos, ):le. COJlO a criaçio de

grUpo ae trabalho para a coordenação e ge.tio das açOe. n....ssári••

.~"J.i~:::o \.lJ' '.·:orao.

: 1J",,~eeolo .•Jic1c",al "~"éJl-"!1:1I1D'o u1:W:Ueclll .:aM&lL10d

·.iub:,,~ \\3: :·~ptcr:l.r 'icit:l c:: r.:=:t~rctoa da !J:.,;e~ tue ,~ ii.~.~

o '!,.~..a"os '"Ollcoltlpll: .alll!211c':o ,'" oparrçó311 colljWI1=3 ~f'

':iZClll i:.cçe.o enCr.e ürr:c\l -! rar~9~uai :! l"\:o1DIIS ..J .::crc::cio óa p••cr.

~""el",,,:::.J :", r:or.::"" ,ocai:: U "'''l."ioJo::.. ,.are!! ~.tt:bltl."ido... d41

.'0. ..al,e& ..::.~c:a, " ~l:(1cDColu c:mstitul. 1:.:1 .\lIatrunhtlt

r:rowJito rias !')('Ipul~ç6c!r. dos ecis l181!!:.31. u.O J:c~pae:t:iV.D t1oonoill."

Q d:s. ~:=c!sQ!1. V8Ç.!O do tleio .r.w.b1outõJ n. r09ilo.

oGowmo eis RcpObliaa FldInliva do lkIIiJ

I • O presente Acorao enrrara em vIgor na data em que ambas as
Panes Contratantes se notifiquem pela via dlplomatlca. do cumpnmento dos
reqUIsitos eXIgIdos por sua legISlação nacIOnal.

2 • Qualquer das Panes Contratantes podem denuncla·lo. em
qualquer mamemo. medIante notlficac4o escnta dmgtda a outra. pela VIa
dlplomauca. com ó (seIs I meses de antecedêncIa.

EM N' /MRE.

BrasJ.IJ.a. em -"l de iQ05tO <la 1tM

•
oCloYIllI'IO da RçUblica do Paraguai
(doIaVlllll cMaaminIdos u "Partes"),

OIliMIVllldo o UlabeIocimentD das normu reauJadons para a
np/orIqtO~ rNIItOl lctficoa e o exerctciD du atividadca pcaqueiras, no âmbito
do HAoordo .. o a- da RcpOblica Fedantiva do Brasil e o Governo da
RIpUbIlcI do l'II'Ipl pila a COIIICfV&9Ao d.I F_AqUÍllCa nos Cursos dDs RtDS
LimIlrofo", oaIIbndo entra U Partes, em I· da ICIleaIbrode 1994,

Elevo à consJ.deraçáo de Vossa E'xcalênc:~a Q anexo projeto

de lIennqalll pela qual se submet:e ao referendo do con;naao Naoicmal

o Pro=colo Adic~cnal ao Acorao para a conservaçáo da Fauna

Aquat;ica no. cursos dos Rios LilUtrotes entre o GOYerna da

Reptlblica Federativa do Bras~l e o Governo da Rapdblica do

paraquu. celabrado elll 19 de lIIalO de 1999. em 8raalUa;

2.

Rio

EXcelent1ssl.mo Senhor Presl.dent:e da República,

o lnteresse pela preservacão dos recursos p••queiZ'o. no

?araqun ::em "1ob~l~zado :l Governo do ;.Jato "JGrc••o do sul.

PARTE I
Da~

o ..--e ProtOGlllD Adiciona1 replará a exploraçiO dos recursos
lclIicoI. o_leio dalltlvi.....~ nu Çuu dos nos hmltrofes entre os
1IIril6riDI.l'arla.

parlUlllntaral5 da rllq1ão

allb1entaUatas.

e organizações PARTE 11
OI Coordenlçio

3. Atendendo a esse ·...nteresse. o Governo braaJ.lairo

n.;cciou, coa o Paragua1.. um marco requlatór.:LO c~ que

Acordo para a ConservaçÃo da Fauna Aquática

v..

nOll

A CllllllliIMçID técnica dos trabalhos é feils pelD Ministério do MeiD
Ambiente, do B,.I, " pelo Mimllerio da Agricultura e Pecuána, do PâJaguat.
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PARTE JII
Do ExercícIO du AtiVIdades PesqueJru

SEçAo I
OI AutonZlÇio, PermISS!O. RCllIllro e LiccnçI de Pesca

ARTIOOIII

o exercícIo du IllVldideS de ptICI e de oxplOl'lÇio dos re_
pnqueiros só 11 permitido IlOl poI1Idores de AulorizIqIo, 1'enmHlo. RCflllro e
Licençl expedidos pelos Ófpos exeouIom du PIneI. lendo em contl o dlspllllo
no ArtI/lO /li do Acordo firmado em I' duClembro de 1994

ARTlOOIV

Pelo lido blHiletro. o órPo e_ar 11 o IlIIlilUlo Braslletro do Mdo
AIMIiIalc e dos Recunos NlIClldlS RenoYlvet. (lBAMA) Pelo lado pIIfIIlmaio. Cl
......mo de AJ'lCIIlltn e Pecuina IMAGI.

ARTIOQV

Para lIender 11 modIlidIlde. de ptllCI recClnhecidlll por ule PrCllClCCllo
''>NIl. 05~ e._nrcs das ParIu cxptldnio AUIOOuÇio. I'ennlsdu.

Rc, . u e Uccnçl, COIIfonIIc eJllbeleeldo na lel/lSllÇAo de cada Plne'

II""""'.-a Pesca Amadora.

bl AlllllnuÇão peII Pesca Clenulica. e

cl RClIIIlro de PelClldor ProfiSSIonal para a Pese. ComerclDI.

NoP!IrJI!)!&1

a) LIcença pata Pesca ComercIai.

b) llcença pIIfII Pesca OesponIVll. e

c) Licença J*lI Pesca Ç",ntiílCa.

2 As lltltonZIÇÔCI, pemtl.tõc.. l'CflSIroI • licença. de que tralam o.
1_ del/e Artl~ seda expedidos em nome do ponadol-, mtlanSferiVCI' e de
porte obnpcono dUfllllle o exerciCIO da alJVIdadc pesqucua

3 Na poIClI amadora dcaembarcada no Brasil nio sera e,,,pIa a
PennISÜ/) de PeIca de que trata o presente Arttgo, qUllldo empreJPldo SOllICIlIe o
caníço .ampIos ou linlIa de mio e anzol Tampouco se llXIJÍti tal pcrmtsdo _
.-.Iados e mul!lel:e. maiores de 60 l_ta) anos e homen. """ores de 65
l_a e ellJCO) 1llOI. No Paraguai. na pesca dcspoctlVll desembarcada. lalI

tlli~adaa licença correspondente

" Da Pesca ComercW. é COlIIIderada como pelCl comerelll aquell
qu8 li pnllcada por pcecador profissional, rel!lJlrado e alllorizado
pRol {qIoI executam e que., ..exerça como sua ~uIo ou
priMipal meio de ~da;

b) Da "- Amadora: é considerada COlTlO' pesca amadora a que c
pcarlCldl com Iillllídade de Iaza'. lUnJlJ)O ou desporto, por pcnoa
lIIica portadan de Pcrmiaio de Pesca especifica para cus
1IMdede, expodida pcJos orpos executores C CUJO produto da
......nIo YCIlM , JmporlaI' a1Jvidade comercial.

c) Da PeleI ClCDlifica: é considerada como pesca cIentífica aquela que
11 excrada~o com fins de pcsqUlUS e e.tudo. por pcssou
IllIlI1IIÍlUÍÇileIllItorizadu pelos orPos execlllorcs

NoPpll!ll

I) Da PeIca Comm:lI1' é considerada pesca cometelaltoda atlvídlde
paqueira realizada para IIC obter beneficios pecuniários com o. seus
produtos.

b) Da Pesca DeIpor!IYI' e considerada pesca desportlYl a atividade
pllCllltllI realizada com objetivo. de recreaçio e sem finahdade.
CCllIIClfCIaIS A mcsma será pratle&ds com lIII20l e linha de mio ou
caniço com ou sem molinete;

c) Da Pesca Cicntlfiq; e considerada pesca científica a praticada com
rmalidlde de pesquisa cientitica ou dc educação por pessoa ou
mllllllÍÇÕCI aUlonzadas pelos orJ!ios ..ecutores.

dI Da Pesca de Subsl.ténCla é consIderada pesca de subsistência
aquela pratIcada para con.umo do pescador e sua f3Im lia Deve
pnllClU'-SC desde o barranco e .em embarcação. com anzol. hnha de
mio ou canIÇO com ou sem mohoele

No b/ e no !'luJl!UaJ

Da Pesca Clentifica

a I , lIUIonuçlo para a pesca c.entífica sera concedida ao mteressada.
apoa a DproYIÇio pelos orl'iDs executores do pro!'J1lma detalhado
dot etIudos • serem realizados e do. cumeu\os dos CIentistas
pMllC1!*lICS.

b) li atMcJ.de. de pesca clentifica poderão ser acompanhadas por
~ competentes pertenceotes aos órgãos executores das

... l'ilIK

aVé'JXlliblda I COlIIOrCializaçio dó oesc$do capturado pRnl finalulade.
1IieIIIlfIIu.

PAR TE V
Da Bxploraçlo do. RcclJIl5o, Pesquelto.

SEÇÃO I
Dos Petrecho. pU'l a Pesca

4.
hcençl

P.... o exerclclO da pesca de ••-..àlela nIo se cxjPa ___

SECA0 11
Da Entrada e Saída da~ ele PeIta

ARTIGO VIII

Na pesca amadora ou desponlva 50 c penmuda a utilização dos
_unlCll lparelho. de pe.ca hnha de mão. caniço Simples. caniço com molinete.
Ml!IOÍ...mpl.. 0(1 mulllplos proVIdo. de Isca natural e a",ficla\

ART100vr

AllIIlbln:açóes aUlonzldu 10 .-.;icio..1IlivicWndi,..pdoI
0I'fII0a e_ores das Patte. quando. no.--. ~ ...,... 011
_ em ponos.lenninall ou ... -... de _ cIIs .....
que n60 JCia I de !le\ll'e1llllro e lwxIlln. cwepnrIlI O"~ alqWlpo
e .. normas dessa Parte. pari o dnpIcho, , __ • l..ta de f.~II'ClI~.U

ftIrallI!ell'lS. sem prrjUÍlO do cumpricnallo dos lIIqIIÍIiIlI& de peICII t ••llalti. I
nnle ProIoeoIo Achcional

PARTE IV
Ou ModIIídedn de PeIta

AIlTKjQVU.

I"'" efOllo dCSle Protocolo ............~ .
defillldu de aeordo com a lel!l.loçio de cada _ cIIs PIrla. Mlldo .

"' na peKll amadora ou desportIva subaquallca e vedado o emprel!0
de aparolhos de resP'llII'io anlficlal:

bI o hmlle de caplura e lt'InIpoIto por pescador amador ou desportiVO

esta delermlllldo pellltl!1slaçlo vll!ente em cada Parte

ARTIOOIX

E pmtbldo. na pesca comercIa\. no no Para0•• nos hmltes gc:ograficos
C'tlbelecu!os no Artl!!o I do presente Protocolo AdICIonai. o emprego dos se!!tIIntes
apMelbnA ele pesca

I' Rdes de arrasto de qualquer n..ureza.

bllll1l1lldllh•• lIpo lapagem. pano cercada ou quaisquer aplrelhos
filUlS
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c) aparelhos de mer!.!Ulho. e

dI espmhels que 11111I7.em cabo, melahc<"

ARTIGO X

E pemutido. na pesca comerelal. no no Parana. nos limites IICOP.áfICOS
ntlbelecidol no ArtIgo I do prolClllte Protocolo AdIcionai. o USO 00. .........
apuelhos de pesea'

a) rede cem mãlha IsuaI ou supenar a 120nun:

b) larrafa com malha Igual ou superior a 8Omm; e

c) linha de 1010. caniço simples, molinete, espinhei, anzol de pIho,
colher, Isca artificial. jdlo-bobo. gallo ou cavaltnho

Paramo Úrnco É pennitlda a ut,hzaçio da feillCClta ou trestnalho.
CUIas pana~en' mteml e externa sejam tgnatS ou supenores a 70rnm e 14Omm,
respectivamente. em território bmdeiro

allinha de mão. caorço SImples, mohnete, anzol, colher, Isca artificial.
JoOO'bobo, gal10 ou cavalinho.

blllfTllfa com altura maxima de 3,5Orn e malha igual 011 superior a
120rnnr,.c

c I tarrafa para captura de iscas. com malha entre 20mm e 50nun e
altura Igualou mfenor a 2m

Pammlh VOIÇQ: Define-se o tamanho da milha como a medIda
tomada entre tlJl eixos dos nll' dos lin~lIlos opostos da malha eSlll:ada

SEÇÃO 11
Captura

ARTIGO XIV

É proibida a captura, o transporte, a posse e I comerclallzaçio das
lIIIicia ablIixo rel.lcJoMdu. cujos compnmentos tOllÍs leJIIn infenores I

Ngmes vulgares

ARTIGO XI

I E pennltido. na pesca comerciai. nos reservatonos do no Parana. nos
hmltes geograficos estabelecIdos no Artigo I do presenle Protocolo Adlcronal. o USO
dos segumtes aparelhos de pesca.

al rede de emalhar com malha Ib'lJ3l ou supenor a 70nun.

bllarrafa com malha Igualou supenor a 501010.

cl rede paro caplura de Isca. CUjas dimensões se enconttam
estabelecidas na legIslação de cada Parte. e

jaú
aurublm. c:adIara. pintado
aunabim. --.. pinlldo
l*i
dourado
..... cannha. .....
pinlc:anjuba
lIIllIdo
pincaniuba
curimIIl. cunrnbatá
piau venIadoiro. p18U

piau venllldeiro. pia0
peKIda. corvma

1'0II1Iwo luelk"",
I'slllldoplatystDltfO COnL.CtItI.'

PsndnplOI,v",OlflO!o,clolll1ll
l.ucmp,,,,elodJl.. poli
.f)oI""IfJl.~ maxrllo.mt
1'/QrtJClu, me.mpolom.cu.•
Br,vcon h/Iam
I'lerodoro.. f(1t11lu/a.m.
Br,vcon orbrlQfyanu.\
Pmchl/odJI.. 110"0/11.'
J.eponnu.. offelongalu..
fAponnu.. ajfnhlu.."J"".•
I'IDglO.tCItJn .fquaml1.fLf,ftmu.\

80
80
80
65
55
40
40
35
30
30
30
25
25

d) hnha de mào. caorço sllnples. mohnete. espmhel. anzol de galho.
colher. Isca anllíclal, João-bobo. galào OU cavahnho

Sera penortldo IpenaS Oporte de I Iumll rede para captura de iscu.
por pescador

3 E pennlllda a ullhZllçào da feltrcelra 011 tresmalho CUIU llIIIIlIIlI'
mtema e e'lema seJlm 'b'Ua.. 011 sllpenores a 701010 e 14Omm. respectivamente. em
lemlono brasileIro

ARTIGO XII

Salvo que I JegísllÇlD de uma ou outnI das Partes diIpOIIha _
ccnlnino. é protbido, nl pelCa comerclll. noa nDf i'araBuai O Apa. IlOl li......
geogrificos ostabeJoc:ilb no Artigo I do prucnte Prolooolo AcIicion8I. OeIIIIRF
dos segumtes aparelhos e metodos de pesca: '

a) Im,"ddhal tipo tapagem. pano cercada OU qllliJqua' ......
lixos:

b) lparelhos de mergulho;

c) fisga, gancbo o garatéia pelo processo de lambllcla:

d) arpões. flechas. covos, CSpinhéis e tmames:

e) redes de arrasto e de espera de qoaJqtler natureza; e

I) I ullliZlÇilo de qualquer metado que flCllite I COIlCel1ln1Çio de
cudumes

ARTIGO XIII

Salvo que a legtsllÇlo de uma ou outra das Partes disponha ....
conlráno. ê permllldo. na pesei comercill. noa nOS Parquoi e ~. nos limas
geo~ficos estabelecidos no ArtISO I do presente Protocolo AdicíonaI. o UIO doi
segumtes aparelhos de pesca'

2. I'a'a efeito de mensurIIÇiIo. define-se o comprimento tolal como sendo
I diltincia tOllllda entre a ponta do focinho e a extremulade da nadadeIra caudal.

3 Excetuam-se do dIsposto neste Artigo 05 exemplares provenientes cio
estlÇ6es de aqlHcultllra e os destinados à IOvestlJ!IÇlo. desde que sua ongem e
destIno estejam devidamente certificados pelos OrganismoS executores

ARTIGO XV

F. proibida a pesca cornerctal e amadora ou desportiva nos segwntes
I-caiS'

lla mCllOS de 200m (dllUtltos mC\T051 a montante e aJUSlnte de
cachoclm e corredeiras.

bla montante e a JlIIIIIte de barragens, nas areIS detonnmadu
de comum acordo pelos tifPos extl:Uton:s du Panes. e

cl a menos de 200m tdllZClltos metros) da contluencla dos llOI
ParaguaI. Apa e Parana com seus aDllentes

PARTE VI
Dos Locais o Periodos de Reprqduçio

ARTIGO XVI

É proibido o exen:leio da pesca c:omeR:iaJ e lImIIdora ou~_
sqwntes locai. o épocas:

a) nu agnu dos rios limítrofes entre os territónos das Partes, em
penados a serem fixados anualmente. de commn aconIo. pelos
órpos executores das Partes, em funçiIo do regime pluviometnco e
das condições fisiológlcU reprodutivas das espécies rmgradoras: e

b) em reservas de recursos pesqoeiros e em periodos a serem
estabelecidas. de comum acordo. pelos orgias executores das
Partes.

PARTE VII
Da Introduçto de Especle.

ARTIGO XVII

Nu íp:uas dos rios limllrofes entre os ternlórios das Partes. é vedada a
IntrllCluçlo, remtroduçlo e o cuItlyo de especles que Rio fOTem de ongem e
CICCllTincla IlIIUrII das b.ctas hidrot!raficu do Rio Paragtw e do Rio Paranír.
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PARTE YlII
Da ComercIalização do Pescado

ARTlGOXVII!

A~ do peICIdo obecIeccrá a Iepslaçjo e is llOlIIIaS
elalIIbelecllllhrIKiclidas.. pelos cqIoI CCIllIpIlentes das Partes

PARTE IX
Da FiIcaIazaçIo, das Inftllções e das~

ARTIGO XIX

A. flKal_ .J atlvKI8des de pcaca ma elCet'Clda pela0 nrpa<
cempetenln du Panes I J

l'IrUn& Únjço· ~ Partes, por Iniciativa de !ma ou do 0UIJlI e em
COIllUIII acordo, poderio reallZIII" I1III1Õe1 coordenadu e 00IlJIMItU de fitcaliDçio
cllpaea

ARTIGO XX

I. Ain~ dos dIIpocitwos do~ ProIoaoIo A.clicioMI por
~ l1Jic:II ou juridíca, quando COIIIIatada pelos ÓI)IOI -..I_el de ...;. ou
·=~Iu,ieíIInDÍllbtOr ..~C~""""'_~

3. O darapctto ou deoEMo as auI<lrJdMea cDqlCllIltes du Pareta,
ql*Ido no cxercJClO da Mcabzaçlo 10 c:umpnmemo deIle Protocolo Atlíc:x-I,
..OI tnftatores ilellliaçio etpeeifica da Parte ofctx1ldI.

PAR TE X
0IJp0alç0ea Finall

MnGOXXI

Tudo o que for relativo 1 medidu. cpocas de defeso. metodos de
pele&, pctrecbos. COlaS de captura e qualquer 0UIr0 teIII& relacionlclo com a
conaervaçlo dos rccurlOll ICtÍlCOI nu ...- dos no. !imIImfea _ ~ lcr11lôrK>a
das Part~ poderio sofrer ~uttes penodicoa. VIsando 111& adequaçio as condiç6ea e
neeessulades que a. CIrcunstâncIas IIIdtcarem

ARTIGO XXII

Os 6r[!ios Cxc<:ulorea das Panes reaIiurio. ~e. o
III1crcômhlO de mformoções que se fizer neceuano '*'" o pIcno cumpnmenlo do
pre5eflle l'roIocolo AdICionai

ARTIGOXXm

Os representantes dos arpoa executores das PIl1eI deveria reunir«
Pllra avaliar o cumprimento do pruente Protocolo AdK:1Clna1 a cada b lsetll _
ou qu.ndo $C considere lICCCIIIIllO Eatao reuntOes reaIizar....ia em fortlll
a1lemllda. em lemtono bnltletro e Jl8lIiIWO

..lolll.. ,Aavl'altN pocIKio~:D JIl'IIIIIIIe~"....1, RI_
rlIIUIúIdo da:

a) exprincia aciqIIirida IlOl ............_,... DII

b) neeeuídacIe de te allIrw a. lIIopoIalivc& CJIIlI prtlJIicieIlI a devida
CllN«W\lIO da.__....-...: ou

c) eanwttiéneía de ta...... RI EM' ri..... .-çe. _ ....
ll!IpaiHl.

? AI akCf1l\lOel enlndo 1111 vi..... fbriM ~!lO Iutito XXIV
dale Pmlacolo Adícionarl. - )

ABIJGOXXVI

o pmIIIle Protocolo Adicional podari ser __iado a qualquer
1IlClIlltftl1l riM qualquer das Partes. IIlIClianle nolificaçlo por IICI'lto, aIm'CI dos
-"' dípl<tn*il:oa.

PIQmCg Únjc;o: A detníncJa aeriI tomada efetiva. decorridoi Mil
_. cnIItlldM • J*lir da daIa do FllllIbiInIeaco da noIifiC8Çio.

FIIito lft1 8nllha, em I!:J de maio de 1999. em doil cxcmpl_
ooPnaia. _ icllc.M plIItItpIk e npIIIIhol. lIlIdo ambos OI textos iauaJa-te
aulftllllOS.

AVÍIO'" 1.280 • C. Civil.

Em19de_

~_. _ s-aáa.~ do"ExcalMÓIÍD'~ do

a.pilIlIea nIIlM .....1IIr.1'MInaaIo~ ao AOIIIIo ....~l.F_
~_ c.... rlGeliol~ ceWnde _ o ao- da hpllbIIca FodaNtiYa do

a-l. oao- de l.IpIillilca do famtuai.

~
CMtI da Cua Civil

da PnoidiIIcia da 1lIplbIiea

COIMIMo DI!!!LACOU I!XT!RIOItII I! DI! DINSA NACIONAL

I • ReLA1'ÓRIO:

oExcIIenl!IIlmo Senhor Pnnlldenta da República. Im '
do que dleplle o Art. 48. I. di ConeIlluIçto FedIIral. 1lIllmaee. COIlIlclerIçIo do

~ NIoIanII D 1eIIID do PrcIDc:oIo AdIcionIII ao AoDrdo PIIlI •
Con....~ ele fI_ AquMae noe eu.- doe R1cle L1mltrDfM, caletndo enft
D o-no ele Rep(abIcaF~ do Brad I o Oovemo di Rep(lbIk:II do
~ 1l'I'I1IrIIillI. am 111 ele lI'IIlo di 1m,

O PIIlIDctllo l1li __ compIamaIltI D Acordo ... a

COnMtvaçIo di Fauna AqI*t:a noe curIClI doe ritlI IIm11rofM antre oa doia
....DIII atIlIlIm vinIIIl .... arIIgaI,llJIUpedoa l1li diz dhrantal pantN.

0& llIIltI di traIllItaçIo aatIo fcrma!l:zadoa aagundo-ai
.... di prpqaaao ltngIIIIINo par1lnInlH, COIlMndo~ autenIIc8da do ato
-.naelel". fllb _ • ..-neto. portal*I, ... an6IlH ~r.

~cIlMm'" aerlllllm-rlldaa. fDIJaI di rKIman:l1 02. 1~~'

Na primeira perta do InaWIIlIIIIo am ...... dlap(le-aa
aoIn •. _ ~ • lIIIliDraçIo doa l.clItIDI lctIicDII I elOíII'cIaIo da

alIlIIdadN paICIlIIIIIJrw no. ritlI /1m1lmfM entN BnaM • PanIguaI,
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N. segunda parte, delibera-se sobre a coorrifln.çIo~
dos trabalho. a lerem de.envoIVldo. pelos doi. pai•••.

Na Palte 111. referente ao exerelcio des alMdades

p.JqUlirtlS. trata·se sobre sutorizsç40, pannisslo, raglltro I lloença de PHOI, na
SeçIo I, compo.ta de três artigos. enquanto, na Seçlo li, dispCi-se sobrlI a
entrada e salda da ambareaç6fs di palCS, em um llnlco artigo.

consegUI supnr as demandl/s do presente sem comprometer as necessidades

dI. geraçMs futUTIIs. O conceito leva em conSlde/llç40 os limites Impostos pelo

ltual esligia da tecnologle e a organizaçllo social referente á utlllzeç/Jo de
ntÇUl'I08 ambientais, usim como a habilidade da biosferB de absorver os efeitos

da atJvidllda humana. Ambas. tecnologia e organização socI81 podam ser
",..d.s e malhoTlld.s de forma a cnar espaço pare uma nova e/ll de
c»ftnvolvimllnto econdm/co.·

Na Parte IV. trata·.e das modalidades da pelCl. tamb4lm

em um llnlco artigo. longo e detalhado.

DlspOa-se, na Parta V• •obnI a exploraçAo dos racursos
pesqueiros, aboraando-sa. na saçAo I. "petrechos para a paSCB~ em ....rtigos
e, na SeçAo li, sobre 'captU/lI', em dois artigos.

Na Parte VI. em um único artigo. trall·Sl dOI locais e
perlodos de reprodução e, na Parte VII, sobre a Introduçlo da espécies. tamIMm
em um llnlco e sintético amgo.

Do ponto de Vista da filosofia da açao. portanto, nllo há
qualquer reparo a ser feito à matéria sob nossa análise - faz parte do moderno

arcaboUço de açAo e coopelllÇAo entre as naçc5es na buaca do desenvolvimento
IlIIlentllvel e vai ao encontro dos pnnclplos de 0108110 InternaCIonal Público que
ttm lido defendido. pelo Bresll.

o cuidado. todaVia. que se deve ter e venficar se as
vadaçCel e permlslK'les propostas nllo fragillzarn as conqUistas pertinentes &';
contnlle ambiental j' emtentes em nosso pai. e p08vistas na leglslaçll\o~\.

Hpeclflca. o que deve ser analisado. em detalhe. nll-=nissão de ménto
espac:ltIc:a.

Na Parte VIII. trata-se da comarcllllzlçlo do pNCàdO.
também em um ÚniCO d,sposrtlvo mUito breve.

DÕ ponto de vista desta Comissão. todaVia. não há qualquer
óbice a urcolOCado ao Instrumento em tela.

Na Parte IX. em dois artigos. trata-s. da fiSCBIJzIIjMJ. du
Inf/llções e das sanções.

A Perte X contém as dlsposi~•• finais em sell diflnntal
dlsposrtJvos.

É o relatóno. Pas.emos li anillse.

VOTO. desta forme. aprovaçtlo do o texto do Protocol/(.l.
Adlclonllao Acordo pare a Conservaçio da Fauna Aquática nos Cursos dOI Rios
Linltrofel. ClII8brado Inlm o Governo da República Federativa do 81l1sd e o

GoiIIrnO da RePública dO Pal'lgual. em BllIallla. em 19 de maio de 1999. noa

telmoI da propolll de Decreto Legislativo em anexo. 1

Sala da Comisslo. em2%e~ ..--.. !" ..... de 1999.

11 ~ VOTO DO RELATOR:

Na ExposlÇllo de Motivos éncamlnhada a esta casa
Junto ao Protocolo sob anillse (fls. 07 e 08 do. autos). re...Ila_ que o
Instnlmento em tela advém do Interessa que a preservaçao dos raçurso.
pesqueiros na reglao tem despertado. mobilizando o Govemo do Estado do
Mato Grosso do Sul. parlamentares da reglllo e orgenlza~ nlol
governamentais ambientallstas.

Menclona••e. elnda. que. a partir 'deue Im--. o
Governo brasileiro negoclou com o ParBllUal. um marco regulatórlo comum que
vem complementar o Acordo para a Conservaçlo da Fauna Aqullllc8 nos Cu..
do. Rios Llmltrofes. promulgado pelo Decreto 1.806. em 06 de fIlvereilo da 19l1li.
anele se prevê que a atividade pe.queira na raglto fornteiriça .Bri objalD da
regulamentos especlficos. a serem InCOrpClllldol sob a fo!'l1a da proIOClIloa
adlconalS. O instrumento prev6. também. o estabelecimento da c:anIrolN
conjuntos. bem como a criaçAo de grupo de trabalhos pare a COClIdInaÇIo a

gestllo das ações necessárias à aplicaçAo do Acordo.

No Instrumento. estilo prevIstos tamanhos mlnlmos de
caplUra. limites eos artefatos de pesca a .erem utilizados.'elllabtllflc:Mdo
vedaçõel e permlss6Bs. aSllm como em nsfaçllo a locais e períodos da1lftCll. da
forma a criar cmirJoI de IUltent8bllldade para a rsglAo.

(~~
~oJORGE~LSON

ReIetor

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1999

(MENSAGEM N·l.136. DE 1999)

Aprava o texto do Prorocolo Adú:tolfal ao
Acordo para a COllSm-vaçãO do FaU1la Aquánca
"... Cu,.,... dos Ri... Lim/tralu. c.l.brado .ntn o
aov.ntO do R.pública F.dtrarrva do Bras,l • o
Govento do R'l"lblica do ParaguaI. em Brmília.
tIIf 19 d. maIO d. 1999.

oConermo NlCionsl decteta:

Art. I· Fica apmvsdo o texto do Protocolo Adicionsl ao Acordo
pila a COllICrVlI9Io da F_Aquíbca IlOl Cursos dos Rios LimillOfes. celeblado entre o
Governo da República Federallva do Brull e o Governo da República do Paragull. em
~lia. em 19 ele ll\&lO ele 1999.

PlriJrlfo ÚDlCO: FiCllll Si1jcilOl à aprov~ do Congresso
NlCioaaJ quaiaqucr alOl que Impliquem revido do referido Acordo. bem como qlWSCluer
a,i- col\llll__ Que. nos !=os IncISO I do An. 49 da COnstllUlçlo Federal.
lCIIrelC/II encaIJOI ou compromiuos IfIVOIOI ao patnm6mo nacIonal.

m"'PMl!C~'DA COMISiAO

Art. 2'. Este decreto leaislativo entra em vIgor na data de sua
publi~.

D1scolrendo a lMp8lto no' voliIme' 1 da ...
"OuenvoMm.nto Sultlnt'VflI em PafM. em Dess~vofvinlentb·. lIfINnte •
_nejo de recursol hldnco.. publicado peili Un~ade'de' í8CllCllÍlglll de .
DrMden a pelo InltilulD da CoopalllÇlo CIIntlftc8 de TlItÍlgan. 'AI*nanha. 8I'n: .

conjunto com 11> Progrllma dai ~~ Unldal pare. o Maio.~ e •

UNESCO. publicado am 1994. na P, 12. dIZ~ WIIlama que '.,hut/Ja.nIdII!Ia \, t ", A ,ÇomI-.,Io da,R8taç6aI ExtariorH a de~ NacIonal.
/em MbIIdad8 para gerar dua/lvo/yimlltlto~ - ....,.,...dt,.~ .' _' .. n rNliIo ordlMrlàrNllZade hoja. oplnou;-lNnlmemente. pela aprcv8Çlo da

O conceito lubJacente à lIlaborllçAo destas Instrumantos é.
sam dllvida. o de dennvolvlmlnto austantáVal•• respeito do qull,n:lIJ1to~ lido
falado nallltlma dicad.. '. . '. •
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lIenuf1em n' 1.1_, do Poder er.cutNo, _ temIos do ProjtIID ela
DecIlIIO L.,paMtJvo que .-., acánClO o~ do relalor,~
Jorge WiJIOll

Eatíveram pruent8I oa 8enhoru DeputaóDa: - Amcn
Baerr8, PfUld_ em exere!clo, Synval GLlIlZDIlJi, Palio 0eigIIdD •
Vlce-Presld&ntee. Aldlr ClIbraJ, Clú:llo CIj,Ido, F~ICO RodrIlll*, .IoIqu.m
FranalCO. Jolé Lourenço, W_ Wwld...., Ant:eIy de Paula, Luclano CMIro.
BonJfÍlClo de Andrade. Clóvil VoIpl, COt'DIWl Garcia, LUiz Cano. liMIIy, Paulo
l<Dbayaahl, SilvIo TorTIlI, AIbfito FrlIgII, Danlo FefllUno, EdIIOll Ancrlno,
EIciOl18 Barbalho. JoAo H8rrrna'ln Neto, J~ VtIIIIOi'l, M6rio de Oli'" Jorge
PlnIl8tro. VlllIíllo GUlm8li8s. Eduardo Jorge, Mmlelo ~a. Aldo RMlIla, Jair
BoIsonaro. Wagner Balusú811o, Fernando GonçIIIves. Joú CarloI EliaI, NiIIva
Maratra, Haroldo Lima. Pedro VlIIlIdarM e Blapo W8C1dllrVaJ.

Sala da ComilÃO, em 24 de novambro de 19119

IntrodUç60, reintroduçio e o cultivo de I15péciee que nAo forem de origIMn e
ocorrência natural nu bIIcIaa hidrográficas dos nos Paraguai e Paraná.~na
que e aplicllçio du l8lIÇÕIl& e 'penalldades pela IOfnngêTlClll de seus disposrtivos
se faça de acordo com .Ioglllaçio vlgentl em cada Parte

AI condições que se estabelecem nesse Protocolo~I
pera a petIClI. em IUM diverHa modalidaael (corT18l'Clal. amadora ou deIportiva a
Clentifica), do compatlveil com !Klue!al qlJ!t.. se encontram defin~ ~

legíllaçAo lIIPecffica. pera a reallZaçio das mesmas atividades .mlJ~
exclUSIVamente brasileiras.

J: fundamental que a peaca se raalize em condlç6N de
I!lJlItentabUIdade, tanto em águu axcllllivamente llBClOllaJl quanto naquelas em
que o BraU flIz frontaH'a com outnx pal_, para que essa atividadeJA~ d8ilcAI
de conltituir fonte de rwlda, empregos, alimentos, e possa propomOl18l" JaZ*" ou
de8porto •~ e •• I'utura$~, IncentlvandQ_m a atividade turialica,
como tamb6m poaelbllltar o deaenvoMmanto de trablllhos técnlCO-Clenti~~

A ComiSsão de Agncultura e Política Rural. em reunião ordinãria
realizada hOJe, opinou, unammemente, pela apFDvação do Projeto de
Decreto Legislativo na 366/99, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Saulo Pedrosa.

Por oportlJllO, julgamos pcrtincn1C aVlnçar em futuros protocolos
adicionais a Pl'llOClIpIIÇáo com a gestlo de ações relativas à cadeia aIimc:ntar
da Ictiof&lUlB, de maneira a prese1'V1Ir e COIIICrVllr a flora, subItnlto de
alimento aos peixes, bem como, com a maniltençlo da capacidade reprodutiva
dos cardUIIlt:S em funçio de obras de bammcnto.

Entendemos, outrossim, que o Protocolo AdiciOllll ao Acordo
para a Ca:taa:\'ll9Io da Fauna Aquática nos Cunoa doi Rios Limítrofes,
celebrado entre o Governo da República Federativa do 81'1Sil e o GoYemo da
República do Paraguai, em 8wJ1ia, em 19 de maio de 1999, objeto do Prqjeto
do 1Jccrcto LegialItivo nO 366, de 1999, é UIII. Í1lIt11JmCIItO da maior
impor1!ncia plll'l1l1SSegurar-se amstentabilidade da atividade pesqueira.

Com base no exposto, votamps pela apl'OVaçlo do Projeto de
Decreto Legislativo nO 366, de 1999

(~

COMiSSÃO PE AGRICULTURA E pOl.iTlCA RURAL

• RELATÓRIO:

A ComlssAo de Relações Extenores e de Defella Nacional delta
e-, na forma I1IQlmentaJ, elaborou o p~e Prqeto da Decreto l.egHtJvo no
366, da 1999, para aprovar o texto do Protocolo Achaonal ao Acordo J*'8 a
ConHrv~o da Fauna AqUIl!JCa nos Cursos dos Rios lImftrofaa, celebrado entre o
Governo da RepúbliCll Federaúva do Brasil e o GoV8lTlO da República_do Paraguai,
8IrI Brulha, em 19 de maIO de 1999, submettdo à apreCIação do Congresso
NIclonal pell Mensagem n" 1 1361ll9, do Excelentluimo Senhor Pf'&SIdente da
RiIpIlblica.

Este projeto de decreto leglslaúvo contempla, no perágrafo únICO
do Irt. 1°, dilflOSlÚYO que detllm1lna ficarem eujetlea • aprovaçlo do~
Naclonal quaISquer atos que impliquem revíslo do rafIIrido Acordo,ãíIím como

quataqlJel' IljUltn colllfllemllltlres que acarretem encargos ou COlt1IltOIl1-
gtIVOIOII .0 pltnrnOnio nacional.

Conforme despacho de dlstnbuJÇio da Mesa da Cêll1lllll dos
Doputados, o PDi nO 36Ml9, que tramita em regime de urgénc1a, dlMll'li 118I'
apreCIado por esta ComlBSl1o de Agncullllra e Política Rural, pela Conudo de
Defesa do Consumidor. Meio Ambtente e Minonaa e pela ComtlÚCl de

Conltllulção e Justiça e de Redação.

é o relatório.

Sala da C01JlISSIo. em l't de ~

PARECER DA COMISSÃO

de 2000.

11 • VOTO DO RELATOR:

o Protocolo AdiCionai ao Acordo para a ConservaçAo da Fauna
AquátlCll nOIl Cursos dos RIOS Llmltrofes. celebrado entra os Govemos do Brasil e
do Paraguai, é fruto de negociações realizadas entre as pertes. com o ob~ de
se preaervarem os recursos pesqueIros nas agUllll do no ParaguaI. no trecho
compreendido entre a de&embocadura do no Apa e a confluênclS com o no Negro
ou Otuquls; no no Ape, desde sua desembocadura no no Paraguai atá a sua
nascente pnnclpal; ao longo do lego de Italpu, desde a barragem até o antsgo Salto
das Slltl Quedas. e no trecho do no Paraná, dllllde a foz do no Iguaçu até a
barragem de ltalpu

Vale lembrar que o retendo Acordo. celebrado em BrasílIa, em
19 de mala de 1999, prevê que B atividade pesqueira na regll10 frontBlriça lBI'á
oo,eto de regulamllntos específicos. a serem Il'lCOrporados sob a forme de
protocolos adicionaiS e. ainda. o estabeleamsnto de controles conJuntos e a
cnaçlo de um grupo de trabalho pera a coordenação e gastA0 das açOea
necessánes a sua apheaçAo

O Protocokl Adicionai estabelece tamanhos minlmos de captura,
rmla os artefatos de peeca que podem ser empregados. contempla a rMlizaçio
e operações conjuntas de fiscallzaçlio entre Brasil e Paraguai, proíbe o ~cio
a peeca em 10ClI11 e períodoa a serem establllllCldos de comum accxdo .. P@ibe a

Estlveram presentes os Senhores Deputados:

Dilceu Speratico (Presidente), Augusto Nardes e Xico GraZlano
(VIce-PresIdentes) Carlos Mel/es, FranCISCO Coelho. Joel de HoIlanda,
Ronaldo Calado, Carlos Dunga, Confúclo Moura, Nelson Meurer,
Thernístocles Sampaio, Waldemlr Moka, Anivaldo Vale, Carlos Batata, Luís
Carfos Heinze. Saulo Pt!!drosa, Geraldo Simões, João Grandão, Nilson
Mourão, Valdir Ganzer, Hugo Blehl, Helemldo Ribeiro, Nelson Marquezelli,
Romel AníZlo, Telmo Kirst e, amda. Gervasio Silva. JoaqUim FranciSCO.
José Aleksandro, Júlio SemeghlOl. José Pimentel, Wellington Dias, Joio
Tota, Agnaldo MUniZ e Clementlno Coelho

Sala da C="'''lo, "" 19 deT'
Deputado DILCEU SeERAACO

Presidentl!

~
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COMISSÃO DI!: DItFltSA DO CONSUMIDOR. MItIO AMBmNn: I!: MINoRIAS

I - Relatório

No dia 6 de fevereIro de 1996, o governo braslieIro promulgou, mediante o
Decreto nO 1.806, o Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos
Cursos dos Rios Lllnttrofes, celebrado com o governo do ParaguaI, em 1° de
setembro de 1994 O Acordo estabeleceu as bases legms para a
regulamentação conjunta da pesca nos nos Paragual e Paraná, nos trechos
que fazem fronteira entre os dois paises. Pelo Acordo, Brasil e Paraguai se
oomprometem a realIZar estudos sobre os recursos pesqueiros, estudos de
Impacto ambiental de obras hidráulicas, trabalhos de. aquICultura para
assegurar o normal desenvolvimento das espéCies de peixes afetadas por
aquelas obras, a não mtroduzir espécies aquáticas exóticas nos nos, a
prevenIr a polUição por efluentes mdustnais, agrícolas e urbanos. Diz o art
2° do Acordo que a atlVldade pesquell'a nos trechos dos nos em questão será
objeto de regulamentos especificos, na forma de Protocolos Adicion91s.

Dando seguimento aos comprolntssos assumidos quando da assinatura do
refendo Acordo. os governos do Brasli e Paraguai assmaram no dia 19 de
maIO de 1999, Protocolo AdiCIOnal, estabelecendo "normas reguladoras para
a exploração dos recursos iet1cos e o exercicio das atividades pesquelIall".
nas águas dos rios Iunítrofes entre os dOIS paises

O Protocolo Adicional trata, baSIcamente, do segumte:

a) padroniza os conceItos de pesca amadora (ou desportiva), pesca cientifica,
pesca de SubSlstênc13. e pesca comercIal, e hannoniza a ternunologia
referente ao licenCIamento, registro, pemussão ou autonzação em cada
uma das modalidades de pesca mencionadas;

b) mdlca os petrechos de pesca prOIbidos e permlOdos em cada modalIdade
de pesca, salvaguardando-se, no que se refere ao no Paraguai, o
estabelecIdo nas leiS naClonalS;

c) mdica o tamanho mirnrno permitido para a captura das pnncipats
espécIes de peIXes;

dI indica os locais onde a pesca é prOIbIda e autoriza ambos os países, em
comum acordo, a estabelecerem épocas de prOIbição da pesca;

e) prolbe a mtrodução de especles aquáticas exóticas

As regras sobre comercialIzação do pescado, fiscalIzação das atlVldades de
pesca e punIção das infrações obedecerão, basicamente, o estabelecido nas
leiS naCIOnalS

O Protocolo AchclOnal em questão fOI encammhado ao Congresso Nacional
pelo Exmo. Sr. PreSIdente da República por melO de Mensagem que recebeu

o na 1 136. Interessante notar que, na JustIficatlva à Mensagem. assmada
pelo Mmlstro de Estado das Relações Exteriores Luiz Felipe Lampréia,
observa-se que a assinatura do Procolo AdiCIonal responde ao mteresse
manúesto do Governo do Mato Grosso do Sul, parlamentares daquele Estado
e organtzações não-governamentals ambientahstas pela preservação dos
recursos pesqueiros do Rio Paraguai.

O texto do Protocolo AdiCIonal fOI aprovado pela Colntssão de Relações
Extenores e de Defesa NaCIonal na forma do Decreto Legislativo em epígrafe.

É o Relatóno

11 - Voto do Relator

A conservação e o uso raCIOnal e sustentável de recursos naturals
compartilhados por dOIS países ellJge regras comuns e uma gestão
concertada. O Protocolo Adicional ao Acordo para a Conservação da Fauna
Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes entre BraSIl e Paraguai, assim como
o prôpno Acordo, estabelecem o marco regulatôrio necessáno para uma
gestão eficaz dos recursos pesquell'Os dos trechos dos rios Paraguai e Paraná
comuns aos dois paises
Nosso voto, portanto, é pela aprovação do Decreto Lellslativo o 366, d.
1999

Esllveram presentes os Senhores Deputados
FlêvlO DBIZl, Prllllldente. LUCIano PtZZatto, CelSO Russomanno e Paulo
Baltazar, Vice-PreSidentes, Ronaldo Vasconcellos. EuníClo Oliveira,
Fernando Gabelra, LUIZ Blttencourt. Badu Plcanço, Ricarte de Frertas.
Ben-Hur Ferreira, João Magno, Régls Cavalcante. Fernando Zuppo. MoaCir
MlCheletto. Fernando Ferro, João Paulo e SérgiO NovaiS

Sala da Comissão. em 15 de dezembro de 1999

J\\....
~\

COMISSAO DE CONSTITUIÇAo E JUSTiÇA E DE REIiAÇ~9

1- RELATÓRIO

1. O presente projeto de decreto leglslallvo tel)'l por obJetIVO
aprovar o texto do Protocolo AdICionai ao Acordo para a Conservação da Fauna
Aquática nos Cursos dos Rios LJmltrofes, celebrado entre o Brasil ~ !l P.a!3gual,
em BrallHa, em 19 de maiO de 1999, encaminhado ao Congresso Nacional pela
MensÍlgem'no 1.136,~da' i999, do 'Presldente da República, acompanhada de
EXPoslçllo: de M6t1Voi do Senhor:Ministrode Estado das RàlàçOéS\-EXfenores,
segundo a qiial~"" .~u .

"2. O mteresse pele presetvação dos recursos
pesqueIros no Rio Paraguai tem mobIlizado o Govemo de
Mato Grosso do Sul, parlementares da região e
organizações não-govemamenlals embientalislas.

3. Atendendo e eSSe intsreslle, o Govemo bfllSlleiro
n6fJOG10U, com o Pefllguai, um memo regulat6rlo comum
que vem complementar o Acorria para a Conaervação da
Feune Aquática nos Cursos dos Rios Umltrofes,
promulgado pelo Decreto nO 1 806, em 06 de fevereIro de
1996. O ACOIdo prevê que e atMdade pesquerra na mglll.o
rronfeiriça sem objeto de regulamentos especlficos, e serem
Incorporados sob a fonna de protocolos adicionaIS. Prevê,
ademaiS, o estabelecimento da controles conjuntos. bem
como e crieção de grupo de trabalho pafll a coorrleneção e
gestll.D das açlJell necallllártall á apllcaçll.o do Acorrlo.

4. O Protocolo Adicionai rea6m-allsinado estabelece
tamanhos mlmmos de captura, limHa os artefatos de pesca
que podem ser empragadotr, contempla a reallzaçll.O de
operações conJuntes de (/scallzaçll.o entre Bra,1I e Perugual
e prolbe o exerc/cio da pesca comam/al em certo, local, e
~rtodos a seram estabelecidos de comum acolTio.

5. Por essas razões, o Protocolo constitui um
Instrumento fundamental para a cooperaçllo com o
Ptlragual na matéria, em proveilo das populaçfJes dos dois
palses, das respectivas economlall e da preservação do
meio ambiente na regill.o.»

11I. PARECER DA COMISsAO

A ComiSsão de Defesa do Consumidor. MeiO
Ambiente e Mlnonas, em reumão ordmrlna realizada hoj9, opinou
unammemente, pela aprovação do Projeto de Decreto LegislatiVO nO 366199,
nos termos do parecer do relator, Deputado Ronaldo Vasconcellos

Sala da Colntssão, e16 de ~~W

1
~~

Deputado

Relator

Protocolo AdK:1OnaJ Brastl~ParJRlW 10/12199 19 19

de 1999

ldo Vasco~cellos

2. Submetido o Acordo à COMISSÃO Dê RELAÇOêS
EXTERIO':,ES E DE DEFESA NACIONAL, foi por ela aprovado por unanimidade,
tendo ofe'ecldo o proj9to de decreto legISlatiVO que ora se epr8Clà. -

3. Determina o parágrafo úmco do art. 1° que fiéam sujeitos
à aprovação do Congresso NaCional quaisquer atos que possam resultar em
revillo do referido Acordo, bem como ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrlmOnlo nacional, tendo em vllll o
disposto no art. 49, Incilla I, da Constltulçlo Federal.

4. O Protocolo em exame complementa o Acordo para a
COI1I8M1Ç1o da Fauna Aquática nos cursos. dos nos.limltrofes entre os dois
paliei. constando de vinte a ui. artlgoe. agrupados em dez Pa~~; ~- .

Na primeira Parte dlspOB-se sobre a abrangénc/e do Acorria
- explOração dos recursos Imllcos e exercfclo das atIVidades pesqueiras nos nos
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IImltrafes entre Brasil e Paraguai, na Parte li, delibera-se sobre a coordenação

fllcmca dos trabalhos a serem desenvolvidos pelos dOIs países, na Parte 11I,

referente ao exerclclO das ativIdades pesqu8lras, trata-se de au/onzaçAo,
penmssão, regiStro e licença de pesca, na Seção I, composta de três artigos,

enquanto, na Seção li, dlspõe-se sobre a entrada e salda de embarcaç6es de

pesca, em um UnlCO artigo; na Parte IV, cuida-se das modalIdades de pesca,

também em artigo ÚniCO, longo e detalhado; na Parte V, dlspõe-se sobre a

exploração dos recursos pesqueiros, abordando-se, na Seção I, 'petrechos para

a pesca", em seis artigos e, na Seç:!lo li, sobre 'captura", em dOIS artigos, na

Parte VI, trata-se, em um UnICO artigo, dos /ocals e penedos de reproduçllo; na

Parte VII, da mtrodução de espéCies, também em UnICO e sIntetico artigo, na

Parte VIII, da comercJ811zação do pescado, em diSPOSItiVO úmco e breve, na Parte

IX, com dOIS artigos, da fiscalIzação, das Infrações a das sanções e, na Parte X,
das dIspOSIções finms

9, O parecer da COMISsAo DE RELAÇCES EXTERIORES

E DE DEFESA NACIONAL, enfatiZOU

"Na ExpOSIção de MotIVOS encammhada a esta Casa
Junto ao Protocolo sob analIse (fls 07 e 08 dos autos),
ressalta-se que o mstrumento em tela advém do mteresse
que e preservação dos recursos pesqueIros na reglllo tem
despertado, mobIlizando o Govemo do Estado do Mato
Grosso do Sul, parlamentares da regIão e organIZações
nllo-govemementms amblentallstas

MenGlOna-se, ainda, que, a part" desse mteresse, o
Govemo braSIleiro negocIou com o ParaguaI, um marco
reguletóno .~mum que vem complementar o Acordo pera a
Conservação da Fauna Aquábca nos Cursos dos Rios
Limltrofes, promulgado pelo Decreto 1 806, em 06 de
feverr!1ro de 1996, onde Se prelW que a atIVIdade pesqueIra
na reglllo frontemça será objeto de regulamentos
eapecllicos, a serem rncotpOrados sob a fanna de
protocolos adICIOnaiS O Instrumento prevê, tambêm, o
estabelecimento de controles conjuntos, bem camo a
cnaçllo de grupo de trabalhos pera a coordttf11JÇ11o 'fJ''f1tJstlJb
das ações necessérlas ti aplICação do Acordo. ,J '11>

No mstrumento, estilo prevIstos tamanhos mlmmos de
captura, limites aos artefatos de pesca a serem utilizados,
estabelecendo vedações e pemJJssões, assIm camo em
re/açllo a locaiS e perlodos de pesca, de fonna a cnar
cntllnos de sustentabl/Idade para a regIão

° conceIto sUbJacante ti e/aboraçllo destes
mstrumentos é, sem dWlda, o de desenvoivtmento
sustanUJVel, 8 resp91l0 do qual mUIto tem Sido falado na
úlllma década,

Disconondo a respeito no volume 1 da sáne
·Dasenvolvlmento Sustentável em Palses em
Desenvolvimento', referente a manejO de racursos hldncos,
publicado pela UniversIdade de TecnologIa de Dresden e
pe/o Instituto de Cooperação Clenllfica de TOblfJen,
Alemanhe, em conjunto com o Programa das NlJÇÕas
Umdas para o MeIO Ambtente e a UNESCO, publicado em
1994, na p. 12, dIZ Candla Vtlilllams que 'a humanidade tem
habilidade para gerar desenvoivtmento sustenldvel 
as'flgufllr·SI/ da que consflgue supnr as demandas do
prlIaentl/ sl/m comprometer as nacassldadas das gereçl5es

fu!uiBs, ° conceito leVIJ em conSideração os limites
Imposto. P'1o .lUal lJ.tág/o dlJ tecnologia e a organlZaçllo
social reffrantIJ li utllfzaçlo de recursos ambiantals, allSlm
como a habllidadll da bioMarB de absorver os efattos da
IftMdlfdtJ hum.na, Amblfs, tacnologla e orgamzaçllo social
podem ser manejada' e melhoradas de fonna a cnar
espaço para uma nova .,. de desenvoivtmento econ6mICO •

Do ponto da vl,Ia da filosofia de açllo, portanto, nllo
há quaiqu6r raparo a ser feito li matéria sob nossa 81Iá/ise
- ftlz patItJ do modemo arcabouço de açllo e cooptJrtJÇlIo
entro es nações na busce do desenvolVimento sustentável e
vaI ao encontro 00. princJpIDS de Direito InlllmllJClOnal
Pabffco que t'm sido deffIndIdoa pelo BraSIl'

Éo relal6no

11· VOTO DO RELATOR

'a forma do art, 32, InCISO 11I, do Regimento Interno,

compa. à COMISSÃ JE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO a

análise dos aspectos conalitIICIonal, legal, jurídico, regimental e de tíJcniea

legislativa dos projetos, emendes ou substItutiVOs sUjeitos à apreCIação da

Câmara ou de suas ComlssOes (allnea a)

2 O art 84 da ConstrtUlçao Federal atnbUl privativamente

ao Pra,"dente da República:

"VIII celebrar tratados, convenções e atos
IntemaCKll1als, SUJBltos a raferendo do Congresso Nacional;"

3. O art 49, por oulro lado, confere ao Congresso NaCIOnal

competênCia excluaiva para

"/ _ resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos IntemBCKJnalS que acarretem eflCBl'{JOS ou
compromiSSOS gravosos ao ptJtnmómo naclOna/, '

4, Assim, sob a óplIca com que deve ser tocalizada a

proposiçio no sete dllll!a ComISSAo, nenhum óblC8 se apresenta capaz de

Impechr sua regular tramrtaçAo

Somente quanlo à técnica legislativa cabe um reparo no

paràgrafo único do art, 1°, a fim de apnmorar~he a redação,

5 ° voto é, poiS, pela aprovação do Projeto de Decreto

LegislatiVO nO 366, de 1999, com a emenda anexa.

Bala da ComISsão, em ..i {de ~:v.---"-"" de 2000,

';
D8pUtadOJfERNANDO CORUJA

L3V'
EMENDA N" 1

Aprova o texto do Protocolo Adicionai
ao Acordó para a Conservação da Fauna
Aquática nos Cursos dos Rios Limltrofas,
celebrado entre o Governo da República
FederatIVa do Brasil e o Governo da República
do Peragual, em Brasllia, em 19 de meio de
1999.

Autor: COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL

Relator' Deputado FERNANDO CORUJA

Dê-ce ao peràgrafo únICO do art. 1° a seguinte redação

Art 1,0

Parágrafo únICO. Ficam sUjeilos á aprovaÇAo do COngresllO
NaCIonal quaisquer atos que possam resultar em reVldo do refendo Acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou
compromlSlIOB gravaac. 80 patnrnOmo naelonal, nos termos do Inelao I, do art
49, da ConstrtulçAo Fedaral.

Sala da com'as~ol de l"~ de 2000.

Dap~F=OCORUJA

V
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reumao ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. com emenda, do Projeto
de Decreto Legislativo nO 366/99, nos tennos do parecer do Relator. Deputado
Fernando Coruja.

·EStiveram presenteS-os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José
Roberto Batochio e Inaldo-teitão - Vice-PresIdentes, Antônio Carlos Konder
Reis, Darci Coelho,"' Jaime Martins,. Moreirã -Ferreira, Paulo Magalhães,
Ricardo Fiúza, Robson Tuma Vilmar Rocha, Freire Júnior, Iédio Rosa, Júlio
Delgado. José Índio, Osmar Serraglio·, Renato Vianna, André Benassi, Jutahy
Júnior. Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente Arruda, WeIlington Fagundes,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra. Antônio Carlos..Biscaia, Geraldo Mage1a,
Marcelo Déda, Waldir Pires. Ary Kara. Gerson Peres. Caio Riela, Luiz
Antônio Fleury, F~apdu- Coruja, Róland Lavigne. José Antônio. Sérgio
Miranda, Luciano Bivar, José Ronaldo, Gustavo Fruet. Themístocles-Sampaio,
Max Rosenmann, José Genoino. Or. Rosinha, Roberto Balestra, Nelson
Marquezelli e Bispo WandervaI.

Sala da Comissão. em~vereiro de 2000

É CARLOS ALEUIA
Presidente

EMENDA ADOTADA - CCJR

redação.
Dê-se ao parágràfo único do art. lOdo projeto a seguinte

"Art. Ia , ~ ..~•.•..........

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

Sala da Comissão, em 2 de fevereiro de 2000

,

SÉ CARLOS ALELUIA
Presidente
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o SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra à Sra. Deputada Vanessa Grazzi
otin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero tratar de um assunto
que tem alarmado a Nação. Refiro-me à política de
privatização que vem sendo levada a cabo não só
pelo Governo Federal, mas também pelos Governos
Estaduais e Municipais. Há muitos exemplos que
poderíamos citar. Salientamos o caso do Banespa,
que está na ordem do dia, cujos possíveis
compradores serão representantes de grandes
bancos internacionais, o que trará enorme prejuízo ao
País.

No Amazonas, vivemos problema semelhante.
O Governador, durante toda sua campanha eleitoral,
dizia que o Banco do Estado do Amazonas era do
povo daquele estado e que a população não precisa
va preocupar-se, porque ele não seria privatizado,
não seria federalizado. No entanto, infelizmente, aca
badas as eleições, a primeira determinação do Sr.
Governador foi enviar mensagem à Assembléia Le
gislativa para federalizar o BEA. Hoje, centenas de
funcionários vivem um momento difícil, porque se
quer o acordo coletivo assinado com a categoria vem
sendo cumprido.

Sabemos que a privatização desse banco certa
mente virá após à federalização e trará prejuízos
enormes, porque o interior do Estado do Amazonas é
composto por cidades que têm precário nível de de
senvolvimento. O Banco do Estado do Amazonas lá
existe porque cumpre papel social. Sabemos que,
com o banco nas mãos do setor privado, dificilmente
as suas unidades, os seus postos permanecerão fun
cionando nos mais de sessenta municípios localiza
dos no estado.

Sr. Presidente, outro problema aflige todos os
amazonenses. O Governador, não satisfeito com a
privatização do BEA, parte agora para a privatização
da Companhia de Saneamento do Amazonas 
COSAMA. O processo de privatização está extrema
mente acelerado e vem caminhando. O leilão de ven
da já está marcado para o pr6ximo mês de março, em
desacordo com as normas legais vigentes.

A privatização da Cosama foi inserida num
projeto de lei encaminhado pelo Governador, que
pedia autorização para refinanciamento da dívida

fundada entre o Estado do Amazonas e a União. Essa
lei foi aprovada, infelizmente, na Assembléia
Legislativa, onde o Governador é quem manda,
porque tem a maioria parlamentar. Aprovada a lei na
Assembléia, tomou o número 2.466 e foi sancionada
pelo Governador em 15 de outubro de 1997. Essa lei
não s6 fere a Constituição Estadual, mas também a
Constituição Federal no seu art. 37, inciso XIX, que
estabelece que somente por lei específica poderá ser
criada autarquia e autorizada a instituição de
empresa pública, de sociedade de economia mista e
de fundação, cabendo à lei complementar, neste
último caso, definir as áreas de sua atuação.

Enfim, Sr. Presidente, a autorização para privati
zar a Cosama é completamente ilegal.

Em seguida, o Governador fez aprovar uma
nova lei, no ano de 1998, na Assembléia Legislativa, e
conseguiu autorização para reestruturar a Cosama.
Pasmem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados! A
Cosama, empresa que atuava em todo o Estado do
Amazonas, foi cindida em duas. Criou-se a~Manaus

Saneamento, que atua na cidade de Manaus, tendo a
Cosama ficado responsável pelo interior do Estado.
Hoje, o Governador Amazonino Mendes quer privati
zar a Manaus Saneamento, porque, esta sim, é uma
empresa lucrativa e poderá trazer benefícios para o
comprador.

Sr. Presidente, há muitas outras ilegalidades,
mas meu tempo já se encerra. Cito apenas uma
delas: o passivo trabalhista de 640 milhões de reais
da Cosama, que - repito - foi cindida em duas, o
Governador deixou com a empresa, alegando ser
responsabilidade desta e não da Manaus
Saneamento, embora a maior parte dos funcionários
pertença à Manaus Saneamento. Significa dizer, de
forma muito simples, que ele jamais pagará esse
dinheiro a que os trabalhadores têm direito.

Por causa de tantas ilegalidades, nós, do
pedoB, os partidos de oposição ao Sr. Governador
Amazonino e também a sociedade organizada e o
Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários estamos
nos mobilizando e vamos barrar essa privatização,
seja por meio da luta popular, seja por meio da luta na
rua, seja por meio da luta no campo judicial.

O Governador tem de entender que existem leis
maiores do que. ele, e que não pode vender somente
por 120 milhões um patrimônio cujo investimento foi
superior a 300 milhões, nos últimos cinco anos.

Manifesto a nossa disposição em impedir mais
um crime que o Governador Amazonino Mendes quer
cometer contra o povo do Amazonas.
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Durante o discurso da Sra. Vanessa
Grazziotin, o Sr. Walter Pinheiro, § 2 9 do ar
tigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Themístocles Sampaio, § 2º do artigo 18 do
Regimento Interno.

o SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, solici
to a transcrição nos Anais da Casa de nota sobre a
crise na Rede TV, que não cumpriu acordo acertado
com os funcionários, inclusive com intermediação do
Ministro Pimenta da Veiga. Hoje a antiga Rede Man
chete já começa a amargar problemas seriíssimos
em relação a essa concessão.

Então, fica o registro de que os trabalhadores da
Rede TV estão passando sérias dificuldades pelo
não-cumprimento de acordos firmados com os repre
sentantes dos trabalhadores.

Muito obrigado.

NOTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

NOVA CRISE DA TV MANCHETE, ATUAL REDETV!

Breve Histórico.
A RedeTV! é resultado da crise e posterior venda

da ex-TV Manchete. Oficialmente a RedeTV! é de um
grupo capitaneado pelo empresário Amilcare Dalevo.

O processo de venda da TV Manchete foi con
duzido na época pelo Ministro das Comunicações,
João Pimenta da Veiga, e concretizado em março de
1999. Ao mesmo tempo e paralelamente às negocia
ções para transferência das 5 concessões (Rio de Ja
neiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife)
uma outra negociação acontecia. O acerto entre o
Governo, o grupo empresarial comprador denomina
do TV Omega e uma comissão formada por represen
tantes dos sindicatos dos jornalistas, dos radialistas e
dos trabalhadores, que, naquela ocasião completa
vam oito meses sem salário, negociava um acordo.
Pelo acordo firmado, em março de 1999, entre os re
presentantes dos trabalhadores e os compradores do
espólio da TV Manchete ficaram acertados vários
pontos entre eles:

- A empresa responsável ficou responsável
pelo passivo trabalhista (salários em atraso, FGTS,

INSS, etc.) pela elaboração de um PDI - Plano de
Demissão Incentivada;

Baseados nesse acordo os funcionários da TV
Manchete voltaram a trabalhar no dia 3 de maio de
1999, agora para a TV Omega - sucessora legal da
TV Manchete, que a partir do dia 1º de novembro pas
sou a ser chamada de RedeTV!

Pelo acordo ficou acertado que os salários atra
sados seriam pagos, sem correção, em 12 parcelas
iguais.

Cabe ressaltar que, mesmo durante o período
da crise, que antecedeu a compra da rede pela TV
Omega, os funcionários mantiveram a rede no ar, via
bilizando a negociação e posteriormente a implanta
ção da nova programação da RedeTV! que ocorreu
no dia 15 de novembro de 1999.

Atual Situação
Os trabalhadores vinham trabalhando normal

mente até o final do mês de novembro quando foram
surpreendidos com o não pagamento da oitava par
cela dos atrasados marcado para o dia 28. Além dis
so, a pessoa que se intitula representante da empre
sa em Brasília, Sr. Roberto Borges, anunciou, de viva
voz, que a empresa não se interessa mais pelos ser
viços de boa parte das pessoas que até aquele mo
mento vinham prestando serviço à RedeTV!, aproxi
madamente 38 funcionários, e afixou uma relação
dos que deveriam continuar trabalhando (cópia em
anexo). Segundo o Sr. Roberto Borges, quem não
constasse na relação deveria procurar seus direitos
com a antiga empresa, ma.s não soube explicar qual
era essa empresa, já que, conforme o documento
anexo, a TV Omega é sucessora da TV Manchete,
não havendo portanto a figura de antiga empresa.

Preocupação
Os funcionários da RedeTV! (TV Omega, ex-TV

Manchete) têm algumas preocupações básicas com
relação ao futuro, tais como:

1) Aos funcionário afastados não foi feito
comunicado oficial algum e legal sobre que
procedimento eles deveriam ter em relação à
informação dada de viva voz pelo Sr. Roberto Borges,
de que eles deveriam procurar a outra empresa, no
caso a TV Manchete.

2) Que ao receber do Congresso as concessões
para funcionamento das 5 emissoras de televisão o
Grupo Omega ou RedeTV! não cumpra mais os acor
dos com os funcionários obrigando-os a uma longa
batalha judicial, sempre útil para empresários e peno
sa para os trabalhadores.
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3) Que aqueles funcionários que permanece
ram, segundo interesse da RedeTV!, também estão
com seus direitos trabalhistas em jogo, uma vez que
devem esquecer todo o passado para continuarem na

- "nova" empresa, conforme o comunicado feito pelo Sr.
Roberto Borges.

4) O FGTS atrasado ainda não foi depositado,
como ficara acertado no acordo com o Governo, nem
mesmo o relativo aos meses trabalhados de maio
deste ano até novembro.

S) De que essa troca de nomes constantes (TV
Manchete, TV Omega, e depois RedeTV!) seja mais
um artifício para prejudicar os funcionários.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Evilásio.

O SR. DR. EVILÁSIO (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho à tribuna desta Casa para falar aos brasileiros
- e o faço em tom de denúncia - sobre o resultado ne
fasto do programa de desestatização de setores vitais
para o País, como é o caso das telecomunicações.

No dia 17 de dezembro próximo passado, a
Embratel bloqueou, de forma arbitrária, o sinal de sa
télite para a TV Cultura, comprometendo a programa
ção de uma rede pública de televisão, mesmo após
acordo para saldar uma dívida de 7 milhões, 286 mil
reais, com a concordância, inclusive, do Ministro das
Comunicações, do Secretário de Comunicação da
Presidência da República e do Secretário da Fazenda
do Estado de São Paulo.

Motivada por problemas financeiros alheios à
sua vontade, a TV Cultura só pôde pagar a importân
cia de 3 milhões de reais, com a ajuda do Governo do
Estado de São Paulo. Apesar das dificuldades, a
emissora jamais interrompeu as negociações para
saldar o seu débito em prestações previamente ajus
tadas.

Apesar das várias propostas de entendimento, a
Embratel manteve-se irredutível na negociação, sem
sequer considerar o caráter de uma instituição manti
da pelo Poder Público, e que foi laureada com várias
premiações internacionais em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados à cultura e à educação
do povo brasileiro.

Sr. Presidente, a TV Cultura foi vítima da prepo
tência da Embratel, monopólio privado da telecomuni
cação, que teve a ousadia de negar solicitação de si
nais da TVE do Rio de Janeiro e da Radiobrás para
transmissão, via satélite, além de outras programa
ções, da cobertura de atividade da Presidência da
República, bem como do resultado do vestibular da

Fuvest, determinando assim inquestionáveis prejuí
zos para milhões de telespectadores.

É importante denunciar que a Embratel foi priva
tizada pelo valor de 2 bilhões, 268 milhões de reais e
recebeu de benefícios públicos, entre empréstimo do
BNDES e descontos do Imposto de Renda, um total
de 1 milhão, 862 mil reais.

Portanto, em nome dos milhões de brasileiros
cerceados no direito à informação, à cultura e à edu
cação, manifesto meu mais veemente protesto. E irei
oficiar a denúncia à Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, a fim de que convo
que a Diretoria da Embratel para prestar os devidos
esclarecimentos à Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, antes de terminar, solicito à
Mesa que encaminhe cópia deste pronunciamen
to-denúncia ao Ministério das Comunicações, à Ana
tel e à Fundação Padre Anchieta, em São Paulo, man
tenedora da TV Cultura.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

O requerimento de V. Ex!! será atendido de acordo
com o Regimento da Casa.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer al
gumas considerações sobre notícia que vem sendo
veiculada nos meios de comunicação nos últimos
dias.

Ontem, O Popular, jornal de maior circulação
no Estado de Goiás, trouxe em sua primeira página:
"Febre amarela deixa turismo em crise na Chapada.
Com queda de 90% no número de visitantes, hotéis,
pousadas e comércio de Alto Paraíso, o portão de en
trada da Chapada dos Veadeiros, devem começar a
demitir essa semana. A crise é causada pela febre
amarela que contaminou sete turistas".

Pois bem. Gostaria de fazer algumas
considerações, porque Alto Paraíso, cidade de belezas
naturais, admirada por visitantes do mundo todo, tem
sofrido bastante com a queda do turismo, em virtude
dessas noHcias veiculadas pelos meios de
comunicação. Hoje pela manhã liguei para lá,
conversei com várias pessoas, e até o presente
momento não há notícia de nenhum morador daquela
cidade contaminado pela doença.

Outro detalhe: Alto Paraíso está localizado na
Chapada dos Veadeiros, local aberto, com grandes
campos. Obviamente, não é hábitat natural do maca
co, que, todos sabemos, é o hospedeiro do vírus
transmissor da febre amarela. Esse macaco é encon
trado justamente nas regiões de mata.
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Sr. Presidente, as pessoas que vão a Alto Paraí
so estão receosas de contrair a moléstia, mas gosta
ria de chamar a atenção para o fato de que muitos dos
turistas que noticiam terem contraído a doença na
quela cidade estiveram em regiões próximas, de mata
fechada, perto do lago de Serra da Mesa, considera
das endêmicas. Na cidade propriamente dita, volto a
ressaltar, ainda não foi registrado nenhum caso da fe
bre amarela.

Por tudo isso, uso a tribuna neste momento jus
tamente para tranqüilizar as pessoas que praticam o
ecoturismo e dizer que podem visitar com tranqüilida
de a cidade e apreciar as belezas de Alto Paraíso!
mas é conveniente e prudente que tomem a vacina.
Todos devem vacinar-se. A vacina, que está sendo
hoje difundida em todo o Brasil, com certeza não vai
atender somente as pessoas que se deslocam para
Alto Paraíso, mas aquelas que trafegam por regiões
consideradas endêmicas.

Há outro detalhe importante, Sr. Presklente: sa
bemos que o turismo hoje é uma das indústrias que
mais crescem no mundo, e no Estado de Goiás não é
diferente. Alto Paraíso, por exemplo, tem conseguido,
nos últimos anos, aumentar consideravelmente o nú
mero de visitantes. Com isso, foram construídas mais
pousadas, mais restaurantes, obviamente, gerando
mais empregos para seus habitantes. Por isso as notí
cias veiculadas estão provocando uma crise econô
mica na cidade, gerando desemprego. Donos de ho
téis e pousadas já falam em demissões, donos de res
taurantes já estão fechando as portas. -

Gostaria, mais uma vez, de chamar a atenção
para esses dados. A Chapada, como disse, é um 10~1

de rara beleza. Sem d4vida, não é o lugar onde habI
tam os macacos hospedeiros do vírus da febre ama
rela.

Sr. Presidente, faço essas considerações pelo
fato de o tema ser muito discutido e divulgado pelos
veículos de comunicação. Gostaria que V. Exll autori
zasse a divulgação deste pronunciamento por meio
dos veículos de comunicação da Casa, porque consi
dero a matéria de grande importância não só para
Alto Paraíso como para Goiás e para o Brasil.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS DUNGA (PMOB - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que fosse
transcrito nos Anais desta Casa o editorial publicado
hoje no jornal Correio da Paraíba, do meu estado,
noticiando a posse do Desembargador Raphael Car
neiro Arnaud na Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral.

Era o que tinha a dizer.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR:

TRE DA PARAfBA TEM NOVO PRESIDENTE
RAPHAEL CARNEIRO ARNOUD PROMETE
ELEiÇÃO LIMPA, PAcfFICA E DEMOCRÁTICA

Adriana Rodrigues

O desembargador Raphael Carneiro Arnoud
assumiu, ontem a Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba (TRE), afirmando que não vai se
esquivar do novo desafio que está assumindo, de
promover eleições limpas, pacíficas e democráticas
para o poderes municipais !feste ano nos 223
municípios paraibanos.

A solenidade de posse foi realizado no Tribunal
do Juri, do Fórum da capital, com a presença de
representantes dos Três Poderes, dentre eles o
Governador José Maranhão, õ Presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador Martinho Lisboa, o
Presidente da Assembléia Legislativa, o Senador
Ronaldo Cunha Lima, o Prefeito de João Pessoa,
Cícero Lucena.

O desembargador Raphael Carneiro Arnoud,
conduzirá 0_ TRE até janeiro de 2001, foi presidir as
eleíções municipais de outubro, que terão duas
singularidades: a possibilidade da reeleição de
prefeitos sem a descompatibilização do cargo e a
implantação de urnas eletrônicas em todos os
municípios da Paraíba.

. ,Ajustes

Durante o discurso de posse; o desembargador
Raphael Carneiro prometeu ajustes nos vários seto
res da Justiça Eleitoral para que se removam deficiên
cias e se modifiquem costumes e métodos de traba
lho. Ele destacou como preocupações ·suas o treina
mento de pessoal e a reavaliação dos servidores.

Carneiro Arnoud também manifestou o propósi
to de promover uma maior aproximação entre auxilia
res de cartórios eleitorais, como medida salutar ao
bom relacionamento no ambiente de serviço.

Desembargador defende o Judiciário

O presidente do TRE paraibano também fez a
defesa do Poder Judiciário, enfatizando que o Poder
Judiciário vem sendo atacado por inimigos gratuitos.
E apontou os avanços da J~stiça brasileira, entre os
quais o sistema de recepção de votos em urnas ele
trônicas."A urna eletrônica é um mecanismo moder
níssimo, seguro e eficaz à concretização da livre e
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consciente manifestação de vontade do eleitor, na
opção por seus representantes", declarou.

Segundo o desembargador Raphael Carneiro
Arnoud, "o povo brasileiro, cada vez mais consciente
da importância da Justiça Eleitoral no processo da re
novação de suas elites políticas, foi quem, em última
análise, propiciou o surgimento desse prodigioso sal
to qualitativo, fenômeno, aliás, experimen,tado pela
nações politicamente do Ocidente", comentou.

O novo presidente do TRE foi saudado pelo juiz
Everaldo Nóbrega - que discursou na solenidade em
nome da Corte -, pelo procurador regional eleitoral
Antonio Edílio Magalhães Teixeira - em nome do Mi
nistério Público Eleitoral - e pelo advogado Antonio
Vital do Rego - em nome da OAB (Ordem dos Advo
gados do Brasil) secção Parafua.

Eleição

O novo presidente do TRE, desembargador
Raphael Carneiro Arnoud, foi eleito durante sessão
plenária ontem, às 9h, nas sede nova da Justiça Elei
toral. A sessão foi presidida pelo desembargador Wil
son Pessoa da Cunha, então presidente do TRE. Na
mesma sessão, o juiz Marcos William de Oliveira foi
escolhido para o cargo de juiz corregedor eleitoral,
em substituição ao também juiz Manoel Monteiro.

O desembargador Wilson Pessoa da Cunha dei
xou a presidência para assumir a vice-presidência por
dois dias, até a posse no cargo, amanhã, do desem
bargador Plínio Leite Fontes, também em sessão ple
nária do_ Tribunal.

Pela manhã, como também na solenidade de
posse do novo presidente à tarde, o desembargador
Wilson Pessoa da Cunha se despediu dos membros
da Corte, de auxiliares diretos e de funcionários do
TRE, fazendo referências nominais aos mais próxi
mos, aos quais agradeceu o empenho funcional du
rante o seu período administrativo. Ele também apre
sentou um relatório com suas principais ações.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (BlocoIPSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, acabamos de participar de reunião da CPI
dos Medicamentos. Ouvimos hoje o Secretário de Di
reito Econômico do Ministério da Justiça, Sr. Paulo de
Tarso, que veio falar sobre o papel da Secretaria de
Direito Econômico, diante da possibilidade de contro
le dos cartéis, no que tange ao inadmissível abuso de
aumento de preços ocorrido nos últimos cinco anos,
que tanto prejuízo tem causado ao povo brasileiro.
Nesse período, tivemos aumentos em torno de 1000k

no preço médio por unidade de medicamento, no Bra
sil- em dólar.

Com a audiência de hoje, depois de ouvirmos o
Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan; o Presidente
do Banco Central, Sr. Armínio Fraga; o Ministro da Sa
úde, Sr. José Serra; o Secretário de Acompanhamen
to Econômico, Sr. Cláudio Considera, fechamos um
ciclo naquela Comissão Parlamentar de Inquérito.
Concluímos uma etapa de exposições que, com toda
a clareza, mostraram que o Estado brasileiro está
completamente desaparelhado, desequipado para
proceder ao menor controle de preços.

A drástica evolução de preços nesta última dé
cada deu-se a partir do Governo Fernando Collor de
Mello, que acabou com o Conselho Interministerial de
Preços e, em seguida, fechou a CEME. O preço mé
dio dos medicamentos disparou de 1,86 dólar, no iní
cio da década, para 7,30 dólares, hoje, ou seja, mais
que triplicou no período de uma década.

Essa situação, evidentemente, deve-se ao pro
cesso de cartelização e de megafus6es, que aconte
ce no mundo inteiro, e ao fato de o capital ser cada
vez mais forte e o Estado cada vez mais ausente e
despreparado.

Fiquei pasmo ao ouvir do Sr. Paulo de Tarso,
que acabou de sair da CPI, a informação de que o or
çamento da Secretaria de Direito Econômico, que de
veria acompanhar todas as infrações de ordem eco
nômica no Brasil, como aquelas ligadas ao consumi
dor, é de 97 mil reais anuais. Ou seja: 8 mil reais por
mês para acompanhar essa cartelização. Além do or
çamento anual de 97 mil reais, dispõe aquela Secre
taria de dezenove técnicos para auxiliá-Ia nesse pro
cesso.

Fica patente que se trata de política deliberada
do Governo Fernando Henrique Cardoso. Não é à toa
que o orçamento da Secretaria de Direito Econômico
é de apenas 97 mil reais e que o Conselho Adminis
trativo de Direito Econômico até hoje não tem um qua
dro efetivo. Em 1994, foi aprovado nesta Casa projeto
dispondo que, em sessenta dias, o Cade teria o seu
quadro efetivo, o que até hoje não aconteceu.

A Secretaria de Acompanhamento Econômico,
ocupada pelo Sr. Cláudio Considera, diz que só avalia
as questões macroeconômicas. Não existe, assim,
nenhum acompanhamento, e é por isso que o nosso
País está caracterizado como o paraíso dos cartéis
de empresas fabricantes de medicamentos.

Sras. e Srs. Deputados, não estamos tratando
de televisão, rádio ou automóvel, mas de um bem es
sencial à saúde do povo brasileiro: o medicamento.
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Setenta milhões de brasileiros hoje não têm nenhum
acesso a ele. E é esse o panorama já identificado não
só pelos Parlamentares de oposição, mas por todos
os que compõem aquela CPI. O Estado brasileiro
está completamente desaparelhado para acompa
nhar o aumento de preços, principalmente na área de
medicamentos.

Sr. Presidente, fica a constatação. Não pode
mos deixar que esta CPI dos Medicamentos, que já é
a sexta a tratar do tema no Brasil, seja apenas mais
uma. Diversos Parlamentares estão determinados a ir
ao fundo do poço, encontrar as razões efetivas da
existência desse cartel e do abuso de preços e, con
seqüentemente, propor medidas imediatas no senti
do de que todos os preços de medicamentos sejam
revistos e de que se tenha sobre os mesmos efetivo
controle.

Esta é a idéia, esta é a disposição de um grupo
de Parlamentares que busca encontrar finalmente um
caminho que dê ao nosso povo acessÇ> aos medica
mentos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a nova Lei de Responsabilidade Fiscal, ela
borada para impedir a gestão irresponsável dos re
cursos públicos, representará uma nova fase na ad
ministração pública. Os gestores não poderão gastar
mais do que arrecadam, não poderão ultrapassar os
limites de crédito previamente fixados ao pagar pon
tualmente os débitos. '

Tais critérios administrativos e padrões de com
portamento são radicalmente opostos aos que vêm
prevalecendo, até o momento, na nossa administra
ção pública. O padrão vem sendo o de gastar desen
freadamente, contrair dívidas gigantescas e deixar os
compromissos caírem sobre as costas do próximo
administrador. Na verdade, gerações de contribuintes
terão de pagar por tais extravagâncias e receber em
contrapartida serviços de qualidade insatisfatória,
para dizer pouco.

O projeto, que agora segue para o Senado, não
tem conotação ideológica e não foi feito para beneficiar
ou prejudicar qualquer corrente política. Foi inspirado
por puro interesse público, resultando daí o consenso
favorável que se formou em torno dele. As regras de
austeridade que preconiza atingem todos os níveis da
administração. A elas ficam obrigados desde o
Presidente da República, passando pelos
Governadores, até os gestores das finanças
municipais. Além disso, são 'regras de bom senso -

como as que presidem a administração de qualquer
empresa privada moderna - que, mesmo impondo
severas normas para os dispêndios públicos, não
restringem a necessária agilidade administrativa.

Os administradores públicos competentes e ho
nestos não serão tolhidos pelas regras fixadas pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, ao contrário,
com ela terão melhores condições de obter bons re
sultados. O mesmo não se poderá dizer de quem se
elege ou assume cargo no serviço público para viver
à custa do dinheiro público ou para fazer da adminis
tração demagógica, perdulária e irresponsável uma
bandeira eleitoral.

Com a nova lei, pela primeira vez em sua histó
ria o País terá normas legalmente definidas que pos
sibilitem responsabilizar crimi'nalmente não apenas a
desonestidade, mas também a incompetência e a ne
gligência de administradores de recursos públicos. Se
tal lei tivesse sido aprovada pelo Congresso há algu
mas décadas, o Estado brasileiro - União, Estados e
Municípios -- não estaria padecendo de uma crise
fiscal crônica, e os recursos hoje usados para cobrir
as conseqüências de décadas de irresponsabilidade
poderiam ter sido aplicados em atividades produtivas,
gerando riquezas e empregos.

Trata-se, portanto, de lei de importância
histórica. Ela vem sendo ressaltada, por sua
importância, por vários setores da opinião pública,
conforme foi destacado no editorial do jornal O Estado
de São Paulo, do qual extraio alguns trechos. Ela
encerra o capítulo da impunidade para os escândalos
no setor público. Acima de tudo, transformará em
rotina o que é hoje uma exceção: a gestão
responsável do dinheiro público.

A abrangência da lei é ampla. É educativa, por
que ensina políticos a administrar recursos com efi
ciência; preventiva, porque inibe ações criminosas de
gente mal-intencionada; e é, por tudo isso, um pode
roso instrumento de consolidação da democracia em
nosso País. Com sua vigência, em pouco tempo esta
rá restabelecida a saúde financeira do setor público,
disciplinando a aplicação do dinheiro, fixando limites
para o endividamento e obrigando os governantes a
equilibrar receita e despesa, o que facilitará enorme-

"mente o êxito total da política de ajuste fiscal do atual
Governo.

A Lei de Responsabilidade Fiscal deverá estar
em vigor a partir de maio deste ano, quando candida

" tos a Prefeitos e a Vereadores estarão se preparando
. para iniciar suas campanhas eleitorais. Pela primeira
vez 'na história política brasileira haverá um instru-
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mento legal a limitar ações irresponsáveis de políticos
em vésperas de eleições.

Nos últimos seis meses de gestão, Prefeitos não
poderão contratar apadrinhados, contrair novas dívi
das, tampouco aumentar salários do funcionalismo
para o sucessor pagar. Há uma série de regras que
disciplinam e limitam gastos em final de gestão.

Na última reunião de Líderes partidários, antes
da votação do projeto, houve acordo para introduzir a
inelegibilidade como punição para os infratores. Ou
seja, se o Prefeito violar dispositivos da lei, corre o ris
co de ter sua candidatura impugnada já nas eleições
deste ano. Tal ameaça já funcionará como importante
garantia de lisura nas próximas eleições municipais.

Quanto às punições penais para quem infringir a
nova legislação, virão em outra lei ordinária, que está
tramitando na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. Definirá ela penas de prisão e de cassa
ção de mandatos, terá tramitação rápida, e ainda este
ano, se Deus quiser, esperamos! vê-Ia promulgada.
Ela complementa a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sua aprovação deverá ocorrer ainda no primeiro se
mestre, para que entre em vigor em plena campanha
eleitoral. Será um fecho de ouro para o importante
avanço na qualidade da administração pública.

Sr. Presidente, a Lei de Responsabilidade Fiscal
apresenta os quesitos necessários para colocar em
ordem, de forma definitiva, não apenas os costumes
políticos, mas toda a instituição política brasileira.

Tenho dito. .

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a falta de controle sobre a produção e
venda de medicamentos é uma das maiores violências
que se tem cometido contra a sociedade brasileira nos
últimos tempos. A situação revela o total
descompromisso das autoridades com as reais
necessidades da população, que se sente impotente
diante das regras impostas pelas grandes
corporações que controlam o setor.

A verdade é que os remédios deixaram de ser o
resultado da busca pela saúde, individual ou coletiva,
e se transformaram em negócio altamente rentável,
em que as pessoas são tratadas como números nas
contas milionárias de empresas que há muito aban
donaram qualquer compromisso ético com a evolu
ção da humanidade.

Qualquer análise da situação chega às mesmas
conclusões chocantes. Entre 1987 e 1998, por exem
plo, enquanto a quantidade de medicamentos vendi
dos diminuiu, o faturamento das empresas saltou de 2

bilhões de dólares para 12 bilhões. Só esse dado já
revela o verdadeiro assalto que os laboratórios fize
ram sobre o bolso dos cidadãos, aproveitando-se da
fragilidade e da falta de alternativas de quem depen
de dos remédios para sobreviver.

E o mais grave é que essa situação acontece
com a complacência po SUS, já que os órgãos da
quele sistema, na posição de grandes compradores,
têm poder de barganha para limitar a ganância dos
vendedores. Se a negociação fosse feita em benefício
da população, os preços ficariam mais acessíveis no
mercado, e os valores economizados pelo Estado po
deriam ser direcionados para compra de equipamen
tos, qualificação de pessoal e outras medidas que
melhorariam a qualidade da saúde como um todo.

Infelizmente, parece que a poucas pessoas que
estão no poder interessa realmente melhorar a quali
dade de vida da população. Para as grandes corpora
ções que enriquecem à custa da doença alheia,
quanto mais dependência e fragilidade melhor.

É incrível, por exemplo, que até hoje o País care
ça de um sistema eficiente de bancos de sangue,
sendo obrigado a sofrer as conseqúências da falta do
produto, quando todos sabem que a escassez de re
cursos não justifica a falta de política consistente para
o setor.

Não resta dúvida de que o mercado de medica
mentos precisa ser controlado pelo Governo. É inad
missível que os preços dos remédios-aumentem, en
quanto os salários estão congelados e o desemprego
em alta. Os danos sobre a saúde de quem necesSIta
de medicamentos de uso continuado São por demais
evidentes e não precisam ser demonstrados.

No depoimento do Ministro Pedro Malan à CPI
dos Medicamentos, ficou claramente demonstrada a
variação abusiva de preços. Segundo dados apresen
tados pelo próprio Ministro, entre dezembro de 1998-6
dezembro de 1999, a-variação média dos preços dos
473 remédios mais vendidos foi de 17,42%.

Foi também apresentada uma tabela com os au
mentos verificados no Plano Real- de julho de 1004
a dezembro de 1999. Os 360 remédios mais vendidas
aumentaram em média 104,1 %.

O curioso é que o Ministério da Fazenda
apresenta esses números seguidos de dados sobre a
variação real, ou seja, descontada a inflação. Ora, 11

conclusão que daí -se tira é falaciosa, pois sugere que
os aumentos foram pequenos. Isso só seria verdade
se os salários tivessem sido corrigidos, o que não
ocorreu. Da mesma forma, de nada adianta fazer
comparações com preços dolarizados de remédios,
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pois os trabalhadores brasileiros ganham seus
salários em reais.

a que importa salientar é a perda de poder de
compra dos salários em relação aos remédios.
Enquanto aqueles continuam comprimidos pelo arro
cho econômico, os medicamentos ficam muito mais
caros, comprovando a tese de que o que realmente
importa é garantir os lucros das empresas.

O que salta aos olhos em toda essa questão é a
falta de uma política de medicamentos para o País.
Sem capacitação nacional para a produção de remé
dios, sem fortalecimento da indústria nacional e sem
um controle do mercado pelo Estado, a população
será cada vez mais dependente de decisões estra
nhas a seus reais interesses.

Para perceber a omissão das autoridades, bas
ta ligar a televisão ou mesmo visitar qualquer farmá
cia. Enquanto as emissoras exigem propagandas ver
gonhosas, que induzem à automedicação e ao consu
mo, as farmácias vendem livremente remédios que
deveriam estar condicionados à apresentação de re
ceitas médicas. Tudo, enfim, funciona de forma que a
população fica mais e mais dependente dos laborató
rios que, assim, se sentem à vontade para aumentar
seus preços e enriquecer à custa da miséria alheia.

O mercado brasileiro de medicamentos é palco
de verdadeira extorsão, cujas vítimas, cada vez mais,
sentem-se abandonadas pelo Poder Público. Precisa
mos reagir para impedir que esse massacre continue.

Era o que tinha a dizer.
O SR.IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou enca
minhando à Casa projeto de lei complementar que al
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para estabelecer a inelegibilidade para qual
quer cargo do Poder Executivo de detentor de cargos
do Poder Legislativo que não renunciar até três me
ses antes do pleito.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Kan
dir, do PSDB de São Paulo. S. Exa. dispõe de cinco
minutos.

O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho à tribuna nesta tarde em função de um
fato recente:-a forma como a imprensa tem tratado a

ação do Conlselho Administrativo de Defesa Econô
mica-CADE.

Vou fazI9r algumas observações prévias, para
que esta Casa tome consciência dos riscos que vive
mos neste momento, tendo em vista as insinuações
levantadas quanto à atuação desse órgão. Permi
to-me, em primeiro lugar, resgatar a importância des
sa instituição e a sua recente atuação. A partir daí, te
cerei comentários de natureza política.

Esta Casa tem como objetivo ajudar o País a al
cançar desenvolvimento forte, sustentável, que gere
justiça social. Há vários instrumentos para se chegar
a isso. Um deles, certamente, consiste na defesa da
concorrência, Só alcançaremos progresso social e
econômico se de fato estimularmos oprogresso técni
co ea produtividade. Se não tivermos instituições que
garantam a concorrência, não há motivação para ino
var.

O primeiro instrumento fundamental para ter
mos desenvolvimento econômico é uma concorrência
sadia. De nada vale o progresso técnico - já garanti
do pela concorrência - se ele não se traduzir em re
sultados que venham a beneficiar o conjunto da popu
lação. Ou seja, os benefícios da produtividade têm de
ser distribuídos para os consumidores. Por essa ra
zão, é da maior importância termos instituições e ins
trumentos que garantam a defesa e as condições bá
sicas da concorrência. Só teremos produtividade,
crescimento econômico e bem-estar na medida em
que o resultado desse progresso técnico se espalhar
para toda a população.

É impor1ante termos instituições como o CADE,
que não tem merecido por parte desta Casa a aten
ção devida. () Conselho tem tido - permitam-me fa
zer esta observação - desempenho exemplar, parti
cularmente nos últimos quatro anos, embora conte
com pequena estrutura e orçamento reduzido. Mes~
mo assim, julgou, em 1994, 304 processos, o que re
presenta um aumento de produtividade de 951%. O
CADE reduziu substancialmente o prazo do julga
mento de fusões e aquisições, alcançando a médíá
de 2,4 meses, muito próxima a de jurisdições mais
maduras. Em 1996, esses julgamentos..demoravam 
20 meses.

Com essa atuação mais severa e austera, o
G9nselho Administrativo de Defesa Econômica vem
condenando diversas práticas anticompetitivas e a
cobrança de preços abusivos, impondo, na aprecia~

ção de atos de concentração que possam limitar a Ii~

vre concorrência, condições que garantam o bom fun~ ':
cionamento do mercado.
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Entretanto, considerando a importância da mis
são que vem desempenhando no combate ao abuso
do poder econômico, está sendo caluniado pelos for
madores de cartéis e demais infratores da ordem eco
nômica. Estes tentam minar sua atuação e credibili
dade perante a opinião pública, porque estão sendo
vítimas da sua ríspida atuação nos últimos anos.

A competência dos membros do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica é do conheci
mento de todos. Eles são indicados pelo Presidente
da República e sabatinados pela Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal.

O CADE tem prestado enorme contribuição ao
País. Tem respondido a diversas consultas. Respon
deu à consulta da Comissão de Assuntos Econômi
cos, feita pelo Senador Eduardo Suplicy, referente ao
setor aéreo nacional, e a do PNBE, sobre os incenti
vos fiscais.

Destaco ainda sua participação preventiva na
formulação de políticas públicas relativas à conces
são de linhas de ônibus, à Lei dos Genéricos e à regu
lamentação da Lei de Patentes. Agora mesmo tem
atuado bastante junto à CPI dos Medicamentos, na
busca de soluções para o setor.

Tenho certeza de que seus integrantes reafir
mam mais do que nunca os sempre inafastáveis pro
pósitos de não esmorecer na luta empreendida no
cumprimento do dever constitucional de defesa da li
vre concorrência.

Nós, que presenciamos a atuação do CADE
combatendo grandes forças econômicas e até políti
cas, temos a obrigação de apoiá-lo e reforçá-lo em
seu importante papel.

Muito obrigado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, pretendo falar sobre a Lei Pelé.

Na última sessão do Congresso Nacional, tive
mos lances extremamente constrangedores para a
Casa, quando da votação da medida provisória que
mexe na Lei Pelé, que acabou não ocorrendo, pois o
Governo a reeditou. O que me surpreende é que não
providenciou a correção dos erros da medida provisó
ria anterior.

Qual a finalidade do Governo ao editar essa me
dida provisória? Em primeiro lugar, impedir que uma
mesma empresa detenha o controle de dois clubes.
Em segundo, permitir que o prazo máximo do passe,
ou seja, do contrato, seja de seis anos.

Procedendo dessa forma, o Governo não aten
deu à reivindicação desta Casa, que prorrogou por

um ano a obrigatoriedade de os clubes se transforma
rem em empresas, não fazendo a opção pelo que es
tabelecia a Lei Zico. Por outro lado, não adaptou o ar
tigo da lei que prevê aos clubes formadores de atletas
obter um contrato inicial com eles por dois anos.

A medida provisória ficou sem nexo e precisa
ser corrigida. Mas a Comissão Especial pretende de
bater o tema, fazer as correções necessárias, para
poder votar em plenário aquilo que a Comissão en
tender correto, e no projeto de conversão poder fazer
aquilo que o esporte brasileiro pede.

Sr. Presidente, peço a atenção da Casa para o
fato de estar havendo um entendimento completa
mente sem nexo, de acordo com meu ponto de vista,
quando se impede que uma empresa exerça o contro
le sobre dois clubes. É perfeito o raciocínio? Sim, mas
a redação do Governo é tão conflitante, tão confusa
que não passa essa idéia. É necessário que se possa
emendar a medida provisória dizendo simplesmente:
é proibido que uma empresa detenha o controle so
bre dois clubes. Ponto.

Sr. Presidente, a inovação à emenda que estou
apresentando - espero que seja avaliada por esta
Casà - proíbe apenas o controle sobre dois times da
mesma divisão por uma mesma empresa.

Poderão me perguntar: "Mendes Ribeiro, se, por
exemplo, uma empresa comprar o Fluminense, que
está na segunda divisão, detendo também o controle
acionário de um clube da primeira divisão, quando o
Fluminense passar para a primeira divisão, estará ele
impedido por lei de manter o controle?" Não, o texto é
muito claro. Não será exatamente assim. É preciso fa~

zer com que as empresas votem apenas em clubes
pequenos. Há mais de quatrocentos times profissio~

nais no Brasil, mas poucas empresas investindo ne
les. Se uma empresa quiser deter o controle do Flumi
nense, compre-o. O Fluminense valerá bem mais se
subir para a primeira divisão do que se permanecer
na segunda. Se subir, a lei obrigará a empresa que
detém o seu controle a vendê-lo.

Por essa razão, emenda de minha autoria proí~

be o controle sobre mais de um clube por parte da
empresa, mas - repito a expressão - na mesma di~

visão, o que possibilita aos clubes pequenos receber
investimento de empresas que querem explorar nada
mais nada menos do que a publicidade e a televisão.
Isso é normal no mundo. A Casa irá concordar com
isso? Pode concordar? Espero que a matéria seja dis~

cutida, mas não devemos esquecer que é preciso dei~

xar a critério do clube se quer ou não se transformar
em empresa.
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Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a boa vontade
que teve para com este orador. Espero que amanhã,
na reunião da Comissão Especial, que contará com a
presença do Presidente do Clube dos Treze, Dr. Fábio
Koff, possamos debater o assunto do esporte, princi
palmente o futebol, como algo extremamente impor
tante para a vida do País.

Às vezes me perguntam: "Ribeiro, que interesse
você tem no futebol? Que clube comanda? A que clu
be pertence? De que lobby faz parte?" Não faço par
te de clube nenhum, nem tenho nenhum interesse.
Vejo aqui o interesse da torcida brasileira, do futebol
brasileiro, nessa questão que está gerando tanto de
bate entre aqueles que estão sentados na arquiban
cada e vêem, quem sabe, ameaçada a sua paixão.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a tolerância.

O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, inicial
mente, desejo cumprimentar V. Exa., as Sras. e os
Srs. Deputados.

Quero chamar a atenção para dois fatos de ex
trema importância, sucedidos no dia 12 de janeiro em
Tocantins, que parecem inaugurar uma nova fase na
agricultura de nosso Estado. Em primeiro lugar, foi
lançado oficialmente o PERTINS - Programa de Ele
trificação Rural do Estado do Tocantins. Integrante do
programa federal Luz no Campo, a ele foram destina
dos cerca de 46 milhões de reais, provenientes da
Eletrobrás e do Ministério de Minas e Energia. Os re
cursos serão utilizados no financiamento da sua
mão-de-obra. O PERTINS deverá levar, no máximo
em três anos, energia elétrica para 19 mil domicílios
rurais naquele Estado, beneficiando mais de 60 mil
tocantinenses.

Podem os nobres colegas compreender o al
cance da iniciativa. O grande projeto de eletrificação
rural, concebido e executado pelo Governo Federal, é
um impulso decisivo para o desenvolvimento agrícola
do País. Significa, a curto prazo, um notável aumento
de produtividade, decorrente da utilização de novos
equipamentos agrícolas, e a conseqüente geração de
emprego e riqueza. Significa, portanto, em última ins
tância, melhoria na qualidade de vida da população
rural de Tocantins, o que diminuirá, por sua vez, os ín
dices de desigualdade socioeconômica presentes na
região.

Não por outra razão, a liberação das verbas foi
intensamente comemorada em todo o Estado, além
de formalizada em solenidade oficial. O evento, que
contou com as honrosas presenças do Ministro de Mi
nas e Energia, Rodolpho Tourinho; do Presidente da

Eletrobrás, Firmino Ferreira Sampaio Neto; e do Go
vernador Siqueira Campos, entre outras autoridades,
anunciou o imediato início das obras, já que o Estado
do Tocantins, como declarou o próprio Ministro, apre
senta condições ideais para implantação do projeto
de eletrificação. Oferecendo participação majoritária
no que se refere aos recursos necessários, o Estado
facilitou a implantação do projeto, que deverá instalar,
nos próximos três anos, quase 37 mil quilômetros de
cabos elétricos, além de mais de 280 mil postes, 19
mil medidores e 18 mil transformadores de distribui
ção. Espera-se, assim, eletrificar cerca de 41 % das
propriedades rurais do Estado.

O segundo fato importante foi a proposta
elaborada por empresários goianos, brasilienses e
tocantinenses, no sentido de criar, no Vale do Rio
Bezerra, no sudeste do Estado, uma cooperativa
agroindustrial de fruticultura. Resultado de estudos
realizados nesses últimos dois anos, o projeto
contempla a produção e a industrialização de
abacaxi, maracujá e caju, compatíveis com o clima
seco e o solo arenoso da região. O objetivo é plantar
mil hectares de caju, a perfazerem um total de 350 mil
pés. Com a participação da Escola Agrotécnica de
Arraias, localizada na região, serão investidos mais
de 3 milhões de reais no projeto, que inclui terras,
equipamentos e apoio logístico.

No encontro com o Governador Siqueira Cam
pos, os empresários indicaram a necessidade de se
construir uma barragem no Vale do Rio Bezerra, para
fins de irrigação e geração de energia. Espera-se, en
tão, que o consórcio com o Governo de Goiás apres
se o sucesso da iniciativa, que apresenta todas as
condições para prosperar. Trata-se, afinal, de promes
sa de criação de um novo mercado de trabalho na re
gião, cuja repercussão, em termos econômicos e so
ciais, garante as melhores perspectivas para o povo
dos Estados envolvidos.

Como se vê, Sr. Presidente, temos muito a co
memorar. O Tocantins deve viver, nos próximos anos,
a expansão de sua agricultura, que é, aliás, sua gran
de vocação. A implantação de projeto de eletrificação
rural, viabilizando, por exemplo, a criação de grandes
cooperativas agrícolas ou agroindustriais, propicia de
forma direta o desenvolvimento do Estado, com pro
fundas alterações em seu perfil econômico e também
social. A fixação do homem no campo e a conseqüen
te exploração das riquezas agrícolas são o sustentá
culo de nossa economia estadual, devendo garantir,
para os próximos anos, evidente progresso para toda
a região.
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Esperamos, assim, que tais projetos obtenham
amplo êxito, e oferecemos, para tanto, nosso apoio in
condicional. Sobretudo agora, quando todo o Pars se
debate contra o flagelo do desemprego, que acentua
de forma cruel nossas já tremendas injustiças sociais,
a implantação de projetos de tal ordem apresenta-se
como um dos grandes propulsores da economia e da
emancipação social do Pars.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa e também no programa A Voz do
Brasil.

Muito obrigado a V. Exa.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é com muita satisfação que ocupo a tribuna
desta insigne Casa de Leis para falar sobre os resul
tados positivos da indústria brasileira no último tri
mestre de 1999, segundo informações divulgadas
pelo Conselho Nacional de Indústria. A pesquisa do
CNI demonstra que, pela primeira vez, desde abril de
1998, o número de contratações nas indústrias brasi
leiras foi superior ao número de demissões.

O sério levantamento feito pelo CNI abrangeu
um universo de 1.129 grandes. médias e pequenas
indústrias de dezenove Estados, que representam
95% do Produto Interno Bruto do País. De acordo
com os dados tabelados. o indicador de emprego fi
cou acima de 50 pontos no último trimestre de 1999,
em escala da CNI que varia de Oa 100, observan
do-se que, quando o índice é superior a.5.0, represen
ta tendência positiva.

Esses dados são relevantes, Sr. Presidente, no
bres colegas, porque expõem com transparência o
processo de recuperação econômica do Brasil, em
função, registro, da forma contundente, corajosa esé
ria como o Presidente Fernando Henrique Cardoso e
toda sua equipe reagiram em diferentes momentos de
crise, como a desvalorização do real frente ao dólar
americano.

Tomando nas mãos os dados do levantamento
do CNI, citamos o fato de que o indicador de emprego
subiu de 49 pontos, no terceiro trimestre de 1999,
para 50,5 pontos no período de outubro a dezembro.
No último trimestre de 1998, o indicador ficara em
40,7 pontos. A'protlução industrial mostrou reação, ao
término do ano de 1999. De outubro a dezembro,
cresceu 27,1 % em relação ao mesmo período em
1998. No quarto trimestre de 1999, o indicador bateu
57,1, enquanto em 1998 ficara em 44,9.

Dentro do mesmo levantamento feito pelo CNI,
registro ainda o fato de o faturamento das indústrias
ter apresentado crescimento em relação aos meses
de setembro, agosto e julho. O indicador subiu, do
segundo para o terceiro trimestre, de 54,1 pontos para
56,8 pontas. É digno observar ainda que, dos
subsídios apontados pelo Conselho Nacional da
Indústria, as indústrias consultadas indicaram forte
confiança nos rumos da economia brasileira e na
condução desta pelo Governo Federal,
preparando-se para uma política de manutenção de
investimentos.

Essa confiança no Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso pode ser sustentada pelo
levantamento do CNI, ainda no item que mede o au
mento da credibilidade dos empresários em relação
aos seus próprios negócios. O indicador que mostra a
expectativa em relação à própria empresa, por exem
plo, ultrapassou 70 pontos. De outubro adezembro de
1998, o indicador registrado nesse item era de 53,6
pontos, e pulou para 71,6 no mesmo período de 1999,
com a sondagem industrial relatando que 84% dos
grandes empresários e 77% dos pequenos e médios
industriais pesquisados encontram-se otimistas com
seus próprios negócios.

A minha satisfação com esses números do CNI
decorre não somente por ser eu um parlamentar fiel,
da base aliada do Governo, membro do PSDB, mas
principalmente pela minha condição de homem públi
co preocupado com os destinos do País e sua busca
de conjugar a estabilidade com o crescimento econÔ
mico.

Avaliando estes e outros resultados positivos,
oriundos de levantamentos feitos por entidades sérias,
de credibilidade, compreendemos que, apesar das
críticas e da falta de confiança de alguns setores da
opinião pública, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem agido corretamente, com firmeza e
determinação, ao manter os rumos de sua política
econÔmica, com ênfase para a estabilidade e para a
implementação de medidas desenvolvimentistas que
fortaleçam a indústria e permitam a geração de novos;
postos de trabalho. .

Ao encerrar este pronunciamento, desejo por
tar-me ao lado do Presidente Fernando Henrique
Cardoso e de meu partido em todas as frentes aber
tas na defesa dos interesses do Brasil, ao mesmo
tempo em que reitero meu compromisso inabalável
de votar, nesta Casa de Leis, favoravelmente às refor
mas que ainda serão encaminhadas e que irão pro
porcionar os instrumentos necessários para a moder-
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nização e para o processo de consolidação do desen
volvimento do País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, como Deputada catarinense que acompanha a
situação do País, assisti há poucos dias a mais uma
propaganda política do Governo Fernando Henrique
Cardoso sobre a agricultura. Várias das medidas
anunciadas eram propostas requentadas que o Go
verno vem anunciando há muito tempo.

O Governo, mais uma vez, toma medidas preo
cupado apenas com ds grandes produtores rurais do
País, os quais sempre foram beneficiados por ele, e
têm no Ministro Pratini de Moraes um legítimo repre
sentante, pronto para realizar os seus negócios.

O pacote agrícola anunciado verp consolidar o
projeto neoliberal no campo, o que significa que o Go
verno está cada vez mais despreocupado com mi
lhões de trabalhadores rurais, pequenos produtores,
sem terra, assalariados, bóias-frias, que de fato sem
pre foram por ele abandonados. A política pública do
Governo promove cada vez mais essa exclusão.

Alguns dados nos mostram o que leva a essa si
tuação. Primeiro, o Governo foi generoso na negocia
ção do endividamento agrícola dos grandes fazendei
ros, mas tivemos de lutar muito por uma medida que
desse um ano de folga aos pequenos produtores,
numa negociação vergonhosa assumida por este Go
verno. Segundo, esse pacote agora lançado garante o
seguro da safra agrícola, não o seguro agrícola do
processo produtivo - uma reivindicação histórica
dos trabalhadores e dos sindicatos. Terceiro, o Gover
no institucionaliza o empréstimo internacional, a com
pra de títulos nas bolsas e as vendas antecipadas de
produtos.

Pergunto: será que o produtor rural do Amazo
nas, do oeste de Santa Catarina ou de qualquercanto
deste País vai à Bolsa de Valores comprar títulos para
poder financiar a sua produção? Um tipo de medida
assim ajuda os grandes capitalistas do campo a se
desenvolver e exclui cada vez mais os pequenos pro
dutores do processo produtivo. Prova dessa exclusão
é o Pronaf, com seus pequenos investimentos e altos
juros. Portanto, é ridículo o Governo dizer que está
ajudando os trabalhadores rurais a produzir e a resol
ver seus problemas.

Não se contentando, ele mandou para esta
Casa projeto de reclassificação dos vegetais. Muitos
talvez não tratem do assunto com seriedade e preo-

cupação por não saber ao certo o que ele significa
não só para os produtores, mas também e principal
mente para os consumidores brasileiros.

Há cinqüenta anos, o Governo Federal, por
meio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
fiscaliza os produtos, protege os consumidores e res
guarda também os produtores, atestando a qualidade
dos produtos e emitindo certificado para a produção.
Mas ele quer mais ainda com esse pacote: que o
Estado não se preocupe com a agricultura, principal
mente com os pequenos agricultores, e menos ainda
com os consumidores, porque isso o afasta do seu
papel de fiscalizador da qualidade dos produtos que
estão sendo oferecidos no mercado.

Sr. Presidente, o Partidos dos Trabalhadores se
insurge contra esse pacote, não por uma questão
ideológica, mas por se preocupar com os
consumidores brasileiros no que se refere àquilo que
estarão comendo, e para não permitir a bagunça
generalizada em nosso País - coisa que, aliás, o
Governo Fernando Henrique e sua equipe gostam de
fazer.

Precisamos recuperar, nesta Casa, o respeito
para com produtores e consumidores. A tarefa de fis
calizar e o poder de polícia são do Governo Federal,
que deve exercê-los também no que diz respeito aos
produtos que vamos comprar nas prateleiras dos su
permercados.

Sr. Presidente, para encerrar, quero dizer que se
não investirmos na agricultura e democratizarmos o
crédito, a pesquisa, os investimentos agrícolas, reve
lando respeito aos agricultores, estaremos condena
dos ao desHmprego, à fome, à miséria, à violência no
campo. Precisamos retomar essas questões impor
tantes para a democracia, e não centralizar poder,
renda e patrimônio nas mãos de poucos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, depois de um período de estagnação do
crescimento, o Brasil pós-ajuste cambial-fiscal come
ça a delinear um cenário de horizonte seguro e pro
missor, contrariando as previsões pessimistas de al
guns economistas.

Depois de anunciarincentivos ao setor da cons
trução civil, por intermédio de um programa gerencia
do pelo BNDES, o Presidente Fernando Henrique
lançou há alguns dias um programa de estímulo à
produção agrícola, intitulado Brasil Empreendedor Ru
ral, que pretende, entre outras coisas, criar nada menos
que 1- milMes de empregos. Seus objetivos agradaram
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as lideranças rurais, pois se trata de uma série de medi
das financeiras e tributárias imediatas que têm tudo
para proporcionar ao agricultor brasileiro melhores con
dições de competitividade, com os respectivos aumento
da produção e a redução dos custos.

Urna das medidas anunciadas é a que amplia a
abrangência da Cédula do Produto Rural- CPR, hoje
concentrada em operações com o Banco do Brasil e res
trita apenas a poucos produtos. Agora, essas cédulas
poderão ser operadas em qualquer banco ou instituição
financeira nacional, abrangendo um número muito maior
de produtos. É mais uma opção para o produtor capitali~
zar-se, pois a nova CPR antecipa, na época do plantio,
recursos que ele só iria receber quando vendesse a safra
final, enfrentando todos os riscos inerentes à atividade
rural e arcando com os prejuízos eventuais.

Ainda na cobertura de risco, outro fator
importante de apoio à agricultura que consta do
programa é a abertura, ao setor privado, do seguro
agrícola que também estava concentrado no Banco
do Brasil e cobria apenas o financiamento e não a
produção. A nova medida anunciada pelo Presidente
da República é de máxima importância, pois
representa garantia de redução de risco - o agricultor
será ressarcido de perdas frsicas totais ou parciais. É
um instrumento de defesa já amplamente utilizado na
Europa e nos Estados Unidos, onde se encontram
superprotegidos concorrentes dos brasileiros no
mercado agrícola mundial.

Na área externa, há duas decisões também al
tamente positivas: uma é a internacionalização dos
mercados futuros e de opções agrícolas, através da
Bolsa de Mercadorias & Futuro - BM&F, permitindo
que investidores externos operem com contratos de
futuros. É uma forma de dividir com eles os riscos hoje
suportados apenas por investidores nacionais. A ou
tra é a expansão do Fundo de Estabilidade do Seguro
Rural para todas as operações de exportação desses
produtos.

Sem dúvida nenhuma, é mais um incentivo à
atual política de desenvolvimento que vem sendo em
preendida pelo Governo, estimulando o setor de agro
negócios, que tem sido o único a apresentar saldo po
sitivo na balança comercial, compensando os déficits
dos demais. Apenas para dar uma dimensão da sua
importância, lembramos que no ano passado o supe
rávit dos agronegócios foi de US$12 bilhões, enquan
to que o déficit geral foi de US$1 ,2 bilhão.

Com certeza, Sr. Presidente, o setor merece
ainda mais do que está recebendo agora, em termos
de apoio do Governo. O próximo passo a ser dado

deve ser a criação de uma política nacional de abas
tecimento, que promova a identificação, a cada ano,
de quanto o País deverá produzir para atender ao
consumo interno e estimular a exportação. Não faz
sentido, por exemplo, que, pelo terceiro ano consecu
tivo, o Brasil tenha de recorrer ao mercado internacio
nal para importar milho. No ano passado, foram 2 mi
lhões de toneladas, e para este ano a previsão - oti
mista - é de 3 a 4 milhões de toneladas. Deve-se
lembrar que o milho, além de ser muito consumido in
ternamente, é um insumo básico na criação de aves,
hoje importante item na pauta de nossas exportações
- atividade cujos custos àumentam com a crescente
importação do milho.

Outro ponto crucial a ser atacado é a necessida
de de investimentos em infra-estrutura. Pesquisas
confirmam que a infra-estrutura de estradas e vias de
escoamento continua sendo uma questão crítica a
condicionar o pleno desenvolvimento das potenciali
dades de algumas regiões, tendo em vista as distân
cias muito maiores a percorrer no processo de comer
cialização de insumos e produtos e no acesso aos
instrumentos de política para o setor. Quanto maior a
distância, tanto mais difícil é o acesso dos produtores
rurais à informação pertinente à compra e venda de
insumos e produtos, ao crédito e ao cumprimento das
obrigações trabalhistas e tributárias.

É absolutamente fundamental, também, que
toda política de incentivos à agropecuária atribua
máxima atenção às pequenas propriedades e à ati
vidade familiar, responsável maior pela produção e
pelo abastecimento de alimentos aos lares brasile
iros.

As facilidades proporcionadas pela luz elétrica,
pela telefonia rural, pela água encanada e pelos demais
serviços básicos, corno fossa séptica por exemplo, são
importantes na medida em que liberam a famflia para o
trabalho em atividades produtivas, minimizando o esfor
ço despendido na manutenção das atMdades domésti
cas. A falta desses serviços básicos e de outros da in
fra-estrutura socioeconômica adequada contribui para a
instabilidade dos produtores mais pobres, criando incen
tivo adicional à migração. A disseminação desses servi
ços pode diminuir o efeito da atração das cidades e o ím
peto do êxodo rural.

Certamente, Sr. Presidente, a missão é árdua e
o caminho a percorrer é longo, mas devemos pensar
no futuro do Brasil. A agricultura deve ser o nosso mo
tor de propulsão para o desenvolvimento com justiça
social. E só avançaremos com programas consisten
tes, que transformem de fato a agricultura num verda~
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deiro agronegócio empresarial, moderno e competiti
vo.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi

são do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, estou saindo agora de uma audiência pública na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, onde esteve o Presidente da Petrobras. S.
Sa. já havia recebido um grupo de Deputados da ban
cada do Rio de Janeiro na sexta-feira próxima passa
da. Vale ressaltar que os Deputados da bancada que
não se fizeram presentes justificaram a ausência.

Naquela ocasião, o Presidente da Petrobras,
como fez hoje na Comissão, explicou as providências
que estão sendo tomadas não só no sentido de solu
cionar os problemas causados pelo vazamento de
óleo na Baía de Guanabara, mas também de prevenir
novos acidentes.

Na segunda-feira, dia 31, fui convidado, pelos
companheiros pescadores artesanais que vivem da
pesca na Baía de Guanabara, a verificar in loco a si
tuação real. Saí de minha casa às 4 horas da manhã.
Às 5 horas, estava na Rua da Lama, em Niterói, de
onde saímos, em várias embarcações, para dentro da
Baía de Guanabara, constatando o que ocorreu.

É triste ver a situação daqueles pescadores. A
maioria sequer tem dinheiro para abastecer os barcos
para pescar além da Baía. Levei ao conhecimento do
Presidente da Petrobras as dificuldade que aqueles
pescadores estão enfrentando, e fui informado de que
já há todo um processo de ajuda a eles e a suas famí
lias.

Paralelamente, temos outro problema, que diz
respeito ao turismo na região. A Ilha de Paquetá, por
exemplo, foi atingida e prejudicada, já que há, nos fi
nais de semana, grande fluxo de turistas para lá.

Discutimos o assunto com o Presidente, com a
ajuda do companheiro Baltazar, do PSB do Rio de Ja
neiro, que também apresentou a questão internamen
te. Hoje, na Comissão, sabemos que já há um estudo
para resolver não só o problema emergencial, mas a
vida futura do turismo, e a Petrobras também poderá
ajudar em todos os sentidos.

Ao mesmo tempo, quero abordar nesta Casa,
como Presidente do PT no Estado do Rio de Janeiro,
a preocupação que tenho em relação ao que o Gover
no passado gastou - mais de 800 milhões - na des
poluição da Baía de Guanabara, e não vimos melho
ria nenhuma. A bancada dos Deputados Estaduais do
Partido dos Trabalhadores pedirá a instalação de uma

Comissão Parlamentar de Inquérito para saber o que
foi feito com o dinheiro, no Governo anterior.

Hoje, na primeira página do Jornal do Brasil,
há notícias a respeito da situação em que se encontra
a Baía de Guanabara. Ela está morrendo. Não pode
mos deixar isso acontecer. Por isso, é necessária uma
política clara no País. O projeto de responsabilidade
fiscal em relação aos crimes ambientais está engave
tado até hoje, e sabemos que essa legislação é extre
mamente atrasada, porque lidar com a questão do
meio ambiente é lidar com a vida, com o ser humano,
com todos os agentes.

Sr. Presidente, esta Casa tem a responsabilida
de de discutir a questão do meio ambiente. Temos
muitos exemplos. Em Minas Gerais, vários trens de
combustível tombaram; na Bahia, ocorreu a mesma
coisa há dez anos; e todos sabem o que vem aconte
cendo na Baía de Guanabara.

É necessário que nós, desta Casa, comecemos
a discutir uma legislação específica, de responsabili
dade, porque não podemos trabalhar somente com o
curativo - é preciso, antes de tudo, prevenir.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, envolta em uma avalanche de reclamações
quanto à qualidade dos serviços prestados em todo o
País, a Telemar está correndo para assegurar a sua
fatia privilegiada no mercado de telefonia brasileiro,
por meio de suas dezesseis operadoras espalhadas
por vários Estados.

Come> admitem os próprios diretores da empre
sa, o projeto é antecipar para 2001 as metas de uni
versalização e qualidade previstas pela Agência Na
cional de lelecomunicações - ANATEL, que seriam
cumpridas até 2003, tendo em vista o aumento da
concorrência no setor.

Para 2000, a empresa já anunciou investimen
tos da ordE)m de 2,9 bilhões de reais, sendo que 40%
dessa verba serão destinados à operadora instalada
no Rio de Janeiro - uma das mais problemáticas e
deficitárias do País -, e 400 milhões de reais serão
divididos entre os Estados de Minas Gerais e Espírito
Santo. Outros 400 milhões de reais estão reservados
para investimentos em novas tecnologias, com priori~

dade para o setor da Internet, além das chamadas "li
nhas turbinadas", que permitem transmitir dados, voz
e imagem ao mesmo tempo.

Para se ter um parâmetro na análise dessas ci
fras, Sr. Presidente, o faturamento líquido da Telemar,
em 1999, foi de cerca de 6,2 bilhões de reais. E a pre-
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visão é de que, com o aumento do tráfego nas teleco
municações, as vendas este ano cresçam até 35%.
Se a meta é garantir a supremacia do mercado nacio
nal, ao mesmo tempo, porém, continuam crescentes
as reclamações e queixas dos usuários do sistema
em relação à qualidade dos serviços prestados pela
empresa. As milhares de demissões ocorridas nos
quadros técnicos da Telemar, especialmente após a
privatização do Sistema Telebrás, acabaram por
comprometer a imagem de eficiência do setor.

Sras. e Srs. Deputados, em todos os Estados
controlados pela Telemar são comuns as denúncias
de má conservação da rede, de panes em telefones fi
xos e celulares e de prejuízos para a população. Esta
semana, os jornais de Minas Gerais denunciam mais
um "caladão", que atingiu 118 cidades do norte do
Estado, causando transtornos para milhares de pes
soas e também para instituições públicas e privadas,
como escolas, hospitais, bancos e indústrias.

Como sempre, a empresa alega que o problema
foi circunstancial, provocado por um trator que traba
lha na recuperação da ferrovia que liga Montes Claros
a Belo Horizonte, que teria atingido um cabo da Tele
mar perto da cidade de Curvelo. Para a empresa, o
acidente teria apenas deixado o sistema de telecomu
nicações mais lento naquela região de Minas. Já o
Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações
- SINTTEL-MG denuncia que mais de cem cidades
ficaram incomunicáveis por mais de seis horas; algu
mas, até por dias seguidos, como é o caso de Bae
pendi que passou o último final de semana completa
meDte isolada.

Reconhecida pela própria Anatel como empresa
campeã de reclamações, a Telemar faz questão de
minimizar esse quadro ao anunciar seus novos inves
timentos, e mais uma vez tenta ludibriar o Governo e
a opinião pública. Mas não consegue disfarçar o clima
de insegurança que toma conta dos trabalhadores da
empresa, ameaçados de perder o emprego sem mai
ores explicações, e dos usuários do sistema, que se
tornam reféns de uma política empresarial muito pt>u
co ou nada comprometida com os interesses efã po
pulação brasileira..

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
seja divulgado no programa A Voz do Brasil e
publicado no Jornal da Câmara.

Era o que tinha dizer.
O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ontem assistimos ao encerramento da votação da Lei
de Responsabilidade Fiscal - inacreditavelmente,

um dos atentados mais graves que se praticou neste
País contra o regime federativo, contra a idéia da Fe
deração.

O Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso
vem destruindo tudo. Vimos a quebra, o desmonte do
patrimônio nacional. Em seguida, constatamos a des
nacionalização de toda a indústria brasileira. Conde
namos - e o povo assiste a isso tudo - o Governo
por fazer um trabalho de perda gigantesca das condi
ções de sobrevivência da população, de elevação das
taxas de juros a níveis inimagináveis e de transforma
ção do País num paraíso fiscal.

Agora, na mistificação da Lei de Responsabili
dade Fiscal, pretende-se matar a Federação, sob o
argumento falacioso de que se quer praticar a restau
ração da dignidade, da correção, da seriedade admi
nistrativa, quando não é verdade. I: uma grossa men
tira atribuída a um Governo que, nesse particular,
está andando com absoluta falta de ética. Todas as
condições de luta no Brasil para se conseguir uma ad
ministração séria já estão previstas na Constituição e
nas leis ordinárias.

Vende-se a idéia de que a Lei de Responsabili
dade Fiscal é para introduzir o regime da probidade e
da idoneidade, e não é verdade. É simplesmente para
que cumpramos um pedaço a mais do processo de
desmontagem do País, de desnacionalização das ri
quezas nacionais no cumprimento do ajuste fiscal,
que não tem responsabilidade com coisa alguma.
Não tem responsabilidade com a Federação, com os
Estados ou com os Municípios, nem com a união do
Brasil, que se traduziu nas esperanças e na luta do
nosso povo desde o século XVIII, atravessando o sé
culo XIX, para construir o País.

De tal forma, suprimiu-se a possibilidade da aju
dá recíproca entre União, Estados e Municípios, regra
impeditiva que veda a possibilidade das negociações.
A solidariedade é a base da Federação. O Estado uni
tário pode ser isolado e não solidário; a Federação,
não. Ela pressupõe a solidariedade dos entes federa
tivos.

Pois bem. Veda-se a possibilidade de renegociar
a dívida -entre Estados e Municípios, Municípios e
União, Estados e União, e este Plenário aprova isso.A
situação é lamentável. Não sei para onde vamos. Até
onde vai a descida brutal desse conceito de sobrevi
vência do País?

Registro, mais uma vez, que a Nação é o nosso
povo, e o povo está nos Municípios e Estados. Não se
pode conceder a liberalidade que se concede aos ne
gócios monetários e bancários, para satisfazer aos
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banqueiros internacionais ou a essa concepção que
está liquidando a idéia da Nação e do Estado num
mundo contemporâneo, para servir exclusivamente
aos interesses das instituições internacionais que co
mandam esses objetivos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Waldir Pires,
o Sr. Themístocles Sampaio, § 22 do artigo 18
do Regimento Interno deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Enio
Sacai, § 2!J do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra à Deputada Marinha Raupp.

A SRA. MARINHA RAUPP (PSDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, há dias venho protelando este pro
nunciamento, pois queria inteirar-me mais sobre o as
sunto - ele se refere às demissões em massa no
meu Estado.

Na sexta-feira, dia 21 de janeiro,.o Governador
do Estado de Rondônia ordenou o cancelamento do
contrato de trabalho e a exoneração de cerca de 9.600
servidores públicos estaduais que, em sua maioria,
prestavam serviços há mais de quinze anos para
Rondônia.

Desde a eleição do Governador José de Abreu
Bianco, sabíamos que S. Exa. seria capaz de cometer
atos impensados e desmedidos como este. Para
compensàr a desorganização e a falta de iniciativa da
atual administração, o Governo do Estado de Rondô
nia, em vez de buscar alternativas e soluções viáveis
e pensadas, preferiu optar por descontar tudo nos
servidores estaduais, que sempre contribuíram com
seu trabalho para o desenvolvimento do Estado. O
motivo para tal ato administrativo, segundo o Gover
nador José Bianco, deve-se ao fato de estar ajustan
do as contas públicas estaduais para adequar-se aos
limites estabelecidos pela Lei Camata, utilizando
como recurso para tais demissões a quebra da esta
bilidade do servidor público, aprovada pelo Congres
so Nacional.

Quero esclarecer que a quebra da estabilidade
visa à adequação do serviço público aos padrões de
eficiência e dinamismo, que devem ser observados
no atendimento dos serviços essenciais à população.
Ela veio conceder à administração pública formas de
adequar e organizar os seus quadros pessoais, per
mitindo que os maus funcionários que não honram
com suas funções e atribuições no Poder Público ou
que recebam salários exorbitantes sejam penaliza-

dos com a perda de seus cargos, e não tem o intuito
de gerar demissões em massa na administração pú
blica, como ocorreu em Rondônia, devido à má inter
pretação do dispositivo legal pelo Governo do Estado.
Mas esse não é o caso de quase 10 mil servidores de
Rondônia, homens e mulheres sérios, chefes de fa
mília. Eles foram chamados para ocupar cargos no
Estado a fim de proteger as nossas fronteiras. Assim
é o meu caso. Como professora, fui para Rondônia
em 1986 - e vários outros colegas, como professo
res e médicos -, para prestar serviços àquele Esta
do.

A Lei Camata tem como objetivo buscar o ajuste
das contas públicas nos três níveis da administração
pública - federal, estadual e municipal -, mas não
foi criada com o intuito de gerar demissões e exonera
ções em massa. Tais recursos, como é expresso na
lei, só deveriam ser usados após a tentativa de au
mento de arrecadação e das receitas estaduais. E
mesmo não conseguindo isso, deveria o Governo, pri
meiro, enxugar os quadros dos servidores com car
gos em comissão e com funções de confiança em
pelo menos 20% da despesa, e só após optar pela
exoneração e rescisão de contrato de trabalho de ser
vidores não-estáveis; e apenas em último caso, após
terem sido tentadas todas as formas de adequação fi
nanceira e orçamentária do Estado, apelar para a
exoneração de servidores públicos estáveis.

Cabe ressaltar que o Governador vem
anunciando freqüentemente o aumento da
arrecadação do Estado, que este ano irá crescer 27%
em relação ao ano passado, o que deve refletir em um
aumento no nível das contas públicas de Rondônia:

Diante disso, fica claro por que o Governador
José Bianco não consegue achar uma explicação
convincente e que possa justificar quais foram os cri
térios adotados para a realização desse ato insensa
to. Como pode haver aumento de arrecadação e con
seqüente demissão de servidores públicos?

Grande parte dos servidores que foram exone
rados ingressaram nos quadros do serviço público
por meio de concursos realizados há mais de dez
anos, os quais, segundo José Bianco, contêm falhas
e justificam a exoneração em massa. Porém, todos os
órgãos que têm competência para questionar a vali
dade desses concursos, como o Tribunal de Contas, o
Ministério Público e o Poder Judiciário de Rondônia,
nunca o fizeram - e, ao contrário do que pensa o Go
vernador, sempre reconheceram a transparência e a
validade desses processos seletivos.
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Além de tudo, poderia ser reduzida a jornada de
trabalho, com adequação dos vencimentos dos servi
dores, para evitar exonerações em massa e, conse
qüentemente, o caos econômico e social que será ge
rado em Rondônia, onde cerca de 10 mil famílias,
aproximadamente 40 mil pessoas, encontram-se em
situação de desespero e de perplexidade diante da
precipitada medida tomada pela atual administração
pública estadual.

O reflexo de tal medida será notado em breve
por toda a sociedade. O índice de desemprego em
Rondônia, que já se encontrava alto, aumentará ainda
mais. O comércio terá suas vendas reduzidas, visto
que depende dos servidores públicos. A educação, a
saúde pública, os transportes, enfim, todas as áreas
essenciais terão seus serviços prejudicados ou até in
viabilizados.

Ainda há mais um agravante para a situação
que exponho: o atual Governador de Rondônia pro
meteu, em sua campanha eleitoral, apoio e todas as
garantias aos servidores públicos estaduais, e afir
mou que não haveria demissões, dizendo ainda que
ocorreria a geração de milhares de empregos através
da industrialização que iria promover no Estado.
Como podemos ver, isso não aconteceu, e agora S.
Exa. está traindo a confiança que a população e os
servidores públicos depositaram nele, nas urnas,
quando da sua eleição.

Para finalizar, vou repetir o que toda a popula
ção de meu Estado vem dizendo nas ruas, e que a
cada dia podemos constatar: a eleição do Governa
dor Bianco foi o maior estelionato eleitoral da história
de Rondônia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTS - ES. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tenho lido nos principais jornais do
País a publicação de uma pesquisa realizada pelo
economista Márcio Pochmann, da Unicamp, sobre o
desemprego no mundo.

Segundo o economista, o Brasil ocupa o terceiro
lugar no ranking, ficando atrás apenas da Rússia e
da rndia. No início dos anos 90, ocupávamos a oitava
posição. O estudo aponta para 7,7 milhões de desem
pregados brasileiros.

A pesquisa foi realizada com dados oficiais de
141 países, concluindo a princípio que o desemprego
aumenta em uma proporção assustadora nos países
subdesenvolvidos, elevando em cinco vezes o núme
ro de desempregados. Eos países mais ricos, mesmo

com desenvolvimento tecnológico, têm conseguido
sensível decréscimo. Esses dados são um alerta para
a gravidade do problema, para a falta de conhecimen
to dos programas de Governo para uma solução ime
diata.

Se há investimento, qual o número de vagas
abertas para o trabalhador brasileiro? Qual o setor
que mais oferece opções? Quais as perspectivas ofe
recidas aos nossos jovens que estão chegando no
mercado de trabalho? São perguntas que necessitam
de respostas transparentes.

Sabemos que há, no Brasil, um número cada
vez maior de trabalhadores no mercado informal 
conseqüentemente, sem contribuir para a Previdên
cia, causando assim insegurança e desesperança so
cial.

A situação é do conhecimento de todos. O que
falta é encontrar a solução. Como Parlamentar, tenho
procurado contribuir, apresentando diversos projetos
de lei que vão ajudar a melhorar o mercado de traba
lho, como o que obriga as empresas públicas e priva
das com mais de cinqüenta funcionários a dispor de
5% de suas vagas para estudantes, ou ainda a pro
posta de emenda à Constituição que cria o Serviço
Obrigatório Civil para recém-formados.

Na semana passada, ocupei esta tribuna para
falar da importância do cooperativismo para a econo
mia nacional. Penso que é uma saída viável para au
mentar o nível de emprego num mercado que exige,
cada vez mais, mão-de-obra qualificada.

São reais as preocupações que apresento.
Espero que, com nosso trabalho nesta Casa, com o
empenho de realizar as reformas, possamos melho
rar a vida do trabalhador brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De
putados, mais uma vez assomo a esta tribuna para te
cer considerações sobre a Defensoria Pública, sua
importância para os que não dispõem de condições
para pagar os altos honorários advocatícios cobrados
pelos escritórios de boa qualidade, mas, principal
mente, sua indispensabilidade à vida dos hipossufici
entes que estariam, nas questões de ordem jurídica
em que não contassem com a independência profissi
onal dos defensores públicos, entregues aos ditames
econômicos da "lei do mais forte".

Conforme é do conhecimento de V. Exa., Sr.
Presidente, a Carta Magna criou, em seu art. 134, a
Defensoria Pública como "instituição essencial à fun
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orienta-
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ção jurídica e a defesa, em todos os graus, dos ne
cessitados, na forma do artigo Se, LXXIV". O parágra
fo único do mesmo artigo determina que "lei comple
mentar organizará a Defensoria Pública da União e
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá
normas gerais para sua organização nos Estados...",
o que foi cumprido através da edição da Lei Comple
mentar nº ao, de 12 de jan~iro de 1994, conhecida
como a Lei Orgânica da Defensoria Pública.

Digno de registro é o quadro estatístico de aten
dimentos anuais procedidos pelas defensorias públi
cas estaduais do País. Apenas para se ter uma idéia,
mais de ao% da população brasileira recorrem a auxí
lio jurídico para pleitear direitos ou defender-se. Para
tanto, necessitam de advogados competentes, con
cursados e independentes, a fim que lhes seja asse
gurada uma assistência justa e verdadeira.

Em consonância com a filosofia dessa idéia, a
Comissão Especial de Reforma do Poder Judiciário
aprovou a autonomia financeira para a Defensoria
Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Tal dispositivo foi inserido no relatório pelo então
Relator Aloysio Nunes Ferreira e mantido pela Relato
ra Deputada Zulaiê CObr3, ambos do PSDB, após dis
cussão dos membros dos partidos. A questão da au
tonomia não foi con~~stada na Comissão por qualquer
de seus membros. Houve unanimidade à sua conces
são.

Não imaginava. conseqüentemente, colegas
Parlamentares, ser surpreendido, quando da votação
do substitutivo da Relatora, por uma emenda de auto
ria do próprio PSDB, que visa a suprimir a autonomia
concedida, sob a argumentação de que tal fato con
sistiria na criação do quarto poder.

Poucas vezes uma inverdade magoou-me tanto.
Como Defensor Público aposentado e interessado na
sua institucionalização em todo o território nacional,
considero que somente a autonomia financeira pode
permitir que o carente, o pobre e o excluído possam
dispor de meios de ingressar na Justiça para, em
igualdade de condições com o poder econômico dos
poderosos, lutar por seus direitos assegurados por
lei.

Hoje, quatorze Estados da Federação ainda não
se adaptaram à assistência jurídica e judicial aos ca
rentes nos termos da Lei Complementar nº ao, de
1994. E, em conseqüência. os pobres dos Municípios
desses Estados vêm tendo dificuldades para pleitear
seu~ ri: "'C'itos ou defender-se convenientemente.

8ras. & Srs. Deputados, para concitar os Gover
nadores a cumprir o que foi determinado na referida

lei, vamos contatar cada um a fim de vermos a Defen
soria Pública funcionando em todo o País.

Dessa forma, concito os nobres Deputados des
ta Casa, que sei preocupados com os socialmente
marginalizados, a rejeitar esse destaque por ocasião
de sua votação pelo Plenário, pois todos os Parla
mentares têm, antes de tudo, na verdade, alma de
Defensor Público.

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, voltamos a insistir na tribuna desta Casa
sobre a importância do reajuste dos vencimentos dos
servidores públicos militares e civis, dos trabalhado
res em geral, dos aposentados e pensionistas, e do
aumento do salário mínimo.

Sugerimos, em projeto de lei de nossa autoria,
que os servidores, a exemplo da maioria dos traba
lhadores e do próprio salário mínimo, tenham o dia 12

de maio como data-base da categoria.
É importante, entretanto, que o Governo não fi

que apenas no anúncio de sua intenção de reajustar
os vencimentos do funcionalismo. É urgente que os
servidores públicos tenham recuperado o seu poder
de compra, que durante cinco anos deteriorou-se em
cerca de 60%.

É um absurdo que o Governo continue apresen
tando o serviço público como um ônus para a Nação.
É fundamental, também, que o projeto de lei sobre o
salário mínimo seja aprovado, pois a urgência urgen
tíssima já o foi há dois anos.

Aproveitamos para lamentar, também, a insis
tência do Governo, com a apresentação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 136/99, na cobrança
previdenciária dos servidores públicos aposentados.
Esse assunto já foi discutido durante a votação da
PEC nº 33195 - reforma da Previdência Social - e
voltou à Ordem do Dia no ano passado, até culminar
com liminar do Supremo Tribunal Federal em que os
Ministros, por onze votos a zero, decidiram pela in
constitucionalidade da proposta.

Atacar os vencimentos dos aposentados para
honrar compromissos com o FMI e o Banco Mundial
nos parece uma atitude nada patriótica.

Alguns fatos já levaram pelo ralo bilhões de rea
is dos cofres públicos, provando que o Governo tem
privilegiado banqueiros e investidores internacionais
em detrimento da população. Podemos citar Proer,
Proes, perdas de reservas cambiais, perdas do Ban
co Central com a desvalorização do câmbio, dinheiro
público para as privatizações, dinheiro público desvia-
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do de obras do TRT de São Paulo, impostos devidos
pelos bancos e não recolhidos à Receita Federal, di
nheiro enviado ao exterior através de conta, dinheiro
enviado ao exterior pelos Bancos Marka e FonteCin
dam, socorro do Banco Central aos bancos Marka e
FonteCindam, despesas com pagamento da dfvida
pública, lucros dos bancos privados graças à desva
lorização cambial, etc.

Cone/amamos os nossos pares a votarem con
tra a PEC nº 136/99, que não resolverá a crise em que
o Pafs está mergulhado. Segundo cálculos atuariais,
os 11% recolhidos peJos servidores da ativa são sufi
cientes para bancar as aposentadorias futuras - não
é justo que os servidores públicos aposentados te
nham que pagar a conta da incompetência do Gover
no.

Era o que tfnhamos a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
recentemente, foi divulgada a Agenda Nacional de
Saúde Suplementar, do Ministério da Saúde, para as
questões relativas à juventude brasileira. Por sua
abrangência e profundidade, e sobretudo pela impor
tância da faixa etária a que se destina, o programa
merece divulgação, por meio desta Casa, e apoio de
todos os Parlamentares.

Como se sabe, o Brasil tem hoje quase 51 mi
lhões de jovens - af compreendidos os cidadãos com
idade entre 10 a 24 anos. Tendo em vista o papel que
representam em nossa sociedade, agora e no futuro,
devem realmente tornar-se objeto de atenção especi
al, no sentido da promoção de estratégias que favore
çam sua participação no desenvolvimento do Pafs.

Desnecessário dizer que, fundamentalmente,
nossos jovens devem ter acesso a todos os serviços
de saúde e educação, além de bem-estar em termos
de convfvio familiar e social. Para tanto, dependem da
proteção do Estado, a ser expressa pela elaboração
de po/fticas públicas eficientes, capazes de implantar
um ambiente favorável à expansão de todo o potenci
al que caracteriza a juventude eà formação de um au
têntico sentimento de responsabilidade em relação a
si próprios e à sociedade.

A partir de tais pressupostos, o Ministério da Sa
úde elaborou a Agenda Nacional de Saúde Suple
mentar, na qual se contemplam as necessidades ffsi
cas, intelectuais e psicológicas da juventude brasilei
ra e se estabelecem algumas metas a serem perse
guidas não apenas pelo Estado, mas também por
toda a sociedade.

No que se refere à formação emocional e social
do indivfduo, são considerados fundamentais o co
nhecimento do jovem sobre seus direitos e deveres
junto à famflia e à comunidade, a criação de um ambi
ente de apoio e segurança no lar e na escola, a ado
ção e o reforço de modelos positivos para o desenvol
vimento de nosso jovem e o acesso à cultura, ao es
porte e ao lazer; do mesmo modo, o esclarecimento
dos pais sobre os processos tfpicos da adolescência,
para melhorar o convívio e facilitar a orientação.

No que se refere à eduqação, são considerados
vitais a expansão do acesso aos bancos escolares e
profissionalizantes, a oferta de oportunidades para
obtenção de renda para famflias de estudantes jo
vens, a criação de estratégias para diminuir a repe
tência e a evasão escolar, o oferecimento de informa
ções concernentes à preservação da saúde e à edu
cação social, além do apoio da própria instituição à
adolescente grávida e à jovem mãe.

Já no que diz respeito à saúde, algumas metas
bem definidas foram consideradas prioritárias. Em
primeiro lugar, ressalta-se a necessidade de medidas
efetivas contra o tabagismo, que vem atingindo nos
sos jovens de forma inaceitável. Além das campa
nhas antitabagistas e da restrição da publicidade, de
ve-se reduzir a disponibilidade de cigarros e similares
para menores de 18 anos eaumentar os impostos so
bre eles incidentes. Do mesmo modo, prevê-se a ado
ção de um esquema mais rigoroso de controle do
consumo de bebidas, no que se refere à obrigação de
idade mfnima e às penalidades previstas. Com mais
razão ainda, a agenda ministerial encarece a preven
ção e o controle do uso de drogas ilícitas, bem como a
recuperação de dependentes e o combate ao narco
tráfico.

Também foram contempladas situações de ris
co e violência, propondo-se especial atenção para os
altos índices de abuso sexual, prostituição de meno
res e violência doméstica. Não se esqueceu ainda do
menor infrator, propugnando-se a adoção de medidas
socioeducativas, destinadas à respectiva reintegra
ção ao corpo social.

Trata-se, enfim, de implementar, efetiva e com
pletamente, todos os dispositivos estabelecidos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, privilegiando
os aspectos relativos à educação e à saúde, além das
garantias de proteção e apoio institucional. Por outro
lado, insiste-se na participação da grande mídia, no
sentido de que participe do esforço c..? !1romover a sa
úde e o desenvolvimento da juventude brasileira.
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Nós também, Sr. Presidente, entendemos que
aíse encontra o mais importante investimento que um
país pode realizar. Nenhuma sociedade pode preten
der-se moderna se não oferece a seus jovens todas
as garantias de um desenvolvimento saudável, capaz
de torná-los seguros, responsáveis e aptos a se reali
zar profissionalmente, em proveito próprio e em favor
do País.

Por esta razão parabenizamos o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, na pessoa do Ministro
José Serra, pela feliz iniciativa, condizente com as
mais caras esperanças da população brasileira para o
novo milênio.

Sr. Presidente, hoje quero parabenizar um cole
ga da cidade de Campos, o Deputado Paulo Feijó,
pelo trabalho que realiza no Congresso Nacional e
naquela cidade.

Parabéns, Paulo Feijó. V.Exa. é de fato um com
panheiro.

Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB

- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados
aprovou, no dia 11! de fevereiro, o Projeto de Lei Com
plementar nl! 1a, de 1999, a denominada Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, com aprovação de dois desta
ques e rejeição dos demais.

O projeto tomou forma exatamente no momento
em que o País vivenciava os desdobramentos da cri
se financeira internacional provocada, em especial,
pela moratória decretada pela União Soviética. Elabo
rado pelo Poder Executivo, a proposta teve na monta
gem de sua concepção a contribuição decisiva do Mi
nistro Martus Tavares e de sua equipe no Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para sua rápi
da tramitação na Câmara dos Deputados, foi de fun
damentai importância a ação des~nvolvida pela Co
missão Especial e, em particular, pelo seu Presiden
te, Deputado Joaquim Francisco Cavalcanti, do PFL
de Pernambuco, e do Deputado Pedro Novais, do
PMDB do Maranhão, no exercício da relatoria.

O projeto foi elaborado com o objetivo de garan
tir o equilíbrio permanente das contas públicas, em
todas as esferas de governo (União, Estados, Municí
pios e Distrito Federal) e nos três Poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário). A idéia básica da proposta é
criar condições para uma gestão fiscal responsável
das finanças públicas, ao fixar limites para o endivida
mento público, para a expansão das despesas e ao
instituir mecanismos prévios para assegurar o cum
primento das metas fiscais. Aprovada, a Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal criará condições efetivas para o
saneamento das finanças públicas, porque suas nor
mas não são de caráter declarativo. São imposições
coercitivas.

Acreditamos que, com a aprovação da Lei Com
plementar nº 1a, de 1999, são criadas as condições
necessárias para a verdadeira disciplina fiscal, por
que através dela se estabelece, claramente, a res
ponsabilidade legal dos gestores do dinheiro público.
É um choque de credibilidade na gestão da coisa pú
blica.

A proposta aprovada na Câmara dos Deputados
dita princípios de responsabilidade e disciplina a ex
pansão do endividamento e das despesas. Acredita
mos que, com a implementação da lei, sejam criadas
as condições necessárias, segundo o Ministro Martus
Tavares, para a ''formação de uma nova cultura funda
da nos conceitos de prudência e de responsabilida
de".

Ao lado das sanções e penalidades impostas
aos governantes que desrespeitam as normas da boa
gestão fiscal, a lei tem, também, o objetivo de induzir
mudanças de comportamento e introduzir mecanis
mos de controle social, através da transparência das
contas públicas.

Destacamos, aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, alguns dos pontos básicos da Lei de Res
ponsabilidade Fiscal:

- a fixação de metas fiscais por esfera de gover
no, para os três anos subseqüentes;

- condicionamento para a elevação das despe
sas continuadas - a majoração da despesa só pode
acontecer se houver aumento de receita ou corte de
despesa;

- reavaliação periódica do cumprimento das me
tas fiscais;

- limitação da despesa de pessoal a percentuais
da receita líquida: União (50%), Estados e Municípios
(60%). No Legislativo federal, o percentual será de
2,5%; nas Assembléias Estaduais, 3%, e no Judiciá
rio, 6%. Ultrapassados esses limites, serão extintos
cargos ou reduzidos salários e jornada de trabalho;

- proibição de refinanciamento de dívidas entre
União, Estados e Municípios;

- proibição de realização de ARO - Antecipa
ção de Receita Orçamentária em ano eleitoral e de
início de obra cuja conclusão não possa ser realizada
até o final do mandato.

São impostas penalidades aos governantes que
descumprirem o disposto na Lei de Responsabilidade
Fiscal: suspensão de transferências voluntárias e pro-
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ibição de garantias para empréstimos e contratação
de operações de crédito.

A Lei de Responsabilidade Fiscal passa a ser,
efetivamente, o principal instrumento para a consoli
dação de um novo regime fiscal para o País. As medi
das até então tomadas pelo Governo asseguram o
cumprimento de metas de resultados primários. Essa
lei complementar vem, exatamente, para garantir a
manutenção desses resultados.

A aprovação do Projeto de Lei Complementar nll

18, de 1999, é, inegavelmente, um marco na recupe
ração da credibilidade da administração pública. Com
sua implementação, são criadas as condições neces
sárias à governabilidade. Segundo o empresário
Antonio Ermírio de Moraes, a Lei de Responsabilida
de Fiscal é um verdadeiro "Código de Ética dos Go
vernantes".

É fundamental, porém, ressaltar que a irrespon
sabilidade fiscal não será eliminada com a simples
aprovação de um diploma legal. Sem a mobilização
da sociedade para exigir o cumprimento da lei, a sua
aplicabilidade será seriamente prejudicada. E, para
tanto, é necessário que o homem do povo tenha pleno
conhecimento do teor desse novo instrumento de mo
ralização administrativa, para que ele possa acompa
nhar e monitorar o desempenho dos governantes que
assumiram o poder graças ao seu voto.

A implantação da Lei de Responsabilidade Fis
cal exige transparência na prestação de contas, por
que só assim é possível ao contribuinte acompanhar
e fiscalizar a origem e o destino dos recursos públi
cos.

Criadas essas condições, temos plena certeza,
será eliminado, definitivamente, o regime fiscal da in
conseqüência, da irresponsabilidade e das restrições
orçamentárias em aberto.

Por fim, Sr. Presidente, solicitamos a V.Exa. seja
este pronunciamento divulgados nos órgãos de co
municação da Casa.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna, nesta tarde de hoje, para
novamente enfatizar a importância da CPI dos Medi
camentos no dia-a-dia de toda a população, que em
sua maioria não tem acesso aos medicamentos de
que necéss1ta.

Destaco, Sr. Presidente, os depoimentos toma
dos por aquela CPI, na última quinta-feira, sobre a re
união entre representantes das indústrias farmacêuti
cas em que foi "armada" uma estratégia de combate

aos medicamentos genéricos, fato determinante da
instauração da Comissão em novembro de 1999 e,
como denunciei, aqui mesmo neste Parlamento, no
último dia 9 de dezembro que se passou.

Os depoimentos foram prova viva de que o po
der econômico não conseguem obstruir os trabalhos
do Congresso Nacional.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
reiterar ao Governo Federal a implementação de
ações mais incisivas sobre a questão dos preços dos
medicamentos cobrados pelos grandes laboratórios
internacionais, que monopolizam o mercado nacio
nal.

A prática, vivenciada pelo consumidor final, tem
mostrado a urgente necessidade de o Governo ter
uma política de fiscalização mais eficaz e ativa e, con
siderando o insucesso de experiências anteriores, até
mesmo com a intervenção no mercado, regulando os
preços e protegendo o interesse dos usuários de me
dicamentos.

Reconheço, Sr. Presidente, que a experiência
brasileira sobejamente mostra que tentativas de inter
venção no mercado são mais do que ineficazes: são
contraproducentes. Mas o consumidor, com seu
achatado poderde compra, não pode ficar à mercê de
ações criminosas das grandes indústrias farmacêuti
cas, com seus aumentos abusivos.

De um lado fica o setor responsável pelo acom
panhamento de preços do Ministério da Fazenda,
considerando que devem prevalecer as leis de merca
do e a liberdade econômica; do outro, do lado mais
fraco, onde a corda arrebenta, fica o usuário à mercê
da vontade dos laboratórios, clamando pela interven
ção do Governo no mercado de medicamentos, evi
denciando as posições contraditórias do capitalismo
globalizado em economias como a nossa.

Reconheço, Sr. Presidente, que os laboratórios
aí estão para ganhar dinheiro e não para vender re·
médio barato. Respeito o lucro, mas não concorde
com exageros como o que está acontecendo no setor.

Mas chega dos laboratórios ficarem tão à vonta..
de e ditando as regras do mercado de medicamentos,
gerando lucros astronômicos e lesando o consumidor
brasileirol

É preciso que a União "jogue" mais duro contra
setores cartelizados como o farmacêutico, que impu
nemente explora o brasileiro. Remetem todos os seus
lucros e ainda mais alguma coisa para o exterior e
ainda descumprem suas obrigações junto à Receita
Federal, ao INSS e a outros órgãos de fiscalizaçãodo
Governo, ao não pagar os impostos devidos ao Fisco.
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Ontem mesmo, desta tribuna, mencionei a autuação
da indústria farmacêutica pela Receita Federal, no
valor de 96,7 milhões de reais, por sonegação de tri
butos federais ano passado, com a maior parte refe
rindo-se ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica sobre
o lucro - lucro auferido da injusta e criminosa explo
ração do usuário brasileiro. E esse valor, Sr. Presi
dente, torna-se ainda mais assustador se levarmos
em conta qüe o setor é composto por apenas 61 filia
dos à ABIFARMA - Associação Brasileira da Indús
tria Farmacêutica, dando uma média acima de 1,5 mi
lhão de reais por indústria.

E que esse "jogo duro" contra o setor farmacêu
tico não se restrinja a divergências e exposições na
mídia como a ocorrida, recentemente, entre os ilus
tres Ministros da Fazenda e da Saúde, quando o Mi
nistro José Serra chegou a acusar a equipe econômi
ca governamental de assumir posições f~ndamenta

listas sob o pretexto de que o mercado é livre e o Go
verno não pode abrir precedentes e restabelecer o
controle de preços, mesmo em um setor de alto inte
resse público.

Que as ações governamentais transponham o
debate e a disputa entre os desenvolvimentistas e os
neoliberais, com os primeiros pregando a retomada
de políticas de crescimento econômico que tenham
efeito imediato e os outros preferindo conduzir caute
losamente a evolução do atual modelo.

Quero acreditar, Sras. e Srs. Deputados, que a
Presidência da República não ficará omissa em rela
ção a esses fatos e não faltará com seu importante
apoio aos imprescindíveis trabalhos da CPI dos Medi
camentos, uma das mais importantes Comissões
Parlamentares de Inquérito instaladas nesta Casa
nos últimos anos.

O consumidor brasileiro precisa da proteção
desta Casa, Sras. e Srs. Deputados - o consumidor
comum e o aposentado em especial, usuário cons
tante de medicamentos. Não me estenderei ao exe
crável caso dos remédios falsificados, que ceifou vi
das em todo o País.

Aproveito, Sr. Presidente,. ao defender o resta
belecimento da intervenção e do controle de preços
em alguns setores de alto interesse público, para apo
iar-me em um outro exemplo, que é a variação de pre
ços do material escolar, que chega em alguns casos a
mais de 500%. É um absurdo, um verdadeiro desres
peito ao consumidor uma variação de mais de 500%
em um mesmo item, que torna possível comprar mais
cinco produtos do mesmo tipo eainda levar troco para

casa, caso a compra seja feita no local de preço mais
baixo.

Para encerrar, Sr. Presidente, registro a aprova
ção, pelo Congresso Nacional, do polêmico projeto de
lei de identificação de medicamentos pelo nome ge
nérico, depois de oito anos de idas e vindas.

É ma.is uma louvável lei aprovada pelo Congres
so Nacional, malgrado poucos a compreenderem e
ninguém ter certeza de que irá funcionar.

Agora é esperar que, ao regulamentá-Ia, o Mi
nistério da Saúde expresse as suas intenções mais
ambiciosas e incentive a fabricação de produtos ge
néricos, a serem vendidos sem nome comercial, esti
mulando a. concorrência e baixando os abusivos pre
ços de medicamentos, assegurando ao consumidor
que este não comprará gato por lebre.

Por último, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que
seja este pronunciamento divulgado nos órgãos de
comunicação da Casa.

Muito obrigado.

OSR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a lista de demissões de servidores
de setores básicos como educação e saúde nos de
cretos do Governador José Bianco, que demitiu mais
de 10 mil servidores públicos de Rondônia, dá bem
uma idéia de como é tratada a questão social pelo
atual modelo econômico mantido pela aliança de sus
tentação do Governo Federal. Se o Governador tenta
ser herói dos banqueiros, agiotas e entreguistas do
Governo Federal, como deixa bem claro o apoio quI!
recebeu do jornal O Estado de São Paulo, vai entrar
para a história como o governante que poderá destro
çar seu sistema de educação e saúde. Vale lembrar
que as aulas já foram adiadas e o atendimento na
área de saúde é precário.

Os brasileiros hoje já não se deixam enganar
por discursos que falam em "reformas", mas que na
prática são negociatas, ou em "ajuste fiscal", quando
o objetivo é garantir que o grosso das receitas sejam
transferidas para o setor financeiro. É por isso que to
dos os dias vemos bancos como o Itaú e o
BRADESCO, sem contar os estrangeiros, anuncian
do lucros de bilhões, enquanto o parque produtivo na
cional está operando no vermelho há quatro anos.

Esses lucros só têm duas fontes: as negociatas
com títulos públicos remunerados com juros de agiõ
tagem e informação privilegiada sobre a desvaloriza
ção cambial. A dívida pública interna cresceu quase
dez vez~s, mesmo com o salário dos servidores con-
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gelados e a receita tendo sido aumentada pelo me
nos 10% ao ano desde 1994.

Bianco não pode reproduzir esse quadro em
Rondônia, como se já não bastasse a tragédia do de
semprego que se abate sobre todo o Brasil. Jogando
para a mídia nacional, controlada pelo sistema finan
ceiro e por verbas governamentais, Bianco não pode
demonstrar falta de escrúpulos caso venha a usar o
salário de humildes servidores para ajudar os finan·
cistas do Planalto cobrir a conta de juros dos agiotas.
O Governo Federal não cumpre seu papel repassan
do os recursos que de direito pertencem aos Estados,
forçando demissões ao afirmar que cabe aos Municí
pios e Estados a responsabilidade com áreas essen
ciais. Por esta razão voltamos a afirmar que a arreca
dação dos tributos federais serve apenas para pagar
os juros cobrados pelos agiotas.

Para ilustrar o grau de subserviência do Gover
no de Rondônia, lembro que enquanto ele se dispõe a
economizar menos de 5 milhões de reais, à custa da
condenação à fome mais de 40 mil pessoas, o Gover·
no Federal anuncia que pode "ajudar" com até 15 bi
lhões de reais quem quiser comprar o BANESPA.lsso
mesmo, o Governo pode gastar 15 bilhões para aju
dar banqueiros a comprar um banco estatal, mas para
que esse dinheiro esteja em caixa é preciso que Esta
dos como Rondônia faça o dever de casa. Ou seja,
que destrua a economia local, que produza uma ca
tástrofe social e que paralise a máquina pública.

A busca de notoriedade nacional à custa do de·
semprego de 10 mil trabalhadores é ainda agravada
por um falso moralismo, segundo o qual os servidores
públicos são apontados como a causa de todos os
males. Só que neste quadro não entram os cargos em
comissão dados a amigos nem seus assessores es
peciais. A falsa onda moralizadora do Governo tinha
de atingir funcionários com câncer ou outras doenças
graves, tinha de cortar gente com quase vinte anos de
serviço público. E, sobretudo, tinha de atingir prefe
rencialmente os setores essenciais como educação e
saúde.

Muito obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)· Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, apresentei ao Plenário requerimento de voto
de pesar, que foi aprovado unanimemente por esta
Casa, pelo falecimento do padre ARTHUR
HARTMANN, ocorrido no último dia 29 de janeiro.

A comunidade eclesiástica do Estado do Rio de
Janeiro está de luto, e todos n6s, cidadãos nilopolita
nos, especialmente os olindenses, ficamos todos ór-

fãos, sábado passado, com o passamento do reve
rendo Arthur Hartmann, pároco da Igreja São Sebas
tião de Olinda e um dos mais antigos padres deste
querido Brasil.

Foram 94 anos de vida gloriosa, dos quais 70
anos dedicados ao sacerdócio, sendo 50 de trabalho
evangélico, praticamente ininterruptos, dedicado ao
seu rebanho, de Olinda, que já lamenta e chora a falta
de seu maior líder cristão de todos os tempos.

O seu sepultamento, domingo passado, do qual
participei, foi na verdade uma grandiosa cerimônia cí
vica e religiosa, prestigiada por um rebanho de milha
res de ovelhas que ele, como bom pastor que sempre
foi, cultivou e amou. Sua imagem de homem santo,
justo e protetor- porque sempre seguiu os preceitos
de Deus e da Lei Divina - seguiu em carro aberto do
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro a
caminho do Cemitério de Olinda, em Nilópolis, de
onde fizera a baldeação com destino ao Céu, deven
do, a esta hora, já estar sentado à direita de Deus Pai
Todo Poderoso, como recompensa por suas virtudes,
por ser um homem puro, imaculado, respeitável e ve
nerável, bondoso em extremo e mais um
bem-aventurado apóstolo de Nosso Senhor Jesus
Cristo.

Décimo primeiro filho de uma família numerosa,
e gaúcho de São Salvador, monsenhor Arthur Hart
mann nasceu em 4 de novembro de 1905, pratica
mente no alvorecer do século XX.

A formação religiosa de seus pais, católicos pra
ticantes, com certeza despertou a sua vocação, ainda
muito jovem, pelo sacerdócio - ordenou-se padre
aos 24 anos, na flor da mocidade. A partir daí, já des
pojado da vaidade e de todos os bens materiais, ele
começa a sua peregrinação País afora para levar a
palavra de Deus aos mais incrédulos dos homens.

Ordenado presbítero, no dia 21 de setembro de
1929, pelas mãos de D. João Beck no Seminário de
São Leopoldo, ainda no Rio Grande do Sul, o jovem
Arthur Hartmann - nome alemão do qual se orgulha
va -, passou pela paróquia de Taquara, foi Capelão
das Irmãs Carmelitas, em Porto Alegre; foi pároco de
Taquari, pároco também de Menino de Deus; padre
adjunto do Padre Germano, na Igreja de Nossa Se
nhora da Conceição, em Nilópolis, e da Irmandade do
Divino Espírito Santo, em Olinda, também no Municí
pio de Nilópolis, Rio de Janeiro.

E é exatamente a cidade de Nilópolis, mais pre
cisamente o Distrito de Olinda, que o padre Arthur
Hartmann escolhe para se radicar, fincando as raízes
da fé e da esperança, as mesmas que os homens tan-
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to precisam e almejam para caminhar em busca do
amor e da perseverança, que os levam ao caminho
do bem e à realização de seus sonhos.

Foi também pensando no seu novo rebanho em
Olinda que o padre Arthur abdicou dos prazeres pes
soais e alienou heranças materiais - como um apar
tamento em Copacabana, um dos bairros nobres da
Zona Sul carioca - em troca da edificação da casa
de Deus.

No início dos anos 50, com o dinheiro da venda
do apartamento que herdou dos pais, portanto com
suas economias e a grande colaboração da comuni
dade, comprou terrenos e construiu a Igreja de São
Sebastião de Olinda.

Ali, no tempo da evangelização, ele ministrou di
versão, educação e a própria palavra de Deus.

Debilitado pelo próprio tempo, o reverendo
Arthur Hartmann já não dispunha de forças suficien
tes para manter-se à frente da evangelização, nos úl
limos três anos. Mas se mantinha firme, ativo dentro
das suas limitações, servindo de exemplo para aque
les que almejam uma vida devotada ao bem comum e
ao amor a Deus.

Certa vez, padre Arthur Hartmann, ao receber
um presente dos paroquianos, alegando não o mere
cer, disse: "F IZ O QUE PODIA, FAÇAM MELHOR OS
QUE PUDEREM".

Certamente é o que farão o seu substituto, o
querido padre Geraldo Magela, colaboradores e to
dos os paroquianos. Com a benção dele, é claro, do
inesquecível padre Arthur Hartmann, "SACERDOTE
PARA SEMPRE", segundo a ordem de Melquisede
que.

Estejam os nossos corações, aos pés de Deus,
rogando por paz eterna para a sua bela alma.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a centralização do poder do
Estado em Brasília no Governo do Sr. Fernando Hen
rique Cardoso, feita de maneira impensada e irracio
nal, tem enfraquecido sua própria administração nas
bases.

Importantes órgãos foram extintos ou incorpora
dos a outros. Grandes departamentos foram transfor
mados em agênc!&s, enfim, a máquina foi enxugada,
o que entendo normal e racional na administração
moderna.

No entanto, por outro lado, houve excessos e
exageros nesse processo, ou melhor, ainda continua
havendo. Tomei conhecimento nesse final de semana

de que o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão determinou o enxugamento nas Delegacias
do Ministério das Comunicações, inclusive com a re
dução dos seus quadros e de DAS. Vale salientar que
essas delegacias, diga-se de passagem, bem instala
das, já padecem por falta de material humano para
prestarem um serviço mais convincente. Agora, com
essa "providência", praticamente fecharão suas por
tas, abrindo livre caminho para os comunicadores
clandestinos e piratas, isto é, mais do que já está.

Gostaria de citar como exemplo a Delegacia de
Telecomunicações de Pernambuco, que tem jurisdi
ção, também, nos Estados da Parafba e Alagoas e
que dispõe de apenas quatro DASs, distribufdos aos
melhores e mais eficientes técnicos do Ministério, ab
negados funcionários a serviço das telecomunica
ções dessa região. Se adotada a determinação do Mi
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, serão
apenas dois DAS, ou seja, serão dispensados, quem
sabe, o engenheiro e o advogado do Dentel. Aí per
guntamos: quem vai dar os pareceres nos proces
sos? Quem vai fiscalizar as instalações das dezenas
de emissoras que recebem outorga ou as centenas
de emissoras instaladas nesses Estados?

Estive semana passada com o colega Pimenta
da Veiga, eminente Ministro das Comunicações, que
demonstrou, além da competência que lhe é peculiar,
muito interesse em sistematizar a legislação atual,
para melhorar o sistema de radiodifusão no País.
Principalmente a rádio comunitária, para a ai, em
razão das exigências do parágrafo único do G! t 2º da
lei que o instituiu, é exigida a outorga do Congresso
Nacional para seu funcionamento, condição essa que
ainda não saiu do papel. Por outro lado, milhares des
sas emissoras estão em pleno funcionamento no
País, algumas por força de liminares, e a maioria,
clandestinamente.

Entendo a importância e a necessidade d~ :38

legalizar esse serviço, mas como autoridade máJdma
do setor o Sr. Ministro não pode fechar os olhos para a
flagrante irregularidade.

Estou propondo a supressão desse disposiih"F,'
legal, para facilitar o trabalho do Ministério e atender ,~J

necessidade di... " comunidades.
Feitas estas considerações, gostaria de apelar

veementemente aos Srs. Ministros do Planejamento.
Orçamento e Gestão, Martus Antonio Rodrigues Ta
vares, e das Comunicações, Pimenta da Veiga, para
reconsiderarem essa determinação, isto é, não extin
guirem os cargos de DASs das Delegacias do Minis
tério das Comunicações nos Estados da Federação.
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Reitero, por fim, o nosso compromisso em conti
nuar ajudando a modernizar a legislação do setor de
comunicação, para facilitar as outorgas e a fiscaliza
ção no País.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - se. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, uso esta tribuna hoje para demonstrar minha
indignação diante dos fatos publicados em diversos
jornais de circulação nacional. Dizem que o Ministério
público da União está investigando supostas irregula
ridades em convênios assinados entre o INDE5P 
Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto e
diversas prefeituras do País.

Não posso ficar calado diante de tamanha insensa
tez, I 'ma vez que as acusações do MPU são irresponsáYe
ia, gta <:1 eer'MlIvem, tarrbém, cidades do meu estado.

Apenas quatro cidades de Santa Catarina foram
contempladas com convênios com o Indesp, totallzando
trezentos mil reais, valor este que, se comparado a ou
tros Estados, torna-se irrisório; mas não é o caso. Inde
pendentemente de valores, não pode o MPU, de forma
autoritária, insinuar irregularidades anele com certeza
não existem. Se porventura existir, deve-se punir os res·
ponsáveis e não aqueles que procuram, de forma corre
ta, cumprir com seus deveres, suas obrigações.

Em entrevista ao Diário Catarlnense, edição do
dia 25-1-2000, veículo de maior circulação no Estado de
Santa Catarina, o Procurador da República de Brasnia,
Luiz Francisco de Souza, assim declara: "Esses convêni
os se transformaram num balcão de negócios, cujo di
nheiro público é manipulado de forma ilegal".

Sr. Presidente, considero esta declaração uma
ofensa gravíssima ao Estado, aos Municípios contem
plados e a todos os Parlamentares representantes
daqueles Municípios.

Se o Procurador da República quer se destacar
na mídia, que o faça de maneira legítima, comprova
da, com dados concretos, e não em cima dos bons
Prefeitos e Administradores do Indesp.

Conheço muito bem o Presidente do Indesp, Sr.
Augusto Viveiros, valoroso homem público, e até que
se prove o contrário estarei defendendo-o, pois este
tipo de comportamento cada vez mais afasta da vida
pública pessoas honestas e competentes, contribuIn
do para que tenhamos cada vez mais representantes
descompromissados com a nossa socieeJacl3.

Solicito à FECAM - Federação Catarinense de
Municípios que envie uma manifestação de repúdio
ao procurador que prestou essa infeliz declaração na
entrevista supracitada, bem como solicito ao referido
jornal (Diário Catarlnense), que envie equipe aos

Municípios contemplados pelos convênios e ofendi
dos pela matéria publicada, para que verifique in loco
as reais necessidades dos mesmos.

Considero Sr. Presidente, nobres colegas, que está
na hora de pararmos de aceitar leviandades por parte de
pessoas que, na minha opinião, são oportunistas, que
julgam premeditadamente, sem peroeber a dimensão
das conseqüências, dos danos que causam; o que neste
caso denegriu a boa imagem do meu Estado ecios Muni
cípios que cito agora: Angelina; Anitápolis; Dionísio Cer
queira, e Governador Celso Ramos.

Segundo declaração do Procurador Luiz Fran
cisco de Souza, para que os referidos convênios fos
sem aprovados, haveria a necessidade da apresenta
ção de projeto de engenharia, planilha de custos e
memorial descritivo. Gostaria de informar que o referi
do procurador está mal, para não dizer totalmente de
sinformado com relação aos documentos necessári
os para a celebração de convênios entre Municípios e
os Ministérios. E esclareço que, no caso do Indesp,
para que a referida celebração ocorra, faz-se neces
sário a apresentação de, e unicamente, do plano de
trabalho, numa primeira etapa, diretamente ao Minis
tério, ficando a apresentação dos demais documen
tos para uma segunda etapa, quando ocorre a análi
se, aprovação, empenho e, finalmente, aí sim, a libe
ração dos recursos, por meio de instituição financeira
governamental, como, por exemplo, a Caixa Econô
mica Federal e o Banco do Brasil.

Ao encerrar, quero deixar claro que, enquanto
Parlamentar, jamais admitirei insinuações levianas
ao meu Estado, às Prefeituras e aos homens de
bem deste Paísl

Era o que tinha a dizer.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - se. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é com sentimento de tristeza que venho hoje a
esta tribuna falar aos senhores: O povo brasileiro está
sangrando.

Epidemias que se consideravam totalmente er
radicadas reaparecem como se jamais tivéssemos
nos prevenido delas. Não bastassem mazelas terrfveis
como a AIDS e o cAncer, ressurgem violentamente,
como um tapa em nossa cara, doenças aparente
mente dizimadas, como o cólera e a febre amarela.

Ironicamente, ao mesmo tempo que lutamos
contra esses velhos males novos, este plenário des
cobre a absurda trajetória de corrupção poronde pas
sam os medicamentos brasileiros. Preços abusivos,
concorrência desleal, discriminação à Lei dos Genéri
cos e até, convenhamos, falsificação. 5ó nesta pe-
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quena lista de palavras, quantos crimes existem con
tra o povo brasileiro? Quanta humilhação o doente
brasileiro terá que passar ainda para ter direito à míni
ma dignidade. O pobre está perdendo o direito de ser
cidadão. Como eu, os senhores e nossas famílias.

Acredito que uma das perguntas que mais nos
perseguirão durante um bom tempo será: "A culpa é
de quem?". Será do povo que corre para a região sil
vestre para pegar febre amarela? Ou será porque não
aprendem como matar o mosquito da dengue? Inge
nuidade nossa seria pensar que existe alguma culpa
do cidadão pobre que depende de nós para viver. É
claro que o povo não tem culpa.

Não precisamos ir longe para saber quais são
as providências necessárias cabíveis. A própria
Constituição Federal deixa claro em inúmeros trechos
que a saúde é um Direito do povo, mas também um
dever do estado. A propósito, encontra-se instalada a
CPI dos Medicamentos, grande oportunidade para
pressionarmos o Poder Executivo a trabalhar mais a
favor da população brasileira.

Nós, como legisladores, não devemos silenciar
diante do poder sujo que as empresas fabricantes de
medicamentos têm no momento em que fazem seus
produtos chegarem ao consumidor. Nada justifica um
remédio com princípio ativo idêntico a outro custar de
cinco a dez reais a mais, dependendo da marca.

Se a solução é baixar os preços e unificar as re
ceitas, o que estamos esperando? Novas epidemias
avassaladoras? Estou certo de que os senhores, ilus
tres Parlamentares desta Casa, não esperam por
isso. É hora de fazer leis. É hora de criar regras para
essa situação que envergonha a nós todos. O mo
mento não é mais de discussão a respeito de marcas
e preços, e sim de tomar providências no sentido de
que nosso povo não sofra mais.

Esperamos que o dia 7 de abril, Dia Mundial da
Saúde, não fique marcado por mais esse silêncio,
mas, sim, por grandes feitos.

Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por456 vo
tos a favor, 21 contra e uma abstenção, o substitutivo da
Comissão Especial à Emenda d9. PEC nº 96-B/92, que
trata da reforma do Poder Judiciário eteve corno autordo
projeto inicial o Deputado do Partido dos Trabalhadores
Hélio Bicudo, do Estado de São Paulo.

Em um acordo da Oposição com a base gover
nista, que contou com,a participação decisiva do PT,
foram garantidos algunl? avanços. O principal deles foi

a retirada do texto da avocatória, ou seja, do poder
que teria o Supremo Tribunal Federal de chamar, de
avocar para si, como se diz na linguagem jurídica, o
julgamento de processos em tramitação em qualquer
outro órgão do Judiciário.

Assim, odenominado incidente de inconstitucio
nalidade foi retirado do texto pelo Governo, e isso faci
litou as negociações. Teríamos, com a manutenção
desse item, uma situação, eu diria, pior do que aquela
do AI-5 do regime militar. Seria uma situação em que
a instância superior, o Supremo Tribunal Federal, te
ria um poder de praticamente impedir a liberdade de
juízes nas primeiras e segundas instâncias deste
País de decidir diferentemente.

Um outro avanço, também da maior importân
cia, diz respeito à limitação da argüição de relevância
ao recurso extraordinário. Pela proposta anterior, ele
seria utilizado por todas as instâncias superiores.
Agora, pelo acordo, com as modificações, esta limita
ção da argüição de relevância ao recurso extraordiná
rio passará a ser interposta apenas perante o Supre
mo Tribunal Federal. Na versão anterior, era exigida
também para o recurso especial perante o Superior
Tribunal de Justiça e para o recurso de revista perante
o Tribunal Superior do Trabalho. Com a argüição o au
tor do recurso deverá demonstrar a repercussão geral
das questões constitucionais discutidas no caso. Ou
seja, traduzindo agora como ficou acertado, apenas
no STF, somente em discussões de constitucionalida
de, é possível o uso da argüição de relevância ao re
curso extraordinário. Portanto, temos aí um avanço
em relação à súmula com efeito vinculante com esta
restrição, com o seu uso apenas no STF e não mais
em todos os Tribunais Superiores. Aliás, é bom dizer
que a proposta anterior determinava que o próprio
Supremo Tribunal Federal definisse o conceito de re
percussão geral. Pelo texto que vai ser levado a voto
no plenário, caberá ao Congresso Nacional, e não ao
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

É preciso dizer que a bancada do Partido dos
Trabalhadores pretende ainda fazer alguns desta
ques durante a votação, dentre eles, eu diria aqui, a
importância de revermos a figura do juiz arbitrário que
será usada especialmente na área do trabalho; ao
mesmo tempo, é preciso rever a presença ainda da
Justiça Militar. Derrotar a emenda que acaba com a
autonomia do defensor público é uma missão desta
Casa.

É preciso análise e avanços ainda nesta área,
especialmente sobre o ponto mais importante da re
forma do ,Judiciário - esperamos conseguir uma boa
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negociação -, que é o controle externo do judiciário.
Controle externo não no poder livre, soberano, que
terá o juiz para decidir a interpretação da lei; trata-se,
sim, de um controle da sociedade quanto à adminis
tração do Judiciário.

Quero dizer que temos avanços que apontam a
perspectiva, que é um desejo do povo brasileiro, de
uma Justiça mais ágil. Além da definição de um prazo
de 81 dias para julgamento de uma ação, temos ago
ra, nos prazos que são colocados para todas as par
tes, inclusive para o juiz, a aplicação de penalidades
pelo não-cumprimento desses prazos. Destaco esse
como um dos pontos mais importantes nesse projeto.

Quero dizer que não é a reforma dos nossos so
nhos, mas que também não será a pretendida que de
sejava o Governo. Queremos reconhecer que tivemos
apenas alguns avanços na direção da democratiza
ção do Judiciário e a possibilidade de ter um Judiciá
rio mais ágil, e acho que isso é o que interessa mais à
população.

Devemos defender ainda a federalização dos
crimes contra os direitos humanos como um outro
ponto importante que se soma a este da melhor defi
nição do papel da Justiça Militar.

É preciso lembrar que nessas negociações a
bancada do Partido dos Trabalhadores ouviu a
Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos
Magistrados, entidades ligadas ao Ministério Público
e trabalhadores do Judiciário.

Creio que todos compreenderam que, com a pe
quena bancada que tem a Oposição nesta Casa 
120 a 130 Parlamentares -, os interesses do povo
brasileiro foram representados e que essa foi a nego
ciação possível.

Acredito que estaremos assim podendo afirmar
que contribuímos no que foi possível para que saísse
uma reforma com alguns avanços, que é o desejo do
povo brasileiro. Na votação dos destaques, espero
que venhamos a melhorar ainda mais o projeto, evi
tando que se mantenha o Judiciário lento e distante
da realidade brasileira.

Muito obrigado.

Durante o discurso Sr. Wel/ington
Dias, o Sr. Enio Bacci, § 2 Q do art. 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Themfsto
eles Sampaio, § 2Q do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nilton Baiano.

OSR. NILTON BAIANO (PPB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, as mudanças no mercado financeiro se fa
zem necessárias e urgentes. A relação entre os agen
tes superavitários e deficitários devem ser regulados
através de regras claras e conduzidas com equilíbrio,
a fim de proporcionar condições justas quando das
negociações.

As atividades produtivas em nosso País são im
prescindíveis para o desenvolvimento econômico e o
fortalecimento da sociedade brasileira.

Os segmentos agropecuários representados
por micros, pequenas, médias e grandes empresas
sempre viveram momentos de apertos financeiros,
sem condições de novos investimentos, tão funda
mentais para competir no mundo globalizado.

Somos sabedores das inúmeras dificuldades
que o pequeno produtor vem enfrentando para man
ter seus negócios, principalmente quando necessi
tam de recursos financeiros para fazer pequenos in
vestimentos.

Poucas são as linhas de crédito para as ativida
des agropecuárias, e, quando o pequeno produtor vai
ao mercado financeiro na busca de recursos para ma
nutenção ou investimentos em seus empreendimen
tos, defronta com inúmeras exigências, além do com
promisso de arcar com juros considerados exorbitan
tes e prejudiciais na concretização de seus negócios.

O Governo Federal, por meio da Medida Provi
sória nIl 1.988-16, de 13 de janeiro de 2000, em trami
tação nesta Casa, propõe uma série de alternativas
para a diminuição dos encargos financeiros, mudan
ça e substituição da TJLP - Taxa de Juros de Longo
Prazo sobre os empréstimos para juros fixos de 16%
ao ano, além de conceder bônus de adimplência para
mutuários que desenvolvem suas atividades nas re
giões beneficiadas pela medida: Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.

Essa medida provisória contém um avanço con
siderável, porém, ainda esperamos das autoridades
monetárias outras alterações, como a diminuição dos
juros e encargos financeiros vigentes, estendendo
esses benefícios às demais regiões do País, permitin
do a retomada do crescimento das atividades agrope
cuárias e um maior alento aos bravos empreendedo
res.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
para externar o meu apoio ao Projeto de Lei nll
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4.434/98, do nobre Deputado Luiz Carlos Hauly, que
trata da inclusão de toda a classe lotérica nos benefí
cios do SIMPLES.

É uma reivindicação antiga e justa desses
empresários, pois, apesar do relevante serviço social
que prestam, não recebem nenhum incentivo fiscal,
como outras categorias de igual importância possuem.

Hoje em dia, qualquer empresa lotérica presta
um serviço de qualidade, notadamente na periferia
das grandes cidades - onde, na sua grande maioria,
não existe atendimento por parte da rede bancária-,
e isso traz um benefício muito grande atoda a popula
ção mais humilde e simples.

As casas lotéricas também representam um alí
vio para a rede bancária, desde o momento em que
passaram a receber contas de água, luz, telefone e
impostos da população em geral.

A Federação Nacional dos Empresários Lotéricos
- FENAL, por intermédio de seu Presidenté, Dr. Nilton
Pinto de Castro, tem-nos solicitado o apoio a esse proje
to de lei, que irá trazer uma redução considerável em
seus custos e será urna verdadeira tábua de salvação a
toda a categoria de lotéricos, como ele próprio definiu.

Vejo que é oportuno apoiarmos essa iniciativa
do Deputado Luiz Carlos Hauly, que em sua justificati
va aponta uma verdadeira discriminação contra os
empresários lotéricos por parte da Receita Federal,
que insiste em apontá-los como sendo representan
tes comerciais, o que na realidade é um lamentável
equívoco, pois são eles licenciados pela Caixa Eco
nômica Federal como permissionários.

Espero, portanto, Sras. e Srs. Deputados, que
este apelo que ora faço seja acatado por todos os
membros desta Casa, para aprovarmos o Projeto de
Lei nº 4.434/98, beneficiando cerca de 6.200 casas
lotéricas e 10.500 empresários do setor, que são res
ponsáveis pelo emprego direto de 24 mil brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a violência é o fator que mais contribui para a re
dução da expectativa de vida entre os homens; entre
as mulheres, a causa principal são os problemas cir
culatórios.

Para calcular o impacto da violência na expectativa
de vida do brasileiro nos anos pesquisados (1980, 1991,
1995), foi feito o seguinte cálculo: se um jovem morre aos
20 anos e a expectativa de vida naquela região é de 60
anos, ele deixou de viver, em média, 40 anos.

O número de anos que "deixaram de ser vividos"
por todas as pessoas que morreram de causa ~xtemas

(homicídio, suicídio, trânsito e drogas) é somado e,
depois, dividido pelo número total de habitantes nes
sa região.

As principais fontes de informação da pesquisa
foram o Datasus, órgão ligado ao Ministério da Saú
de, e os censos demográficos econtagens populacio
nais do IBGE. Os anos foram escolhidos porque eram
os que tinham todos os dados disponíveis e atualiza
dos para cruzamento de informações.

É lamentável que, em pleno ano 2000, a segu
rança pública no nosso País funcione somente na teo
ria. O que sentimos, na prática, é medo de assalto, de
estupro, de assassinato, de seqüestro. É preciso que
providências sejam tomadas, não é mais possível que
as autoridades competentes fechem os olhos para
essa devastadora violência que persiste assombran
do nossa família, nossos filhos, nossas casas.

O SR. fo'EU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho
feito uma coletânea de pronunciamentos proferidos da tri
buna desta Casa sobre a problemática da desnutrição in
fantil em nosso País. Hoje, mais uma vez, quero tecer c0

mentários a respeito do tema, mas sob urna outra faceta.
Quando tratamos do assunto relacionado com

desnutrição, fome ou falta de comida, o que nos ocor
re sempre é: "Dai comida a quem tem fome", como diz
o Evangelho. Mas a grande realidade é que uma das
variáveis envolvidas no problema da desnutrição se
relaciona à palatabilidade, ao alimento ser palatável,
ao problema do hábito alimentar das pessoas. Hoje,
por exemplo, o brasileiro que tem uma renda média
familiar em torno de um e meio a três salários míni-.
mos está ingerindo por dia aproximadamente sete
centos gramas de alimento, o que o torna automatica
mente um desnutrido de primeiro ou segundo graus.

Não é de repente que se vai resolver o problema da
fome no País. Não é fácil mudarmos os hábitos alimenta
res das pessoas, bem corno não ésituação de fácil geren
ciamento sugerirmos à população passar de setecentos
gramas por dia para mil a 1.200 gramas diários de alimen
tos, o que necessita uma pessoa normal.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
grande problemática da fome centra-se também no
aspecto relacionado com hábito alimentar e com o
que as pessoas ingerem diariamente. No Brasil, se
gundo Josuége Castro e outros luminares que tratam
da desnutrição há muitos anos, existe uma população
que ingere muito, com padrões de Primeiro Mundo,
mas ingere mal. Por quê? Porque a qualidade do ali
mento é baixa. E há uma outra população que não
tem o que comer, nem mesmo os alimentos de quali-
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dade baixa. Uma das soluções para esse problema é
fazer com que as pessoas comam produtos que já es
tejam inseridos no seu hábito alimentar, produtos vei
culadores de nutrientes básicos, chamados pelos que
entendem de desnutrição de "aceitação nacional".
São eles principalmente: o pão, o leite e o macarrão;
todos três no entanto seriam fortificados. Os dois pri
meiros, o pão e o leite, fortificados, são alimentos co
muns em todas as camadas da população, principal
mente nas de renda mais baixa. Então, uma forma
barata para que o problema da desnutrição no Brasil
seja rapidamente vencido é vender pão e leite fortifi
cados.

Agora, isso não deve ser feito indiscriminada
mente, mas obedecendo às características regionais.
Por exemplo, se no Nordeste, no Grande Recife, exis
te uma carência de vitamina A e predominam anemi
as ferroprivas e macrocísticas, que também são muito
danosas à saúde, então o pão e o leite formulados
para aquela localidade terão ferro e vitamina A. Se lá
em Porto Alegre as camadas mais carentes têm uma
deficiência muito grande de vitaminas do Complexo
B, como existe na Grande Vitória, então faríamos pão
e leite formulados e macarrão fortificado com vitami
nas do Complexo B, sais minerais e outros ingredien
tes que vão ser inseridos de acordo com a necessida
de daquela região e segundo o padrão de desnutrição
detectado.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, dessa
maneira estaremos começando a estimular a feitu
ra de uma legislação nesse sentido, sensibilizando
os órgãos do Governo Federal para que eles traba
lhem nesse desiderato, quando também estare·
mos buscando o meio de ter custos mais baratos
na solução de tão angustiante problema. Não exis
tem, em outros países, custos mais baixos para se
vencer a desnutrição do que este que estamos su
gerindo agora.

Gostaria de citar o exemplo da Turquia, onde o
pão é formulado e carimbado, e é de grande aceita
ção nacional; as camadas menos favorecidas têm o
hábito de se alimentar com aquele tipo de pão.

Assim, gostaria de mais uma vez fazer com que
esta mensagem fosse ouvida pelos formuladores da
política de combate à desnutrição no Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Feu Rosa, o
Sr. Themístocles 3ampaio, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da

presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Enio
Bacci, § 2fl do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Jovair Arantes.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para reveren
ciar a memória de dois colegas que, como nós, embo
ra no âmbito municipal, dedicaram suas vidas ao
exercrcio fiel e consciencioso do mandato parlamen
tar. Refiro-me, Sr. Presidente, aos Srs. Maurício Reis
e José AntOnio Deltino, briosos Vereadores de Poran
gatu, Goiás, colhidos no carro do primeiro por um ca
minhão quando viajavam, no dia 25 de janeiro próxi
mo passado, em direção a São Paulo. Ao lado de Ma
urrcio, faleceu a companheira de todos os dias e de
todas as horas, que por isso mesmo o acompanhava
no momento do fatídico acidente, sua esposa Clarrcia
Rezende de Souza Reis, a quem aqui também presto
uma sincera e merecida homenagem.

Sras. e Srs. Deputados, quero desta tribuna
lembrar mais uma vez a velha frase do escritor
americano, que se vai tornando quase um lu
gar-comum, mas que resume sempre o sentimento
que nos invade em uma hora como essa. Realmen
te nunca devemos perguntar por quem os sinos do
bram. Eles dobrarão sempre por nós todos cada
vez que se perde uma vida humana; e ainda mais
quando essa perda se dá de forma tão trágica, cei
fando, de forma não só precoce, como também
cruel, a vida de jovens idealistas, pessoas dedica
das a fazer o bem, a lutar por causas justas e a am
parar os necessitados.

Em verdade, a frágil carcaça que carregamos
nesta existência necessariamente curta, Sr. Presi
dente, não nos permite mais do que isso. Qualquer
tempo que nos seja concedido será sempre pequeno.
E a sensação de impotência que essa constatação
traz, Sras. e Srs. Deputados, aumenta quando a pe
quenez do nosso perrodo de vida na Terra não é re
sultado da comparação com valores maiores ou com
intervalos de tempo mais generosos. É pior a sensa
ção do desamparo humano quando realmente se
está diante de uma situação como essa, em que so
mos obrigados a lamentar que tantos belos planos e
tão promissor futuro resultem em nada, nunca ve
nham a se concretizar.

De qualquer forma, não quero aqui tecer apenas
o triste registro de passamentos tão trágicos. Não ser-
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ve como conforto, mas quero aproveitar este espaço
para encorajar os eleitores e os familiares dos mortos,
lembrando-os do fato de que quando se morre depo
is de uma vida honesta e trabalhadora na verdade
não se morre. Aqueles que como Maurício e José nos
deixam legando uma vida dedicada à causa pública e
ao atendimento dos anseios populares, em vez de fa
lecer, transformam-se em sementes, sementes que
certamente germinarão. Sementes que hão de espa
lhar pela terra uma mensagem repleta da mais since
ra coragem e tomada pela mais absoluta, plena e pro
funda dignidade.

Era o que tinha a dizer.

SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, mais de um ano depois da tormenta nos paí
ses asiáticos, na Rússia e dos sobressaltos vividos
pelo Brasil que culminaram com a desvalorização do
real no início do ano passado, a economia mundial
vem aos poucos voltando à normalidade e mostrando
sinais amplamente favoráveis, com perspectivas de
crescimento mais acelerado a partir do ano 2000.

A economia asiática vem experimentando no
vos índices de crescimento, e até no Japão é espera
do um crescimento de 1% para este ano, depois de
quase uma década de recessão. A expansão econô
mica européia deve alcançar 3% no ano 2000. Os
Estados Unidos, mesmo com uma previsão de desa
celeração da economia, devem crescer cerca de 3%,
depois de terem apresentado uma expansão superior
a 4,7% nos últimos doze meses.

E qual a conseqüência desse panorama favorá
vel para a economia brasileira? Esse clima de norma
lidade pode ser mais uma oportunidade para o País
enfrentar com coragem e determinação seus desafi
os e mostrar que a superação dos seus problemas
está mais uma vez dependendo exclusivamente de
cada um de nós.

Isso significa que o Brasil tem que aproveitar
esse momento favorável para apressar a solução dos
problemas que emperram seu crescimento e o man
têm na eterna condição de país dependente, refém
do capital externo e da boa vontade dos investidores
internacionais. Mesmo com todos esses sobressal
tos, a economia brasileira apresentou o quinto maior
crescimento no mundo neste século, segundo recen
te estudo divulgado por economista da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP. E só não liderou
esse crescimento por causa das chamadas décadas
perdidas de 80 e 90.

Esse otimismo mostra, também, que desapare
ceram os fatores externos que até então serviam de
desculpa para o Governo justificar as dificuldades
para tirar o País da recessão e do endividamento crô
nico. Vivemos uma situação bastante diferente de um
ano atrás, quando as conseqüências da crisa rusªª
aportavam no Brasil, estimulando a fuga de investi
mentos e fazendo disparar as taxas de juros que invi
abilizam qualquer esforço em favor do crescimento.

Hoje, o Brasil já sente os efeitos favoráveis da
conjuntura global. Os preços dos produtos primários
destinados à exportação estão em fase de recupera
ção, depois de um longo período de declínio que aca
bou por comprometer um melhor desempenho de
nossas exportações, apesar das dificuldades que ain
da enfrenta nas negociações no âmbito da Organiza
ção Mundial do Comércio - OMC.

Essa reversão no quadro do comércio exterior
gerou, porém, uma surpreendente alta de preços no
mercado interno, trazendo apreensão sobre o com
portamento da inflação. É o custo que temos de pagar
pela recuperação das exportações, setor de funda
mentai importância para o aquecimento de nossa
economia e para o equilíbrio das contas públicas e do
balanço de pagamentos.

Entretanto, com os mecanismos de política mo
netária de que dispõe, o Governo vem conseguindo
manter a inflação sob controle, neutralizando qual
quer investida de especuladores de plantão e toman
do todas as medidas necessárias à manutenção da
estabilidade e das conquistas do real.

O risco que corremos é de o País mais uma vez
se omitir na correção de rumos e na adoção de medi
das fundamentais para o equilíbrio fiscal e de suas
contas públicas, acreditando que apenas a boa vonta
de dos investidores externos será capaz de solucio
nar nossos problemas e propiciar a retomada do cres
cimento.

Historicamente, o País só age com firmeza e de
terminação diante de situações-limite. Por isso, espe
ro que a conjuntura global favorável não nos leve mais
uma vez à acomodação e ao adiamento das reformas
constitucionais que ainda dependem de aprovação
nesta Casa e que podem ser o divisor de águas entre
o presente (com uma economia inoperante e desem
prego crescente) e o futuro (marcado pelo crescimen
to, maior oferta de emprego e melhoria de renda para
os brasileiros).

Se soubermos aproveitar esse momento favorá
vel e avançarmos nas reformas de que o País neces
sita e a sociedade exige, certamente começaremos o
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ano 2000 com um cenário bem mais promissor, com a
economia voltando a crescer e as esperanças reno
vadas para enfrentarmos os desafios que o futuro re
serva ao Brasil.

Muito obrigado.
O SR. LUrS EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. Depu
tados, começamos o ano com mais um ataque ao já
tão combalido bolso do consumidor brasileiro. A
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
autorizou aumento das tarifas telefônicas. Os usuários
reclamam, e com razão!

Quando procurava vender o peixe das privatiza
ções, o discurso do Estado era o de que deixava a te
lefonia para o setor privado exatamente porque não
se sentia em condições financeiras e gerenciais para
oferecer ao consumidor nacional serviços com quali
dade e preços comparáveis ao padrão internacional
exigido pela globalização. Segundo suas reiteradas
afirmações, seriam exigidos das companhias de tele
fonia investimentos abrangentes, que permitiriam am
pliação do número de usuários, melhoria de desem
penho do tráfego telefônico e redução do valor das ta
rifas para o consumidor.

E mais. Antes da privatização da Telebrás, o Go
verno anunciou que a venda das empresas criaria
100 mil novos empregos diretos e 1 milhão e meio de
empregos indiretos. Ora, Srl's e Srs. Deputados, o que
se observa, hoje, longe está de confirmar o que se
anunciava.

No que tange à tão propalada questão de cria
ção de novos empregos, o que se observou foi bem
diferente. Segundo dados recolhidos em dezembro
do ano passado, a privatização do Sistema
TELEBRÁS provocou o desaparecimento de 19.100
empregos no setor de telefonia brasileiro.

Quanto à qualidade do serviço, as reclamações
dos usuários têm sido uma constante. Uma pesquisa
do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
IDEC demonstra a sua reprovação ao serviço telefô
nico prestado atualmente.

Do total de 1.481 questionários aplicados,
72,4% foram respondidos por usuários da Grande
São Paulo; 11,6%, do resto do Estado, e 14,7% provi
eram de outros Estados. Os dados, portanto, refe
rem-se, principalmente, à Telefônica, operadora da
Grande São Paulo e da maioria das cidades do interi
or daquele Estado.

Entre os usuários de telefonia fixa, 76,85% de
clararam ter problemas com a linha. As maiores quei
xas referem-se ao estabelecimento das ligações - Ii-

nhas cruzadas e telefone mudo -, totalizando 65%
das reclamações. Trinta e oito por cento dos entrevis
tados afirmaram seu descontentamento com as pró
prias operadoras, devido, principalmente, a cobran
ças indevidas.

A pesquisa revela, também, que o descontenta
mento dos usuários de telefonia móvel é ainda maior.
As queixas dirigem-se às dificuldades para receber
chamada, devidas a sinal fraco ou a queda de ligação.
Problemas também se têm registrado nas ligações a
partir de celulares.

Se os dados disponíveis se referem, principal
mente, à Telefônica, podemos, perfeitam~nte, base
ando-nos nas nossas próprias observações informa
is, afirmar que as demais empresas sofrem iguais
restrições dos usuários.

Parece-nos evidente, Srl's e Srs. Deputados,
que o aumento das tarifas é abusivo, dada a precarie
dade dos -serviços prestados, como, aliás, alega o
Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, para_o
qual o aumento nas tarifas é ilegal quando não com
provado peja empresa telefônica o cumprimento das
metas determinadas pelo Plano Geral de Metas de
Qualidade.

Mais uma vez, é lesado o contribuinte brasileiro.
Mais uma vez, evidencia-se a falsidade do discurso
de um Governo que não se pejou de enganar o povo
ao defender uma política de privatizações para dar
cumprimento a metas estabelecidas com o FMI.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. ProouR
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, esta Casa, ao aprovar a Lei de Respon
sabilidade Fiscal, finalmente mostrou aos maus admi
nistradores públicos que a farra da gastança e da ir
responsabilidade na gestão da coisa pública não será
mais admitida. -

Este novo instituto legal obrigará os governan
tes a prestarem contas aos verdadeiros interessados,
que é a população, e não apenas aos Tribunais de
Contas.

Em países como o Japão, a Alemanha e a Fran
ça, basta uma simples denúncia para que o gestor pú
blico peça seu afastamento, alguns até chegando a
se afastar da própria vida com atos radicais como o
suicídio.

No Brasil os gestores que se envolvem em ver
dadeiros escândalos saem à rua, não para prestar
contas de seus atos, mas para dissimular, para se co
locar como vítima, enquanto o processo tramita nos
tribunais por longos anos, recebendo a cada julga-
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menta um novo recurso, até que o tempo se encarre
gue de seu arquivamento.

Sr. Presidente, a Lei de Responsabilidade Fis
cal, aprovada nesta Casa, colocará, em definitivo, o
mau gestor no lugar que ele merece.

Esta Casa, com grande responsabilidade e no
cumprimento de seus deveres, mais uma vez oferece
ao País a ao povo brasileiro o instrumento que faltava
ao enquadramento do mau administrador.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há poucos dias, fizemos um
pronunciamento da tribuna desta Casa no sentido de
manifestar nossa preocupação, nossa indignação e
nosso mais veemente protesto contra aquele que po
deria ter sido, isoladamente, o maior acidente ecológi
co ocorrido na Baía de Guanabara: o vazamento de
mais de 2 milhões de litros de óleo de uma tubulação
da Petrobras, que hoje admite sua responsabilidade
única pela consecução do ocorrido.

Na ocasião, cobramos da própria Petrobras e
dos Poderes Públicos medidas eficazes não no senti
do de corrigir os danos causados pelo acidente, como
também no sentido de prevenir que novos fatos como
esse venham a se repetir. Lembramos, ainda, que o
conceito de meio ambiente não se restringe aos as
pectos da natureza. Extrapola-os, envolvendo ainda a
importante questão humana e social. Essa é a base
do desenvolvimento sustentável!

Não é possível entender desenvolvimento sem
considerar suas variáveis sociais, políticas, ambienta
is e éticas, uma vez que o fim de todo processo de de
senvolvimento deve ser o bem-estar humano e a
qualidade de vida.

Sr. Presidente, retorno a essa questão porque
nos assusta ver tomar corpo a proposta inicialmente
apresentada pela organização não-governamental
Greenpeace de fazer cessar as atividades da Refina
ria Duque de Caxias. Construída em 1961, quando
não havia a atual consciência ambiental, a Reduc re
presenta um empreendimento de mais de US$2,5 bi
lhões, responsável pela manutenção de milhares de
empregos diretos e indiretos, além de prover os co
fres públicos com milhões de reais em impostos e ta
xas de toda ordem.

Se considerados apenas os aspectos ambienta
is, o que, como já dissemos, é um erro crônico, fruto
de falta de uma visão mais ampla de realidade, ainda
assim não se justificaria o fechamento da Reduc, uma
vez que ela não é a única e nem a principal fonte de

poluição da Baía. Lembrando nosso pronunciamento
anterior, volto a citar: diariamente, cerca de 6 mil in
dústrias jogam dejetos em suas águas, além de mi
lhões de litros de esgoto doméstico não tratados, que
chegam através de rios, valões e pela própria rede
oficial de esgotal'"'3nto sanitário. Vivêssemos nós
num cenário em que todos os demais aspectos socia
is e econômicos' estivessem resolvidos, sendo o 1e
chamento da REDUC o derradeiro passo para acabar
com o risco ambiental, tal proposta seria procedente,
embora também fosse encarada com reservas pelos
mais sensatos.

Sr. Presidente, não é matando o doente que se
acaba com a doença! Ainda que o fechamento da
REDUC livrasse a Baía de Guanabara dos riscos de
um novo acidente ambiental, o que fazer com milha
res de pessoas que perderiam seus empregos, sendo
jogadas na baía do desespero, d~ miséria e da margi
nalidade? O que fazer dos comerciantes, dos presta
dores de serviços e das empresas que têm na Reduc
e nos trabalhadores que dela tiram seu sustento·sua
principal fonte de receita? O que fazer para compen
sar as perdas tributárias decorrentes da paralisação
das atividades da refinaria, perdas essas que final
mente seriam sentidas pela população através de
mais cortes nos investimentos sociais?

Como se pode observar, a proposta dos militan
tes do Greenpeace, que infelizmente tem encontrado
eco até mesmo nesta Casa, peca pela insensatez e
pela visão míope acerca de uma questão que não en
volve apenas aspectos de preservação do meio ambi
ente. Preservar o meio ambiente, promover a melho
ria da qualidade de vida é também preservar o empre
go e garantir o crescimento econômico, o que não se
faz fechando as portas de uma das maiores refinarias
de petróleo do País, um dos alicerces de nossa tão
desejada auto-suficiência energética.

Não somos coniventes com o erro, nem tenta
mos justificá-lo, ao apresentar argumentos contrários
ao fechamento da refinaria. Que sejam aplicadas as
multas e todas as medidas cabíveis contra os respon
sáveis pela tragédia! Que seja a Petrobras obrigada a
promover e a custear a recuperação dos estragos ca
usados pelo vazamento do óleo e a indenizar, na justa
medida, aqueles que por ela foram prejudicados. Que
seja intimada a cumprir as exigências ambientais ne
gligenciadas até hoje, sob pena de serem aplicadas,
efetivamente, as punições previstas em lei. E que es
ses procedimentos estendam-se a todos os agentes
poluidores, em todas as escalas.
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Mas não podemos deixar de lembrar que da
mesma forma como o acidente não foi só um proble
ma ambiental, mas também social e humano, haja
vista a situação dos pescadores e de outras pessoas
que tiram seu sustento da Baía, a solução igualmente
não pode passar pela visão simplista de se eliminar
sua causa imediata, sem considerar os aspectos eco
nômicos, políticos e sociais dela decorrentes.

Ademais, não custa nada lembrar o comporta
mento exemplar da Petrobras diante da crise, em es
pecial no que se refere à transparência com que o aci
dente foi tratado, possibilitando a fiscalização e parti
cipação de todos os segmentos da sociedade num
esforço conjunto que reduziu drasticamente as con
seqüências do acidente. Pagou, sem contestação, to
das as multas que lhe foram impostas, abrindo mão,
inclusive, do desconto a que teria direito (30% do' va
Iar da multa) pelo pagamento antecipado da obriga
ção, destinando esse montante a um fundo que será
aplicado, em convênio com a Feema, na recuperação
da Baía. Vem dando apoio às vitimas do acidente, ofe
recendo aos pescadores e catadores de caranguejos
cestas básicas de alimentação, além de um salário
mínimo para aqueles que se integraram ao trabalho
de limpeza das praias e manguezais.

Não bastasse isso, por iniciativa da própria
PETROBRAS, estuda-se o pagamento de cerca de
R$500,OO a cada pescador que tenha suspenso suas
atividades profissionais, até que a situação tenha sido
normalizada. Postos de atendimento médico, postos
de limpeza e recuperação de aves marinhas, barrei
ras fixas e com embarcações, tudo isso, além de inú
meras outras medidas, fez parte do esforço da
PETROBRAS para minimizar as conseqüências eco
lógicas, humanas e sociais do lamentável ocorrido.

Sr. Presidente, como crucificar uma empresa
que tem investido anualmente mais de R$250 mi
lhões (dados de 1997) em projetos e instalações des
tinados à proteção do meio ambiente? Que talvez
seja a única grande no Brasil que possui um sistema
de gestão de meio ambiente, responsável por todo
um conjunto de ações que envolvem toda companhia,
para atender a compromissos para melhoria do meio
ambiente nos moldes da ISO 14000, reconhecida in
ternacionalmente? Que tem sido parceira em impor
tantes projetos preservacionistas, como o Tamar, que
vem tendo êxito em excluir as tartarugas marinhas do
rol de animais ameaçados de extinção, ou o Progra
ma Mata Atlântica, que tem promovido a revegetação
em áreas da floresta atlântica, além de financiar pes
quisas, treinamentos e aperfeiçoamento de universi-

tários, estimulando o desenvolvimento de teses de
mestrado e doutorado nas áreas de atuação do pro
grama, de modo a assegurar-lhe os recursos huma
nos e financeiros? Que é pioneira no desenvolvimen
to de tecnologia para tratamento e reciclagem de resí
duos sólidos da produção, transporte e refino de pe
tróleo (Landfarming), através de um convênio experi
mentai com grupos privados para o seu reaproveita
mento na indústria de cimento? Que opera a maior
unidade de 100 mil barris por dia de óleo (além de
processar todo óleo produzido pela plataforma P-25
-100 mil barris/dia), e capacidade de estocagem de
cerca de 2 milhões de barris, sem que só uma gota de
petróleo venha a manchar o mar da Bacia de Cam
pos? De fato, parece-nos um tanto quanto exagera
da, e até mesmo distorcida, a imagem de destruidora
da natureza que querem dar a Petrobras, empresa
que muito enche de orgulho todos os brasileiros tam
bém no que se refere ao meio ambiente.

Faço aqui um breve interlúdio para destacar a
atuação, igualmente pronta e eficaz, do Exmo. Sr.
Presidente da República, Dr. Fernando Henrique Car
doso; do Exmo. Sr. Ministro do Meio Ambiente, Dr.
José Sarney Filho; do Exmo. Sr. Governador do Esta
do, Anthony Garotinho; e do Exmo. Sr. Secretário
Estadual de Meio Ambiente, Deputado André Corrêa;
e de forma especial o limo. Sr. Presidente da Petro
bras, Dr. Hemi Philippe Reichstul, que não hesitaram
um segundo sequer em promover todos os esforços
necessários para enfrentamento da situação, mobili
zando todos os recursos disponíveis para que o aci
dente não atingisse proporções mais graves. Dizia
Confúcio: "Homens tolos atribuem culpa, homens sá
bios buscam soluções". E o que se viu após não foram
discursos evasivos, mas a ação consciente de todos,
buscando assumir as responsabilidades que a cada
um cabia para resolver o problema.

Historia magistra vitae est - a história é a
mestra da vida. E a história nos ensina que um erro
não pode ser reparado por outro erro, promovendo
uma sucessão inaceitável de decisões equivocadas
que impedem o crescimento, o desenvolvimento e a
construção de uma sociedade mais justa, mais feliz. É
importante, fundamental mesmo, reflêtirmos sobre
essa insistência no erro!

De toda tragédia fica uma lição. E a imagem das
águas da Bafa manchadas de óleo deixa a certeza de
que não se pode mais pensar em desenvolvimento
sem respeito à natureza, assim como não se pode
pensar em preservação ambiental sem considerar as
necessidades econômicas, sociais e humanas. Essa
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é a dinâmica do desenvolvimento sustentável, um
modelo que permitirá o crescimento econômico sem
exclusão social e com respeito ao meio ambiente. E é
preciso que todos compreendam que a sustentabili
dade é um fator de sobrevivência das gerações futu
ras, que não é compatível nem com desastres ambi
entais, como vazamentos de óleo na Baía de Guana
bara, nem com desastres sociais que certamente ad
viriam com o fechamento da Reduc.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De·
putados, moradia é uma questão crucial na vida do ci
dadão brasileiro. O déficit habitacional é pesadelo que
atormenta milhões de pessoas em todo o País, obri
gadas que são a arcar com pesados aluguéis, além
da correspondente incerteza acerca do endereço que
ocuparão em um futuro próximo.

É verdade que várias tentativas.de implementar
uma política habitacional já foram empreendidas pe
las autoridades governamentais. Entre 1940 e 1960,
a Caixa Econômica Federal- CEF, o Instituto de Pre
vidência Social e bancos privados ofereciam o crédito
imobiliário. A criação, em 1946, da Fundação da Casa
Popular - primeiro órgão federal destinado a promo
ver a habitação social- permitiu ao Estado começar
a participação no financiamento da habitação.

Em 1964, é criado o Sistema Financeiro da Ha
bitação - SFH, cuja gestão central estava a cargo do
Banco Nacional de Habitação - BNH. Lamentavel
mente, desde a extinção do Banco, em 1996, não se
definiu nenhuma política habitacional durável.

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, desejo chamar
a atenção de todos para o atual quadro do Sistema Fi
nanceiro da Habitação. Urge que sejam concedidos
descontos nas prestações dos mutuários, além de um
abatimento maior para aqueles que desejam liquidar
seus contratos.

Embora, em alguns casos, a Caixa Econômica
Federal conceda desconto de até 20% na quitação do
financiamento, a medida não faz frente à elevação
das taxas de juros nos últimos anos, fato que catapul
tou a Taxa Referencial - TR a níveis escorchantes.
Por isso, prestações e saldos devedores vêm subindo
em ritmo que não pode ser acompanhado, ou com
preendido, pelos mutuários. Conforme estudos elabo
rados pela própria CEF, a dívida do financiamento
passa a ser superior ao valor real do imóvel.

Nesse sentido, faço veemente apelo ao Gover
no Federal para que inclua o assunto no rol de priori-

dades de sua atuação. Não se pode conceber uma
política habitacional pública que, em vez de trazer
tranqüilidade e esperança aos cidadãos, seja instru
mento que provoque angústia e incerteza por encer
rar negras perspectivas quanto ao seu cumprimento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, atual
mente a habitação constitui o principal gasto familiar
no Brasil, chegando a pouco mais de 29% do total da
renda, segundo a Pesquisa sobre Orçamento Famili
ar - POF, empreendida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.

Da mesma forma que saúde, educação e nutri
ção constituem problemas de primeira grandeza, que
não podem permanecer sem tratamento adequado, a
habitação também é assunto de extrema importância
para a qualidade de vida do cidadão.

A instabilidade econômico-financeira até recen
temente vivenciada em nosso País poderia ser usada
- e efetivamente o foi - como argumento para expli
car a ineficiência das políticas públicas empreendi
das. No entanto, quero crer que a atual realidade de
nossa economia não justifica o tratamento que vem
sendo dado aos mutuários. Afinal, estamos falando
de cidadãos brasileiros que trabalham arduamente
pelo crescimento e desenvolvimento da Nação.

O SFt PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é com grande preocupação que venho
acompanhando as denúncias de desvios de recursos
da educação, que, além de estarem sendo aplicados
de forma arbitrária e irresponsável pelas Prefeituras,
estão sendo direcionados para outros fins, que pas
sam longe da área educacional. A própria imprensa já
publicou, em várias ocasiões, as irregularidades que
vem ocorrendo no Fundef em diversos Estados, o que
tem sido investigado inclusive por CPls em Assembléi
as Legislativas, como é o caso do Pará, onde o De
putado Mário Cardoso, do Partido dos Trabalhadores,
vem denunciando os desvios nos fundos.

Há muito tempo o Governo, o Tribunal de Con
tas dos Municípios, o Conselho Estadual de Educa
ção e o Ministério Público vinham sendo alertados e
recebendo denúncias sobre as irregularidades na
aplicação dos recursos da educação em diversos
Municípios do Estado do Pará. Porém, o excesso de
burocracia, o descaso e a falta de interesse em apu
rar os desvios beneficiaram empresas e pessoas
que, sabendo da morosidade do Governo, continu
am até hoje utilizando os recursos públicos em bene
fício p,róprio.
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Considerando que a maioria dos Conselhos de
Controle e Acompanhamento é composta por cida
dãos de confiança dos Prefeitos, sem dúvida alguma
os grandes privilegiados são exatamente os Prefeitos
inescrupulosos.

Em maio de 1999 estive em audiência com o Mi
nistro da Educação, quando entreguei um documento
da Profa. Luzia Canuto contendo uma série de denún
cias envolvendo a Prefeitura de Xinguara, no Estado
do Pará, onde a verba destinada para a educação foi
indevidamente aplicada em esporte amador, trans
porte e contratação de pessoal das mais diferentes
áreas. Além disso, pediu-se que o MEC realizasse
uma auditoria na Prefeitura para averiguar as irregu
laridades e que o órgão exigisse a correta aplicação
dos recursos.

O MEC por sua vez transferiu a responsabilida
de para o Tribunal de Contas, que em junho de 1999
constatou exatamente o que já vinha sendo denuncia
do pelas entidades. As 37 inspeções realizadas pelo
Tribunal em Prefeituras paraenses constataram que a
maioria daquelas administrações desviou indevida
mente os recursos do Fundef, com irregularidades
que incluíam a utilização de dinheiro do Fundo para
pagamentos de despesas não relacionadas com o
ensino fundamental- esses recursos não podem ser
utilizados para pagamento a profissionais de outros
nfveis.

Enquanto processos e denúncias percorrem os
corredores dos Poderes, centenas de crianças do
Pará deixam de ir à escola por falta de salas de aula,
outras tantas não são matriculadas por falta de vagas,
e professores passam fome por falta de um mfsero
salário. Pesquisa realizada pelo Ministério da Educa
ção comprovou que o Estado possui 24 das trinta pio
res escolas de educação infantil no Brasil. Quase a
metade não tem água encanada, 31 % não possuem
energia elétrica, e outras 70% não têm telefone. As
condições físicas são as piores possíveis. Salas cain
do aos pedaços, sem cadeiras, portas ou janelas.
Essa é a triste realidade educacional das crianças
das regiões mais pobres do País, graças à inoperân
cia do Governo.

Sr. Presidente, nobres colegas, estou dando en
trada em um requerimento de informação para que o
Tribunal de Contas do Pará informe sobre a prestação
de contas das Prefeituras do Estado, que receberam
os recursos do Fundef e quais as medidas punitivas
aplicadas aquelas que não atenderam às exigências
determinadas por lei.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, está em curso manobra no
Ministério de Minas e Energia para retirar a adminis
tração central da Companhia de Pesquisas de Recur
sos Minerais - CPRM, do Rio de Janeiro, com o es
vaziamento do setor e sem trazer qualquer beneffcio
para o Estado.

O setor mineral brasileiro precisa de uma rees
truturação que dinamize as estruturas e eleve sua
produção. Mas a expectativa criada após estudos re
alizados pelo Governo para a criação da Agência
Nacional de Mineração - ANM - confronta uma sé
rie de estudos feitos pelo Departamento Nacional de
Recursos Minerais do Rio de Janeiro, vinculado à
Secretaria de Estado de Energia, Indústria Naval e
Petróleo, e com sugestão de entidades como o Clu
be de Engenharia, Sociedade Brasileira de Geolo
gia, Associação dos Geólogos do Rio de Janeiro,
Associação Fluminense dos Engenheiros de Minas,
Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas,
Federação Brasileira de Geólogos, Associação dos
Profissionais de Mineração, Associação dos Enge
nheiros e Geólogos e Associação dos Servidores do
DNPM.

As ações em curso no Governo Federal apon
tam para o desprezo desses estudos, da colaboração
dessas entidades e para uma manobra do Ministério
de Minas e Energia a fim de retirar do Rio de Janeiro a
administração central da Companhia de Pesquisas de
Recursos Minerais - CPRM. Isso pode transfor
mar-se num crime contra a inteligência do Pafs e po
derá trazer dificuldades ao setor.

a Rio de Janeiro acolhe o escritório central da
CPRM, o Serviço Geológico Brasileiro, a sede de
grandes empresas estatais e privadas do setor, os
principais centros de pesquisas, entre os quais cito o
Cetem, o Cenpes, o INT, CNEN, Lamin, e as universi
dades com importantes cursos nas áreas de geolo
gia, engenharia mecânica, química e metalurgia. É
óbvio que também todo o pessoal técnico qualificado na
pesquisa, produção e sistematização do conhecimento
na área.

a Brasil é um pafs que deve diversificar sua pro
dução para participar desse processo de globaliza
ção de forma altiva e competitiva. Somos uma das na
ções mais ricas do mundo em minerais, grande parte
deles estratégicos. Jazidas de ferro, petróleo, carvão,
cobre, chumbo, nióbio, zinco, estanho, alumfnio, ouro,
fluorita, cimento e outros minerais estão sob os nos
sos pés, em busca de profissionais competentes para
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transformá-los em equipamentos que criem melhores
condições de vida e bem-estar ao nosso povo.

Quero afirmar aqui que sou contra a transferên
cia do escritório central da CPRM para Brasília. O
bom senso indica uma solução próxima à utilizada
com a Agência Nacional de Petróleo - ANP. A sede
ficaria em Brasília, mas o escritório central deverá fi
car no Rio de Janeiro. Esta Casa já apontou, de forma
sábia, que não se pode esvaziar o Rio de Janeiro.
Além do mais, seria muito onerosa a transferência da
ampla estrutura do setor para a Capital Federal.

Estou coletando assinatura da bancada federal
do Rio de Janeiro, solicitando ao Presidente da Repú
blica e ao Ministro de Minas e Energia que mante
nham o escritório central da Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais, no Rio de Janeiro.

Muito obrigada.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, S. Exa. o Presidente da Câmara, o
Deputado Michel Temer, formalizou ontem à noite o
Grupo de Trabalho de Deputados que objetiva conhe
cer, discutir, analisar e definir os planos, iniciativas,
estudos, projetos e recursos que tratam da transposi
ção de águas do Rio São Francisco ou de soluções
congêneres para aumentar o fornecimento de água
ao Nordeste. Louve-se a decisão do Presidente desta
Casa ao colocar em prática uma idéia por ele mesmo
enunciada, há cerca de'três meses, quando recebeu
em seu gabinete uma ampla representação da classe
política do Estado de Sergipe.

O Deputado Michel Temer esboçou a idéia, e um
Deputado de Alagoas forrnalizou-a perante este plenário.

São membros desseGrupode Trabalho os seguintes
Deputados: Albérico Cordeiro (PTB - AL); João Caldas
(BIocoIPL- AL); Luiz Dantas (BIocoIPST - AL); Regis Ca
valcante (PPS - AL); José Thomaz Nonô (PFL - AL); Au
gusto Franco (PSDB - SE); Jorge Alberto (PMDB - SE);
Marcelo Déda (PT - SE); Cleonâncio Fonseca (PPB 
SE); Mário Negromonte (PSDB - BA); Haroldo Uma (B\o
coIPCdoB - BA); Paulo Magalhães (PFL - BA); Waldir Pi
res (PT- BA); Arolde Gedraz (PFL- BA);José Rocha (P.F.L
- BA); Saulo Pedrosa (PSDB - BA); Walter Pinheiro (PT 
BA); Ronaldo Vasconcellos (PFL - MG); Cleuber Carneiro
(PFL - MG); Herculano Anghinetti (PPB - MG); Philemon
Rodrigues (PMDB - MG); Rafael Guerra (PSDB - MG);
AIoízio Santos (PSDB - ES); João Mendes (PMDB - RJ);
Maria Abadia (PSDB - DF); Nelson Marquezelli (PTB 
8P);Teima de Souza (PT - SP); Antônio Jorge (PTB - TO);
Darci Coelho (PFL - TO); Osvaldo Reis (PMDB - TO); Ma
noel saMano (PSDB - CE); Almeida de Jesus (BIocoIPL-

CE); Raimundo Gomes de Matos (PSDB - CE); José Pi
mentel (PT- CE); Inácio Arruda (BIocoIPCdoB - CE); José
Unhares (PPB - CE); Mauro Benevides (PMDB - CE); Pi
nheiro Landim (PMDB - CE); Ciro Nogueira (PFL - PI); B.
Sá (PSDB - PI); Paes Landim (PFL - PI); Wellington Dias
(PT - PI); Henrique Eduardo Alves (PMDB - RN); Betinho
Rosado (PFL - RN); Iberê Ferreira (PPB - RN); Lavoisier
Maia (PFL- RN); AvenzoarArruda (PT- PB); Damião Feli
ciano (PMDB - PB); Armando Abnia (PMDB - PB); Carlos
Dunga (PMDB- PB); Marcondes Gadelha (PFL- PB); Wil
son Braga (PA. - PB); Joel de HoIlanda (PFL - PE); Antô-

.nia Geraldo (PFL - PE); Pedro Corrêa (PPB - PE); Sérgio
Guena (PSDB - PE); Osvaldo Coelho (PFL - PE); Cle
mentino Coelho (PPS - PE); Gonzaga Patriota (BIocoIPSB
- PE); Albérico Filho (PMDB- MA); Casar Bandeira (PFL
MA); Roberto Rocha (P8DB - MA).

A criação desse Grupo de Trabalho dá ao deba
te sobre a transposição a dimensão exata do assunto.
O caráter nacional dos planos e seus resultados de
semboca, agora, no Congresso Nacional.

O que se quer desse Grupo é isenção, imparciali
dade e eficiência. O Grupo tem o dever de ouvir em Bra
sma e às margens do Rio São Francisco todos os seg
mentos das populações que são direta e/ou indiretamen
te vinculadas ou dependentes das águas que nascem
em Minas echegam ao oceano entre Alagoas e Sergipe.

É importante, Sr. Presidente, que o Grupo de
Trabalho, o maior já constitufdo nesta Casa, ouça e di
alogue, indague e busque respostas, gere definições
e crie situações que definam, de uma vez por todas, o
fim das polêmicas e da controvérsia.

Énecessário ouvir técnicos e cientistas; Governado
res e universidades; organizações não - governamentais
e igrejas; ''barranqueiros'' e pescadores, políticos e gente
dopow.

O leque é vasto, Sr. Presidente. Como vastos,
amplos e profundos são a iniciativa e seus resultados.

Daf, o Grupo de Trabalho tem que ser eficiente,
não burocrático, e ágil. Tem que trabalhar aqui, na Ca
pital da República, e lá nas barrancas do São Francis
co, para chegar aos resultados a que se destina.

Com sua instalação amanhã, quinta- feira, é "mãos
à obra"!

Tenho dito.
O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls. e Srs.
Deputados, na semana passada, o mundo inteiro lem
brou com emoção, por meio de diversas manifestações,
atos públicos e homenagens, às vitimas dos campos de
concentração nazistas que pereceram num episódio
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conhecido mundialmente como Holocausto - uma das
mais tristes evergonhosas páginas da história humana.

No momento em que estamos próximos de
iniciar um novo milênio, é mister que relembremos
esse doloroso episódio, como forma de resguardar
a memória de um povo e revelarmos os mecanis
mos que levaram uma ideologia racista a destruir
milhões de seres humanos, judeus, negros, ciga
nos e outros.

Isso se torna ainda mais fundamental numa
época em que o grande número de informações faz
com que muitas vezes as gerações mais jovens aca
bem perdendo a perspectiva histórica. Infelizmente,
sabemos que o ódio racista que motivou essa tragé
dia continua existindo, e por isso precisa ser combati
do por aqueles que zelam pelos princípios fundamen
tais de respeito à vida e à dignidade humana.

A tentativa de extermínio dos judeus pelo governo
nazista da Alemanha entre os anos de 1933 a 1945 c0
meçou já antes do infeio da Segunda Guerra Mundial,
quando várias medidas anti-semitas foram tomadas.

Na Alemanha, seguindo as Leis de Nuremberg,
os judeus perderam seus direitos de cidadania, de
ocupar cargos públicos, de praticar determinadas pro
fissões, de casar-se com alemães ou de fazer uso da
educação pública. Suas propriedades e negócios fo
ram confiscados.

Atos contínuos de violência foram perpetrados
contra eles, e a propaganda oficial encorajava os ale
mães a odiá-los. A partir da deflagração da Segunda Gu
erra Mundial, em 1941, a perseguição espalhou-se por
toda a Europa ocupada pelo nazismo e envolveu traba
lhos forçados, fuzilamento em massa e campos de con
centração, que eram a base da "solução finar nazista
para a assim chamada questão judaica, por meio do ex
termínio coletivo de judeus em câmaras de gás.

Durante o Holocausto, cerca de 6 milhões de ju
deus foram mortos. De uma população de 3 milhões
de judeus na Polônia, menos de 500 mil restaram em
1945, enquanto na Romênia, Hungria e Lituânia os ju
deus que não foram mortos sofreram cruelmente.

Os campos de concentração, descritos por Jo
seph Goebbels - o cruel ideólogo do regime nazista 
como "campos para transformar membros an
ti-sociais da sociedade em membros úteis por meio
de todos os meios humanos possíveis", na realidade
vieram a testemunhar alguns dos piores atos de tortu
ra, horror e assassinato em massa da história.

Administrados pela sanguinária S8, os primei
ros prisioneiros inclufam sindicalistas, dissidentes ca
tólicos e protestantes, comunistas, ciganos e judeus.
Cerca de 200 mil pessoas passaram pelos campos
antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando
estes aumentaram de tamanho e de número.

Na Europa Oriental prisioneiros foram utilizados
inicialmente em batalhões de trabalhadores ou nas
tarefas de genocídio, até serem eles próprios extermi
nados.

Em campos como Auschwitz, câmaras de gás
podiam matar e incinerar 12 mil pessoas por dia. Cer
ca de 4 milhões de judeus morreram nos campos,
bem corno cerca de meio milhão de ciganos; além dis
so, 1 milhão de poloneses, prisioneiros de guerra so
viéticos e outros civis pereceram.

O que mais nos choca diante de tudo isso é que
até hoje, apesar de todas as evidências em contrário,
ainda é possível encontrar aqueles que insistem em
negar a existência do holocausto, atribuindo-o a uma
suposta conspiração para desacreditar o regime na
zista.

Eo que é pior, o ódio racista, que manchou indele
velmente a história da humanidade, resultando num dos
mais graves casos de genocídio perpetrados por mãos
humanas, ainda sobrevive em movimentos neonazistas
espalhados por todos os cantos do planeta.

Esses movimentos, travestidos de ideologias de
extrema direita populista, aproveitam-se muitas vezes
da liberalidade da democracia e de eventuais dificul
dades econômicas para semear idéias racistas e pre
gar a discórdia entre os povos.

Diante dessas ameaças, os verdadeiros demo
cratas têm que manter a vigilância. Nesse sentido, é
fundamental relembrarrnos o Holocausto. Exemplo de
extrema selvageria que nos lembrará para sempre a
importância de combater a ignorância e o preconcei
to, que só leva à barbárie.

Nesse ponto, é preciso destacar o papel da co
munidade judaica em todo o mundo, que tem se esfor
çado para que a humanidade não esqueça esse epi
sódio, para não permitir que ele se repita.

Em pleno ano 2000, não há mais lugar para o ra
cismo, nem para o cinismo dos que insistem em negar
as lições da história. A sociedade humana atingiu um
grau de desenvolvimento tecnológico e cientffico ini-
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gualável, mas ainda precisa aprender que a intolerân
cia só traz sofrimento, dor e injustiça.

Que essa nova era que se inicia seja marcada pelo
entendimento, pela convivência pacífica entre os povos,
que, através da solidariedade e da compreensão, pode
rão enterrar o ódio racial no lixo da história e descobrir o
amor como a fonte maior de prosperidade e felicidade.

Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srês e Srs
Deputados, o Tribunal qe Contas do Estado de Goiás
completa 48 anos de fundação. Comemorando o even
to, o conselheiro Eurico Barbosa, que o presidiu até o
mês de dezembro do ano passado, fez publicar um
monografia sob o título "Um tribunal na História". A
pesquisa e o texto ficaram a cargo do jornalista José
Asmar, experiente homem de imprensa que, por al
guns anos, exerceu sua atividade profissional em O
Globo e, de regresso à terra natal, está hoje asses
sorando diversos órgãos de instituições públicas e
privadas de Goiás.

Criada em 1952, por lei de iniciativa do Go
vernador Pedro Ludovico, essa Corte de Contas se
afirma como uma das bem-estruturadas do País e
na vanguarda de procedimentos funcionais que a
situam entre as mais eficazes. O conselheiro Euri
co Barbosa faz o cotejo de todas as Constituições
republicanas - as de 1891, 1934, 1937, 1946,
1967, 1969 e 1988 - aviventando uma evidência
importantíssima: a de que a instituição constitucio
nal permanente mais agigantada em sua compe
tência pela Carta Magna em vigor é o Tribunal de
Contas, o grande responsável pela transparência
da administração pública.

O conselheiro Eurico Barbosa, que foi Deputado
Estadual e, nessa qualidade, presidiu a Assembléia
Legislativa, analisa a Constituição de 5 de outubro de
1988, no plano federal, e a de 5 de qutubro de 1988,
no plano estadual, salientando que ambas transcen
deram de tal modo o mero exame da legalidade dos
atos administrativos, pelos Tribunais de Contas, da
União e dos Estados, que erigiram como essenciais a
esses atos os princípios da economicidade, da publi
cidade, da impessoalidade, da moralidade, da razoa
bilidade, da eficiência e da legitimidade. Esses princí
pios conferiram atais Cortes um papel inexcedível em
importância não apenas para a defesa do Erário, mas
para a decência da administração pública.

O jornalista José Asmar recorda que, Ministro
da Fazenda do Governo Provisório, Ruy Barbosa
apressa-lhe a certidão de nascimento, baixando o
Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890. Matri
cula-a na Assembléia Constituinte, que a torna legíti
ma e definitiva pelo art. 89 da Carta inaugural do regi
me. Cabe ao Deputado goiano Leopoldo de Bulhões
Jardim a tarefa de implantá-Ia, com a firmeza do ta
lento e da sabedoria que o credenciaram ao mandato
geral (1882-85), agora federal (1890-94), para alçar
ao Ministério da Fazenda, por duas vezes, como por
duas vezes é Senador da República.

O autor da valiosa monografia, agora editada em
Goiânia, fez referência expressa a um pronunciamento
do Senador Leopoldo de Bulhões na sessão da Câmara
Alta do dia 15 de janeiro de 1893, ouvido e acatado
quando se referiu ao Decreto Parlamentar nº 1.116, de
17 de dezembro de 1892, expedido pelo Poder Executi
vo em virtude de autorização que lhe foi dada, a fim de
dar estabilidade e solidez a uma instituição que é consi
derada a perda angular das finanças da República 
nada menos que o Tribunal de Contas.

"O que reveste de magnitude a fala do senador
goiano"- escreve José Asmar - "nesse estágio de es
truturação do Tribunal de Contas é a universalidade
das justificativas. Pelo teor e pela credibilidade dos
conceitos, ele argumenta com a integração do País
nas práticas eficazes onde já se instalaram seme
lhantes cortes de precípua auditoria. Leopoldo de Bu
lhões reproduz em francês, italiano e espanhol textos
autorizativos em vigência nos países desses idiomas.
Escapa de ouvintes irônicos, mas ninguém lhe ignora
a cultura e consciência eclética dos negócios públi
cos. Mais tarde, o contemporâneo e chanceler Raul
Fernandes () classificará de 'raro estadista' e o cáusti
co Eugênio Gudin concordará em que ele daria 'um
grande presidente se representasse um grande Esta
do', iniqüidade dos predicados submetidos à escola
política".

Desejo expressar, Sr. Presidente, srªs e Srs
Deputados, na oportunidade em que me dirijo ao Par
lamento da Nação, o meu aplauso à iniciativa do con
selheiro Eurico Barbosa em determinar a publicação
da monografia escrita pelo jornalista José Asmar, um
trabalhador intelectual dos melhores e mais cultos do
meu estado. Essa monografia "Um Tribunal na Histó
ria", dada a lume recentemente, é, sem dúvida, uma
saliente contribuição ao estudo de uma instituição
que tem prestado relevantes serviços ao País e, so-

,i bretudo, no âmbito estadual, a Goiás. Constituído de
sete juízes~ sua presidência foi exercida pelo conse-
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Iheiro Eurico Barbosa, graduado em Direito pela Uni
versidade Federal de Goiás, ex-promotor de Justiça,
ex-Vereador e Deputado Estadual por quatro manda
tos, jornalista, escritor, membro da Academia Goiana
de Letras e do Instituto Histórico Geográfico de Goiás.
Sua passagem pela presidência dessa Corte de Con
tas fica assinalada com a publicação da monografia
de José Asmar que "é um escritor que dispensa refe
rências, tal a sua capacidade de pesquisa, a"originali
dade do seu estilo fascinante, a sua vivência direta
dos acontecimentos históricos e o seu talento de ar
tista capaz de superar a aridez de qualquer tema com
observações e registros que conduzem o leitor atra
vés de uma leitura agradável e enriquecedora".

Por isso mesmo, aqui estou para felicitar o con
selheiro Eurico Barbosa pela sua iniciativa e apresen
tar também o meu louvor ao jornalista, historiador,
cronista e poeta José Asmar, que, no passado, como
já disse, ilustrou a redação de O Globo, escola que o
credenciou ao melhor exercício da nobre profissão
que abraçou na juventude ainda em sua terra natal, a
tradicional e progressista cidade de Anápolis. Portan
to, deixo registradas as minhas palavras sobre o sig
nificativo evento e para que fiquem consignadas tam
bém nos Anais parlamentares da Câmara Federal.

Passo a outro assunto, Sr. Presidente,' Srls e
Srs Deputados. O sertanista Orlando Villas Bôas foi
demitido da Fundação Nacional do índio depois de
cinqüenta anos de dedicação à causa dos silvícolas
brasileiros. Aos 86 anos de idade, recebendo como
assessor, o equivalente a R$1.300, ele tinha uma
aposentadoria quase nesse mesmo valor e um bene
fício de R$950,OO do Instituto Nacional do Seguro So
cial. Esse ato de demissão mereceu o repúdio da opi
nião pública do País, e a nossa imprensa muito bem
refletiu o pensamento geral, também condenando o
gesto impensado do presidente da instituição à qual
pertencia.

Esse cidadão serviu ao País dedicando grande
parte de sua vida ao serviço dos indígenas. Desde
1965, seguido por um grupo de antropólogos e
estudiosos, o bravo sertanista vinha trabalhando na
Fundação Nacional do índio, tendo recebido, nos
anos 70, o apoio do Presidente Geisel para continuar
prestando a sua colaboração à entidade.
Recentemente, o Presidente Fernando Henrique
concedeu-lhe o direito de uma aposentadoria espe
cial, que foi também extensiva ao seu irmão Cláudio,
já falecido, assim complementando o benefício pago
pela Previdência. Uma decisão justa e louvável do
atual Chefe do Governo.

A história nacional registra que os irmãos paulistas
Orlando, Cláudio, Leonardo e Álvaro Villas Bôas se
tornaram conhecidos no mundo pelo trabalho de
aproximação, contato e proteção dos índios brasilei
ros. Na década de 40, lideraram a vanguarda da expe
dição Roncador-Xingu, promovendo os primeiros
contatos com dezoito tribos da região central do Bra
sil, que até então nunca tinham se aproximado com o
homem civilizado. Eles foram idealizadores e respon
sáveis pela criação do Parque Nacional do Xingu, em
1961, e se tornaram famosos por levarem ao extremo
os conselhos do marechal Cândido Rondon, como,
por exemplo, a máxima "morrer, se preciso for, matar
nunca".

Os irmãos ViIlas Bôas sempre contaram com o
_ entusiástico apoio e a colaboração muito estreita do

sertanista e antropólogo Wolf Jesco von Puttkamer,
nascido no Estado do Rio de Janeiro, filho do barão
Wolf Heinrivh Freiberr Puttkamer-Schicherwitz, um
tenente de cavalaria alemão, engenheiro agrônomo e
naturalista, que se casou com uma brasileira carioca
de descendência sueca chamada Karin von Puttka
mer, pioneira dos sertões, jovem mulher habituada ao
trabalho rural na cidade fluminense de Macaé, onde
possuía uma propriedade agrícola denominada" Fa-·
zenda Monte Verde. '

"A etnologia está com os dias contados",
afirmava Jesco Puttkamer, como que a resumir, nos
últimos anos de sua vida, um laborioso tempo
dedicado ao estudo de nossos silvícolas. Aos 75 anos
de idade, de parada cardíaca, morreu em Goiânia,
deixando uma história de absoluta devoção à Gausa
indígena no Brasil, autor do maior acervo nacional de
imagens dos povos da Amazônia e do-Centro-Oeste.
Foram três décadas e meia de bons serviços
prestados à antropologia visual, de que foi o precursor
aqui, construindo a sua biografia de ativo defensor da
autodeterminação dos povos das nações indígenas.

Foi Jesco Puttkamer amigo dos irmãos Villas
Bôas e, depois, de Chico e Apoena Meirelles, que
chamava de "mestres". Com eles conviveu em frentes
de atração com o objetivo de documentar e observar
os silvícolas ainda puros, não envolvidos pela civiliza
ção e seus processos destruidores. Inicialmente, com
os carajás na Operação Bananal (1950) e, a seguir,
além de freqüentes visitas aos irmãos Villas Bôas
(entre 1948-1960), incorporou-se em caráter definiti
vo às expedições então organizadas, participando
também de diversas entradas pelo sertão e contatos
novos. Em 1969, foi, com Chico Meirel/es, a convite
deste, para Rondônia e norte de Mato Grosso, atuan-
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do junto aos índios no Rio Aripuanã e Tenente Mar
ques, assim como grupos ainda arredios de cin
ta-larga.

Antropólogo, Jesco Puttkamer acompanhou du
rante quase duas décadas os trabalhos dos irmãos
Villas Bôas nos sertões de Goiás e de Mato Grosso.
Ele passou a integrar o corpo docente da Universida
de Federal de Goiás, criando, mais tarde, o Instituto
Goiano de Pré-História e Antropologia da Universida
de Católica de Goiás, à qual fez a doação de todo o
material recolhido ao longo de suas incursões pelas
selvas. Publicou dezoito livros, o primeiro dos quais,
lançado em fevereiro de 1984, leva o título de "Curu
mim", passando a editar depois, com o apoio de insti
tuições internacionais, inclusive da BBC de Londres,
revistas especializadas de assuntos indígenas. A Na
tional Goegrafic estampou, em diversas edições, re
portagens exclusivas por ele feitas, muitas delas rela
tando o trabalho de Orlando, Cláudio, lteonardo e
Álvaro Villas Bôas. Reportagens, aliás, que mereciam
o elogio dos meios cientrficos.

Nos seus últimos dias de vida, Jesco Puttka
mer se dedicou à consolidação do Museu Indígena
Acary Passos, cujo acervo dispõe de 300 mil foto
grafias, mil horas de áudio e vídeo, 20 mil páginas
de diários do campo. Em 1983, empilhou numa arca
100 mil slldes e 3.400 horas de filmes, documen
tando o dia-a-dia dos txicãos, marubos, baruis, nam
biquaras, txucarramães e karás. Um traço do seu
caráter: sempre se recusou a comentar nossa políti
ca indigenista e dizia categórico: "Falo de coisas
que observei, não de política". Faleceu em Goiânia
e, solteiro, acumulou a sua herança e dela fez doa
ção ao Museu Antropológico da Universidade Fede
ral'de Goiás, que hoje administra com zelo e eficiên
cia, rigor e responsabilidade esse inestimável acer
vo patrimonial.

Ao tratar da demissão de Orlando Villas Bôas,
afastado de modo deselegante da Funai, que ele
ajJjdou a fundar, quero homenagear esse notável
brasileiro, hipotecando-lhe a minha irrestrita solidari
edade. Homem de muita dignidade pessoal, de sali
ente coragem cívica, patriota, indigenista e sertanis
ta de vocação, manifesto o meu respeito pela sua
trajetória de vida e faço um apelo às autoridades da
República para que corrijam. esse ato infeliz, recolo
cando-o no devido lugar que merece por seus gran
des.. e assinalados serviços prestados ao País.

Ao tempo em que falo sobre Orlando ViJlas Bôas
ocorre-me a lembrança de um dos seus mais leais
colaboradores. o antropólogo e sertanista Jesco

Puttkamer, um brasileiro nascido em terra
fluminense, que foi goiano por eleição e se tornou um
dos mais credenciados vultos da comunidade
acadêmica do meu Estado natal, colaborador de
revistas científicas internacionais, poliglota (falava
fluentemente cinco línguas, português, alemão, inglês,
francês e italiano). Reverencio a sua memória e lembro a
sua personalidade, sobretudo o seu entusiasmo
colaborando na obra realizada em Goiás e em Mato
Grosso, pelo sertanista e indigenista Oriando Villas Bôas
e os seus três irmãos Cláudio, Leonardo e Álvaro. Que
as minhas palavras nesta tarde fiquem nos Anais
parlamentares como um gesto de reconhecimento ao
trabalho por eles realizado pelo Brasil e pelo mundo
civilizado. A Nação deve a esses nossos innãos muito de
seu atual desenvolvimento social, econômico e cultural.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srl's e Srs Deputados, a Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados
realizou o Seminário do Caju - Desenvolvimento
Sustentável do Agronegócio Caju no Nordeste, nes
ta Casa, no dia 19 de janeiro, com o apoio da
Embrapa - Agroindústria Tropical, do Programa
Especial de Exportação da Câmara do Comércio
Exterior - Gerência Setorial do Caju, do Sindicato
dos Produtores de Caju e do Sindicato das Indústri
as de Caju do Estado do Ceará.

Esse Seminário teve como objetivo inserir a
cajucultura na pauta de discussão desta Casa. Esse
objetivo leva em conta não somente o recurso desti
nado, mas, principalmente, o compromisso desta
Casa e do Governo Federal com o caju. É preciso
inserir a cajucultura nas políticas governamentais
agroindustriais, de crédito e de exportação.

Mais de cem Parlamentares participaram. Re
presentantes dos produtores, das indústrias de be
neficiamento, dos trabalhadores, das instituições ex
portadoras f~stiveram presentes e fizeram pronuncia
mentos. Além de representantes de Governo Estadual
e Federal.

A grande vitória do evento foi o pronunciamento
do Deputado Renato Vianna, Relator do Plano Pluria
nual, que garantiu a inclusão da emenda do Progra
ma de Desenvolvimento da Região Produtora de

;c. Caju. A região produtora de caju atualmente ocupa
uma área de aproximadamente 664 mil hectares e
gera o montante de US$144 milhões anuais de divi
sas para CI País com a exportação de castanha
(amêndoa) e óleo (líquido da castanha). A produção
de caju conta com 26 parques industriais no Nordes-
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te, localizados no Ceará, Piauí e Rio Grande do Nor
te. Esses parques têm capacidade de processamento
de 300 mil toneladas de castanha/ano.

Apesar dessa capacidade, historicamente o
Brasil vem produzindo em torno de 180/220 mil tone
ladas/ano. Nos últimos vinte anos jamais ultrapassou
a marca de 230 mil toneladas/ano. Caso não haja in
vestimentos na cajucultura, o Brasil pode perder a se
gunda colocação para países que vêm investindo
agressivamente na ampliação de seus plantios; aliás,
alguns estão organizando os seus plantios com base
na tecnologia de clones desenvolvida pela Embrapa.

O caju é uma fruta nativa do Brasil, tendo sido
espalhado por todo o mundo pelos portugueses. No
Brasil, temos terra e clima adequados para aumentar
nossa produção e alcançar a primeira colocação no
comércio mundial. O plantio do cajueiro ocorre em to
dos os estados, com exceção da região Sul. Os Esta
dos do Nordeste apresentam as melhores condições
naturais para seu desenvolvimento, destacando-se o
Ceará, o Rio Grande do Norte e o Piauí. Devido a fre
qüentes quebras de safra, tem-se reduzido a oferta
de matéria-prima pelo produtor, induzindo a paralisa
ção de várias indústrias. Vejamos:

- na safra 97/98, apenas 15 unidades estiveram
em atividade;

- na safra 98/99, somente 7 unidades se manti
veram em funcionamento - o Brasil teve que impor
tar 12 milhões de quilos de castanha da África;

- na atual safra, estão em atividade 11 unidades.

Nos últimos cinco anos, a cadeia produtiva tem
enfrentado inúmeras dificuldades, tendo em vista a
baixa produtividade devido ao fato de a produção
ser proveniente de plantações datadas da década
de 70, sem nenhuma seleção genética. Há pois
necessidade premente de revitalização do setor,
bem como a ampliação da área de produção para
que essa cultura não desapareça da economia
nordestina.

O Programa de Desenvolvimento da Região
Produtora de Caju, elaborado com o apoio irrestrito
de toda cadeia produtiva, consiste na substituição de
copas de caju improdutivos e plantio de novas áreas
de sequeiro e de irrigação com mudas de alta produti
vidade. Esse Programa prevê a obtenção, nos próxi
mos 5 anos, de uma produção total de 400 mil tonela
das/ano de castanha. Para isso é necessário o au
mento da área de plantio com tecnologia de ponta
para que se tenha um ganho de produtividade e, con
seqüentemente, na competitividade internacional
para o setor. Esse investimento tem viabilidade eco-

nômica, tendo em vista que se pode produzir com tec
nologia própria, desenvolvida pela Embrapa.

Dispomos de um moderno parque fabril. Atual
mente, se em atividade todas as unidades indústrias
implantadas, não haverá necessidade de se provi
denciar quaisquer dispêndios com novos equipamen
tos para processamento das 300 mil toneladas/ano.
Para 400 mil toneladas/ano o investimento em equi
pamentos e modernização será pequeno.

Uma das características mais importante da ca
jucultura é a seu forte poder de absorção de
mão-de-obra. O Caju poderá gerar 55 mil empregos
no setor primário e 20 mil no setor industrial e esti
ma-se o total de 300 mil postos de trabalhos diretos e
indiretos.

A importância do Agronegócio Caju para a eco
nomia brasileira está demonstrada no seu poder de
geração de divisas. Enquanto toda a fruticultura nor
destina exporta para o exterior US$11 O milhões de
dólares, só a cajucultura, mesmo em dois anos de
seca consecutiva (98/99), exportou US$300 milhões
de dólares. As atividades econômicas da cajucultura
têm se concentrado na amêndoa e no líquido da cas
tanha do caju, enquanto o aproveitamento econômico
do pedúnculo é uma fonte ainda não explorada. Atual
mente apenas 10% dos pedúnculos são aproveitados
para a produção de sucos, doces, passas e outros de
rivados.

O caju é o terceiro frutq que mais concentra Vi
tamina C, perdendo somente para a goiaba e a acero
la. Esse pseudofruto possui um teor nove vezes maior
que a laranja.

O Seminário do Caju também realizou uma ex
posição de produtos da indÚstria do caju e um coque
tel em que todos os doces e salgados servidos foram
feitos com caju, de modo a demonstrar o potencial de
aproveitamento de toda a fruta.

Nós, Parlamentares, temos um decisivo papel
para o fortalecimento e a revitalização desse setor
que tem importante representatividade na economia
do País. O Plano Plurianual e o Orçamento da União,
para melhor desempenharem a função norteadora do
desenvolvimento nacional, devem incluir a emenda
do Programa de Desenvolvimento da Região Produ
tora de Caju.

Outro assunto, Sr. Presidente. É relevante reco
nhecer a atualidade da questão urbana no Brasil e
buscar soluções. Isto atende a uma antiga aspiração
da sociedade organizada. é preciso agir urgentemen
te para recuperar nossas cidades e torná-Ias dignas
de nossas populações. Por tudo isso, este debate
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ocupa lugar de destaque, refletindo a crescente preo
cupa~ão com o agravamento dos problemas urbanos
a proporções inimagináveis há alguns decênios.

Nas últimas duas décadas, a urbanização no
Brasil tem se processado de forma extremamente
acelerada. Enquanto em 1975 cerca de 61,15% da
população habitava em núcleos urbanos, em 2005 as
previsões indicam que 81,21% estarão nas cidades.
Esse processo ocorreu com as seguintes característi
cas:

- crescimento desordenado e fisicamente con
centrado;

- ausência de planejamento e padrões atrasa
dos de gestão;

- demanda não atendida por serviços;
- rápida obsolescência da estrutura física exis-

tente;
- degradação ambiental.

Esse processo de urbanização não tem sido
efetivamente considerado pelo governo central nas
decisões das políticas macroeconômicas. As trans
formações na dimensão espacial do desenvolvimen
to econômico contribuíram para reforçar a heteroge
neidade econômica e social no desenvolvimento
das regiões e cidades brasileiras. Assim, surgiram
os "núcleos de prosperidade" em algumas regiões,
onde o crescimento populacional é mais elevado,
provocando o fenômeno de expansão urbana com a
intensa formação de regiões metropolitanas.

Os investimentos'públicos têm se caracteriza
do por privilegiar esses espaços dinâmicos, acentu
ando as tendências de concentração demográfica
nas áreas metropolitanas e aglomerações urbanas,
reforçando os desequilíbrios da rede urbana e tor
nando cada vez mais agudos os problemas sociais,
urbanos e ambientais dos grandes centros, visto
que estes investimentos não levam em conta os da
nos decorrentes.

TABELA 1 - POPULAçÃO RURAL E
URBANA NO BRASIL

DE 1940 A 2025 (em percentagem)

I Ano PODulacAo Rural PooulacAoUrbena

I 1940 688 31.2

i 1950 633 36.2

I 1~60 553 44.7
I

I 1970 441 559

I 1980 324 676

1990 26,1 739

2000 21 79

2010 174 826

2020 149 851

2025 141 859

Fonte: FIBGE, 1940-1980. FIBGE - Celade,
1990-2025

TABELA 2 - TAXA DE URBANIZAÇÃO POR
REGIÃO

Total da Taxa de Crllcl· Taxa de Urbanl·
Polulacio mentoAnual zação

Brasil 1157.079.573 1,4 78,4
i

R~Jã..º-~-ºrte _l t1~2!!º~?1ª__?,4_____ ____ 6?,!_____

Reaão Nordeste 44.768.201 11,1 65,2

Reaião Sudeste 67.003.069 1,4 89,3

Reaião Sul 123.516.730 1,2 77,2

Região cen-110.501.480 2,2 84,4
tra-Oeste I

Fonte: Contagem da População em 1996. Rio
de Janeiro: IBGE, 1997. v.1.

Para se reverter este processo, faz-se
necessária uma profunda reformulação nas políticas
públicas de intervenção no território, considerando o
uso e ocupação do solo urbano, os serviços de in
fra-estrutura urbana, o acesso à moradia, aos
serviços básicos de educação, de saúde, as
condições de emprego, de lazer e de habitabilidade
das cidades.

Em 1990, viviam cerca de 29% da população
pobre brasileira nas regiões metropolitanas. Nos
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, os pobres
metropolitanos representam, respectivamente, 63% e
84% da população. Nessas duas metrópoles, a inci
dência de pobreza é também afetada pela crescente
proporção de famílias chefiadas por pessoas do sexo
feminino (29%), cujos rendimentos no mercado de
trabalho são inferiores. As atuais políticas de uso e
ocupação do solo têm privilegiado objetivamente a
especulação imobiliária e a degradação ambiental.
Urge promover a urbanização das ocupações com o
reassentamento da população localizada em áreas
de preservaç.ão e de risco, a preservação e ampliação
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de áreas verdes, a ampliação e equipagem dos espa
ços públicos, a ampliação e preservação das vias de
acesso e trânsito dos pedestres, a adequação e am
pliação da malha viária urbana para tráfego prioritário
do transporte público, a criação e ampliação de ciclo
vias, a adequação e aperfeiçoamento dos serviços
básicos de saneamento. A ocupação de áreas públi
cas - principalmente ao longo de rios, córregos e en
costas - pela população pobre, exclufda do seu direi
to à cidade pelo preço elevado da propriedade da ter
ra urbana, cria a cidade ilegal, sem infra-estrutura e
com riscos de tragédias as mais diversas, tais como
alagamento, deslizamento e proliferação de doenças
para sua população, entre outras.

Em Fortaleza, Ceará, 85% das áreas públicas
foram ocupadas ilegalmente, segundo levantamento
feito pela Comissão de Cadastros de Bens e Imóveis
da Prefeitura Municipal. Das 571 praças cadastradas,
120 foram ocupadas por especuladores, 47 ocupadas
por instituições públicas e 112 não chegaram sequer
a ser implantadas.

Fortaleza dispõe apenas de 4m2 de área ver
de/habitante, enquanto a ONU recomenda o mfnimo
de 12m2 por habitante. Em média, São Paulo oferece
2,8m2 de área verde por habitante.

Loteamentos, aterramentos, ocupações - essas
três causas já levaram ao sumiço de pelo menos 11%
das lagoas de Fortaleza e ameaçam 41 % das restan
tes. Só a construção da Cidade 2000 sacrificou 4 la
goas da cidade na década de 70.

A falta de planejamento nas polfticas públicas
de geração de emprego tem provocado competição
entre as cidades brasileiras pela criação de empregos
industriais. Para enfrentar esta competição, as
prefeituras têm renunciado à cobrança de impostos,
agravando seu desequilfbrio orçamentário e privando
as cidades de investimentos na infra-estrutura urbana
e custeio de serviços essenciais como saúde,
educação e habitação. Para que não seja
perpetuado este modelo de desenvolvimento
urbano, urge que as cidades tenham planos
diretores estratégicos, promovendo mecanismos
de reservas territoriais para áreas verdes, limitando
a abertura de novos loteamentos, combatendo a
existência de lotes urbanizados sem
aproveitamento, e adequando o sistema viário ao
transporte público de massa. A ausência de
polfticas integradas, de orientação técnica eficiente
e de imposição de normas adequadas têm gerado
centros urbanos que, a curto prazo, repetirão os
problemas das cidades mais densas.

TABELA 3 - DENSIDADE DEMOGRÁFICA DAS
REGIÓES METROPOLITANAS

Taxa de Crescimento 1980 a 1991
r-- __~~____ ~_____nn ~______~___n ___·, ______

Região MetropolitanaIDensidade HabIKm2 Taxa de Crescimento
1980-1991

I 663,3 45,8Fortaleza

f1_ecjf~__ 1.289,6 22
--- --- - ---- ____~n ~~__ ~__ _ ~ _____ h~ ______

Salvador 1.126,6j 36
I

Belo horizonte 589,2 36

Rio de Janeiro
1.819,6 11,7

São Paulo I 1.938,9 22
_ __ _ __h~ ________________

-------
Curitiba 228,1 36

Porto Alegre 441,51 36

Belém
1.091,5 36

Fonte: IBGE 1991
A lógica da divisão social do trabalho sob o sig~

no da desigualdade e da acumulação do capital, e
modernamente sob a gestão neoliberal, ignora que a
cidade deve ser um espaço de vida e harmonia, deli~

mitado em seu crescimento. Esta lógica traz consigo o
fenômeno da acumulação que dispensa os fatores
capital e trabalho, definindo a função da propriedade
na perspectiva da geração e multiplicação do fácillu~

cro imobiliário desde a ação do Estado - que, ao be~

neficiar com equipamentos públicos as terras urba
nas monopolizadas, agrega valor especulativo e fan
tástica riqueza para os grandes proprietários.

Este modelo atrofia o papel da cidade contem~

porânea, pois, conduzido pela economia de mercado,
instala a barbárie na forma ascendente do desempre
go, da marginalidade, da violência, da destruição eco
lógica edos sfmbolos culturais, na forma do desmoro
namento da construção social coletiva.

Os efeitos sistemáticos da inversão populacio
nal entre o campo e a cidade trazem, entre as suas
seqüelas, resultados que superam guerras como a do
Vietnã: cidades como São Paulo e o Rio de Janeiro
assassinaram, entre 1989 e 1999, mais de 60 mil pes
soas. Fortaleza segue a mesma trajetória.

De Iocus para o exército de reserva de
mão-de-obra, inicialmente, as periferias constituíram, em
poucas décadas, o reduto que mescla trabalhadores e
marginais, sempre separados em sua condição social
por uma frágil linha divisória. Os presfdios e Febem cons
tituem hoje escolas de pós-graduação em criminalidade



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 05925

de excluídos sociais enão suportam mais as populações
carcerárias, transbordando de volta para a sociedade a
nefasta obra do capitalismo: a barbárie.

TABELA 4 - íNDICE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO - lDH-M

Das Capitais dos Estados do Nordeste 1970/1991
--- ~ ~---.~- - -- ---

__Capitai~_ -- - - -

-
1--

São Luiz

Teresina

Fortaleza

Natal
João Pessoa

Recife

Maceió

Arac~

- Salvador--- -~-- - - _ _ ___~_ c ------ -- --
Fontes: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano
do Brasil; Sudene-CPEIINE/ESSE

No mesmo contexto de São Paulo, o Rio de Janei
ro de "Cidade Maravilhosa" transformou-se no território
exemplar da guerra civil branca: em suas favelas, a ação
institucional é impenetrável e o comando soberano da
população é exercido por núcleos do narcotráfico.

Nesse ambiente é posto o limite eoalcance da via le
gislativa na resolução de vultosos problemas. Portanto, a
estrita questão da política urbana deve ter princípios nortea
dores e normas básicas edificados a partir da discussão
com a sociedade - organizações e lideranças populares,
especialistas, Parlamentares etc. - para que se torne
vinculada ao processo social que gera transforma
ções. É assim que, cumprindo a determinação constitu
cional de que à União compete instituir diretrizes para o de
senvoMmento urbano, impãe-se a aprovação de urna lei
que trate de temas como planejamento das cidades, justa
ocupação do solo urbano, gestão urbana participativa, pia
no diretor, regiões metropolitanas e problemas afins - uma
legislação que instrumentalize os municípios para que pos
sam cumprir da melhor forma, nas atuais circunstâncias, o
papel de principais sujeitos e beneficiários da política urba
na Não é, contudo, suficiente urna legislação. Sornam-se
outras dificuldades aos obstáculos de natureza histórica e
estrutural. Antes da primeira gestão de Fernando Henrique,
a dívida externa era de US$103 bilhões (dezembro de
1994); hoje, é de aproximados US$250 bilhões. A dívida in
terna, de R$61,4 bilhões em 1994, mesmo com as privati
zaçóes ultrapassa os R$5OO bilhões. Nesteano, 69,17% do
Orçamento da União (OGU), serão queimados em juros e
amortizações. Na mudança cambial de janeiro as perdas

superaram os R$100 bilhões. No orçamento da União de
R$1 trilhão para oano 2000, a rolagem da dívidaconsumirá
R$633 bilhões e mais R$143 bilhões em encargos financei
ros da União - basicamente relativos aos juros da dívida
contratual e mobiliária e à amortização líquida dessas dívi
das. Estes encargos significam quase 44% dos gastos do
Estado brasileiro num orçamento real de R$320 bilhões.

TABELA 5 - EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO/99

Acumulado até 14-1-2000
_MMM r._ __M ~k••' __M~

. _u _ ___"""'__"'_ ~_ - ."- --- - ----- --
Previsto

Natureza no Orçamento Executado
da Despesa CR$ %

Juros e 50,1 bilhões 86,7
encaraos da dívida

Planejamento 106,8 milhões 1,39
urbano

Habitações 226 milhões 5,46
_____uJJ~fi!D_ª_~ __ ---- -- -----~~ f----- --- --- - ---

_~a,!'!.~é!.!!l.~!'!.t<?_g§lr~.1 _..!?~ ~A._IlJJJh9~.s__ _____.!5._4!il ______

_§l~~~JTI~ d~_~§.9o!º_ ]3,t!!lilb9~~_ 219f------.- ------

Transporte
_1TI~!r::.q~9_rrtªr1_º- ___ __~43, 1 ml!!l.9~~ __ ______lº,g~ ____

Fonte: Comissão Mista de Orçamento
TABELA 6 - EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRlA DA UNIÃO - DESPESA POR
PROGRAMA (1995-1998) (valores em R$1.000,00)

1995

Proarama Orcamento
Habitação 1.742.412
Transporte Urbano 1.289.048
Urbamnsmo 1.195
Saneamento __________~_J __________68!?:~11 __________-------

Fonte: Comissão Mista de Orçamento
A convocação extraordinária do Congresso Na~

cional pele> Executivo, em janeiro de 2000, mostrou
exemplarmente a preocupação fundamental do Go
verno FH: assegurar garantia absoluta aos credores
financeiros (em bom português, os agiotas internacio
nais) de que é sólida sua régia remuneração, mesmo
que nenhum centavo seja investido na economia do
País. Feita de acordo com a agenda do FMI, a pauta
de votações destacou, sob o pano místico do equilí~

brio das contas públicas, as proposições articuladas
que efetivam o saque do País, chutando para o espa
ço a reforma tributária e enrijecendo em lei a atual po-
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lítica econômica, com o apoio da maioria governista
subserviente a esses propósitos.

O Governo FH logrou, nesta CornIccação, primeiro,
o confisco de 20% do Orçamento Geral da União (OGU),
com a PEC que cria a Desvinculação de Receitas da União
(DRU) para garantir os R$28,6 bilhões do superávit primá
rio acertado com o FMI. O DRU, que é inconstitucional tam
bém porque se transforma num neM> tipo de tributo, substi
tui o Fundo de Estabilização FISCal, oferecendo ncwa. roupa
gem a uma velha fraude. Recursos amarrados às áreas s0

ciais poderão ser utilizados no pagamento de juros, encar
gos e amortização da dívida pública. As receitas do FPE,
FPM e Fundos regionais persistirão afetadas, pois a des
vinculação é calculada sobre a participação dos Estados e
Municípios, reduzindo em muito as parcelas liberadas. Os
Fundos para Educação eSaúde, eoutros com destinações
sociais, terão as perdas de praxe: 2QOk de suas receitas. O
INSS sofrerá, como antes, omaior rombo: cerca de R$12,5
bilhões anuais. Para fechar a conta acertada com o FMI, o
GCMm1Q ignora a Carta Magna As inconstitucionalidades
marcam todo o texto da DRU.

Este País, que jamais viu tão exorbitante taxa de juros,
não estará mansamente deitado em berço esplêndido se a
sobrevivência de seu pow passar a depender de um tiro de
rriseric6rdia! Desde 1996, encargos com Saúde e Educa
ção têm sido repassados para os Mun~ípios, determinan
do-se, irdusive, vilculações de receitas para programas
nessas áreas. Sem contrapartidas finarceiras para as per
das globais no Orçamento, crescem as dificuldades 0rça
mentárias e a precariedade desses serviços públkxls. Os
rnecarlsmos das desvn::ulações, desde a illll6ríosa agen
da da dívida, contrbJem para a dirnil'l.lÇão gradual das
transferências \duntárias da União, já que o Governo fica
desobrigado dessas despesas. Em 1994, mesmo com os
efeitos do famigemdo Fundo SociaJ de Emergência, as
transferências constitucionais representavam 19%da receita
tributária da União. Em 2000, serão somente 14,9%.

Em seguida, o Governo aprovou a Lei de Res
ponsabilidade Fiscal (LRF), também inconstitucional,
que não vai limitar nenhuma farra com o dinheiro público
ou impor limites àcorrupção, pois amplia os gastos finan
ceiros: os governos podem se endividar, especialmente a
União. Quem rouba poderia ser punido mediante leis já
existentes. A LRF impede que novos programas sociais
sejam financiados com uma maior arrecadação derivada
do crescimento econômico ou de uma coleta mais expres
siva de tributos.Trata apenas de metas fiscais, congela gas
tos sociais, ifll)ede a renegociação de dMdas e IEMià ago
nia do Pacto FecIefati\,o. Doravante, será possível enqua
drar no Código Penal o prefeito ou governador que não de
mitir servidores, não reduzir os gastos sociais ou não pagar

dívidas junto aos bancos. Mas não será possível fazer o
mesmo com o Presidente da República e sua equipe ec0

nômica, que, até agosto do ano passado, acumuJaram no
Banco Central um prejuízo de R$23 bilhões derivado da
atual política carrilial e monetária. Estes agora contam com
a LRF para alegrar seus agiotas. É um autêntico COf'Tl>I"O
misse com a recessão e com a ciranda financeira, delimi
tando a atividade econômica. à iniciativa centralizada no
Governo Federal! Nas circunstâncias, é a paralisia do País
e de sua economia, marcado pela mais elevada taxa de
desemprego da história republicana. O endividamento c0n

tinuará crescendo, pois não depende de gastos fiscais.
O Palácio do Planalto aplicou R$12,4 bilhões do

FGTS destinados a saneamento, habitação popular e
infra-estrutura urbana em títulos da dívida pública fe
deral. Os números do endividamento vão crescendo
com a desvalorização do real em relação ao dólar.
Uma bomba de sucção, instalada entre Brasília eWall
Street, enxuga o bolso do povo para alimentar a bolha
financeira dos EUA. (De onde viriam, então, os R$ 40
bilhões para habitação e infra-estrutura urbana, anun
ciados para o período 1999-2002?)

E o Palácio do Planalto avança sobre outros
recursos: aplicou R$12,4 bilhões (de um total de
R$13,5 bilhões do FGTS destinados às ações de
saneamento, habitação popular e infra-estrutura
urbana) em títulos da dívida pública federal. Somem
dos orçamentos locais os recursos previstos na
Constituição de 1988. O P.acto Federativo, em
xeque, expõe as fraturas das dívidas estaduais e
Governadores submetidos e humilhados pelo
Executivo federal. Tais formidáveis recursos seriam
suficientes para solucionar os dilemas urbanos e
sociais do País, arcando com todas as despesas e
financiamento praticados em todas as atividades
públicas. Nesta sangria estão valores que superam
de longe o orçamento de cidades como São Paulo
(a terceira maior do mundo, com um orçamento de
R$10 bilhões em 1999 e uma redução para R$7,6
bilhões em 20(0); Rio de Janeiro (R$4,9 bilhões em
1999 e R$4,5 bilhões em 2(00); Belo Horizonte
(com um orçamento de R$1,48 bilhão em 1999 e
R$1,67 bilhão em 2(00); Salvador (orçamento de
R$1,30 bilhão em 1999 e R$1,20 bilhão em 2000); ou
Fortaleza (orçamento de R$ 837 milhões em 1999).

TABELA 7 - EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DE FORTALEZA (R$)

_Programat-~ i 1900 1999 2000

__ _ __ I ~J~ado ~~ _~ ~ _ P1qllIlIOO __~

~_J~_~7Jl~J1.1~_ ~.~l~1~ !i6.2Q6.OOO~
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EducacAo 128.647.960 19546r0J,;!4 157.713.745 107.3&\916.4 153.413.COO 186.935li68

,~de 10.007.460 1.00e.<m58 13.439.615 2.612.1InOO 9.718.000 10.757.COO
I

~ 182774.740 67.12657l,$ 183.535.345 137.7OOl37~l171.632.COO 196.414.COO

-- --------------- ------ -- ---- .. ----'------- - ----- - - --- .--
Fonte: Balanços e Orçamentos da PMF

Os gastos totais compreendem os gastos de custeio, pessoal e

investimentos.

Temos, portanto, grande responsabilidade ao deba
ter a reforma urbana, atentos ao drama geral vMdo pelo
Brasil. A estrutura urbana é submetida aos termos de um
plano econômico que instalou a miséria no país, concen
trando brutalmente a renda ecomprometendo os recursos
do desenvoMmento nas malhas do endividamento. Isto
impede os investimentos sociais ena melhoria daqualida
de devida nas cidades. São 15 regiões de perfil metropoli
tano (mais de 200 Municípios) e cerca de 400 cidades de
médio e grande porte, todas em dificuldades insolúveis
nos marcos deste perverso modelo. Pois, s8f:'lundo o Insti
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), um organis
mo oficial da Presidência da República, dos 55 mais im
portantes países o Brasil é o mais injusto: 10% dos brasi
leiros mais ricos ficam com 48,21% da renda nacional eos
40% mais pobres com apenas 7,10%. Mais contundente
ainda é a concentração de 170k da renda nacional e de
53% do estoque líquido da riqueza privada do País (R$ 2
trilhões e 22 bilhões) no acervo patrimonial de 1% da po
pulação. No outro extremo, estão mais de 10 milhões os
desempregados, sem renda para sobreviver e muito me
nos para adquirir moradias prometidas por um governo
sem recursos. Esses vão se agregando ao contingente de
44 milhões de brasileiros excluídos, os que vegetam na fa
ixa de renda inferior a meio salário mínimo.

A maior parte da população mundial mora hoje nos
grandes centros urbanos, os quais concentram inúmeros
e complexos problemas diretamente relacionados à quali
dade de vida. Nessas cidades é gerada a parte significati
va da riqueza no Brasil- pelo menos 90% • e no mundo.
Temos, nessas circunstâncias, a missão de lutar para via
bilizar qualidade de vida para esses milhões de trabalha
dores que alavancam a economia.

Por outro ângulo, os problemas urbanos e as suas
respectivas soluções guardam forte vínculo com os dilemas
do campo, constituindo-se aí um elo indissociável. No cen
tro da questão da reforma urbana está o tema da proprie
dade, do mesmo modo que no cerne da questão agrária
está o latifúndio. Aconcentração daterra urbana, a especu
lação imobiliária, o desenho caótico das cidades, os inte
resses contidos nessa expansão, têm como vertente a
questão da propriedade.

TABELA 8 - ÁREA TERRESTRE, POPULAçÃO
RESIDENTE ESTIMADA E DENSIDADE

DEMOGRÁFICA, DAS CAPITAIS DOS ESTADOS
DO NORDESTE EM 1999

I Capitais ..... ,.,.-. f......' ....., Densidade Demo-
i_________ _llÇ!!!~) __ _____ ~l!!!.~ _(haI!L_ 9.!!~Ic.!IJ~~l!Sm2t
I 831,7 837,59São Luiz 1.007

I 1.679,8 I 691,94 412
iJ~r:.~~Ln.~ _______
1

~~ __ _ ___ ~__ ~~.\ M H" M__ _M ___M....._
-~_ ..

.._~ ~- ~--- - --
IFortaleza 313,8 2.097,757 6.685

J

i.f:J.!!tal
169,9 688,96 4.055

-~--- - --- - - - - --- --- ------- ------ ..

IJoão Pessoa

M ____ ..

210,8 584.029 2.771

Ifte.Qi~ ____ 218,7 1.378.087 6.301
~----- .._- ----- -- ---

,Maceió 512,8 786,29 1.533

I::::~:r ---- 181,8 445.555 2.451
.... ---- -------- -----

709,5 2.302.832 3.246

Fontes: IBGE - DOU de 30-8-99; DOU de 26,8-97;

SUDENE-INEJESSE

TABELA 9 -ÁREA TERRESTRE, POPUlJ\çÃO
RESIDENTE E DENSIDADE DEMOGRÁFICA, DA

REGIÃO METROPOLITANA DE fORTALEZA EM 1999
í

IRegião Metropoh- Área Terrestre População Resi- Densidade Demo-
~ tana e Municíoios !lKm21 dente lhab.l Ioráfica lhaJ:llKm21

IR. M. De FortaJ&za
3.388,2 2.764.960 816

1----- -- ----------- ------ M __ M_______

AQuiraz I 482,8 56.36B 117

I

Icaucaia
1.195,6 238.738 200

,--------- - --- ---------- -- -- --------~-- --------- -
I 78 29.757 382IEusébio

IJ:().!!aleza __ _ __
313,8 2.097.757 6.6B5

-- ~------- _. --_._--- ---- ---------
iGuaiuba 271,3 16.525 61 ...
I

'.!!.a~ing!!_______ 155,3 28,31 182
--~---- ----- -----~------ -- --- -- ~ ------

Maracanaú
98,6 162.022 1.643

:Maran9!!!!~ 854,8 88.478 135
1-- ----- 1---------f---------------iPacatuba 138- 47..001 341

Fontes: IBGE - DOU de 30-8-99; DOU de 26-8-97;

SUDENE-INEJESSE

O debate sobre a questão urbana ainda é recen
te e recebe acanhado tratamento oficial. Ganha con
sistência com a experiência acumulada pelo incre
mento das lutas populares e dos movimentos sQciais
urbanos por moradia e equipamentos de consumo
coletivo, estruturados desde a periferia das cidades. É
aí que, em nossa formação econômica e social, se lo
caliza o exército de reserva de mão-de-obra à dispo
sição da indústria em desenvolvimento e, numa ex
pansão contínua, os contingentes humanos egressos
do campo brasileiro que avolumam os aglomerados
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urbanos, expulsos pela persistente concentração da
propriedade territorial. O crescimento das cidades,
que requer força de trabalho impulsionado pela ex
pansão da indústria, está assim associado à estrutura
de uso e posse da terra no Brasil. Mas a chamada glo
balização da economia (estimula e) se beneficia deci
sivamente desta divisão social do trabalho que inver
teu a tendência populacional do campo para as cida
des. O processo de urbanização intensificado susten
ta em novo patamar a acumulação do capital, que ne
cessita da cidade brasileira como um grande depósito
de força de trabalho e do arrocho salarial para maxi
mizar seus objetivos de expansão ilimitada dos me
ga-empreendimentos multinacionais.

A importância do Estatuto da Cidade se articula
ao exercício progressista de prefeitos sufragados pela
tendência antineoliberal em alta no seio da população
- que conquista um instrumento ativo de planejamen
to. Nesse ambiente, marcado pela absoluta predomi
nância da economia de mercado, estão dados os limi
tes do planejamento urbano, demarcando a importân
cia do Estatuto da Cidade - uma proposição que,
após dez anos de trâmite na Câmara dos Deputados,
caminha para a aprovação. Esta importância se arti
cula ao exercício progressista, no âmbito municipal,
de prefeitos sufragados pela tendência antineoliberal
em alta no seio da população - que conquista e insti
tucionaliza um instrumento ativo de planejamento.
Aqui levamos em conta a nova qualidade que a urba
nização ofereceu aos movimentos populares, modifi
cando a sociedade e explicando a tendência mais
avançada do voto urbano, que amplia sua qualidade
no ritmo da quantidade e intensidade das lutas. Isto
ocorre mais nitidamente no panorama desenhado no
Governo JK e pós-64, período a partir do qual o pro
cesso de acumulação do capital submetido à interna
cionalização determina uma acentuada proletariza
ção da sociedade (maximizada nos anos 90 com a in
tervenção neoliberal), aproximando pela via do assa
lariamento as classes médias das massas espoliadas
de trabalhadores.

Nos anos 30, com a mudança do eixo de poder,
que reduz o papel político das oligarquias rurais e
consolida a influência de uma burguesia urba
no-industrial, define-se o início da demarcação e va
lorização das terras urbanas. Ocorre então o advento
de um embrião de política -- a legislação sobre lotea
mentos - que ao longo do tempo demonstra, em seu
elitismo e volume de exigências, a disposição de invi
abilizar a aquisiçãa..de terra pelas classes e camadas
populares.-A lei (n2 6J66.) é apresentada, no entanto,

como uma tentativa de ordenar o processo de urbani
zação enquanto parcela substancial da população
ainda se encontrava no campo, num perfil ainda mui
to distante da miséria absoluta que retrata a moderna
degradação dos centros urbanos.

Até os anos 70, as terras urbanas multiplicam
seu valor e o fenômeno da especulação imobiliária
ganha corpo, transformando-as em reservas de valor.
As grandes cidades brasileiras litorâneas, no estilo do
Rio de Janeiro, recebem avenidas à beira-mar, a verti
calização das edificações generaliza-se e os subúrbi
os proliferam, concentrando as massas trabalhadoras
que lutam por serviços públicos. O processo da divi
são do trabalho fixa a supremacia urbana sobre o
campo, com a industrialização, e o êxodo rural, impul
sionado pelo latifúndio, intensifica a inchação das ci
dades, dando os primeiros passos rumo à eclosão do
surto das favelas, mocambos e precárias habitações
em larga escala. Os programas habitacionais destina
dos às populações de baixa renda fracassam um a
um, diante da ilusória concepção que pretendeu inse
ri-Ias no mercado de consumo.

A primeira tentativa de sjstematização e inter
venção na poHtica urbana remonta ao período do
Governo João Goulart, quando pela primeira vez,
em 1963, o Governo Federal, estimulado pelas
pressões de massa e envolvido com reformas de
base, promoveu o Seminário Nacional de Habita
ção e Reforma Urbana. O golpe militar frustra os
objetivos da movimentação, mas surgiu dali o Ser
viço Federal de Habitação e Urbanismo,'instituído
em 1964 juntamente com outro organismo oficial,
o Banco Nacional de Habitação (BNH). Este foi es
truturado no bojo de uma formulação de política
habitacional que ocorre nos marcos da ditadura.
Nos anos 70, esta instituição converteu-se no ins
trumento financeiro essencial na estratégia desen
volvimentista do regime militar, que buscava em
sua origem "apascentar as massas órfãs e magoa
das" do regime deposto, como afirmava uma carta
de Sandra Cavalcanti ao General Castelo Branco,
encaminhando a proposta de criação do BNH. No
documento foi sugerida a necessidade de uma
ação vigorosa para devolver a essas massas "uma
certa alegria": "Penso que a solução dos proble
mas de moradia, pelo menos nos grandes centros,
atuará de forma amenizadora e balsâmica sobre
suas feridas cívicas."

Durante a década de 70 surgem ainda os pó
los de desenvolvimento e as Regiões Metropolita
nas (RMF), delineando a fisionomia urbana atual
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do País. Em 1973 foram criadas as RMF de São
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salva
dor, Curitiba, Belém e Fortaleza e, em 1974, a do
Rio de Janeiro. Neste ano, é inserido um capítulo
sobre a questão urbana no 11 Plano Nacional de
Desenvolvimento (li PND) e a criação (também
efêmera) do Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Urbano (CNDU). Foi instituído o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Siste
ma Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
que serviram, assim como o próprio BNH, à edifi
cação de habitações voltadas para as classes de ~

alta renda. Os programas habitacionais destina
dos às populações de baixa renda fracassam, um
a um, diante da ilusória concepção que pretendeu
inseri-Ias no mercado de consumo.

O êxodo rural, o crescimento acelerado das ci
dades e a ideologia da poupança e da casa própria,
impulsionam a demanda por habitação, serviços pú
blicos e equipamentos coletivos de consumo, incre
mentando a construção civil subsidiada. O BNH é,
nessas condições, o agente principal do processo de
urbanização, coonestando a natureza autoritária de
um período de acentuado predomínio do Governo
Central e esvaziamento progressivo da autonomia
dos Estados e Municípios. O planejamento centraliza
do corresponde a um desenvolvimento que mantém a
concentração da expansão industrial localizada nos
grandes pólos tradicionais.

Em 1983, ainda no regime militar, o Executivo
enviou ao Congresso o Projeto de Lei nº 775/83, posi
tivando o princípio da função social da propriedade e
estabelecendo diretrizes e instrumentos para uma
política urbana. Para os mais conservadores, o proje
to.acabaria com o direito de propriedade no Brasil e a
reação à matéria - qualificada como comunista - foi
imediata. Esse projeto, mesmo enviado ao Congresso
via regime militar, foi inspirado num amplo debate que
perpassava os meios acadêmicos e o movimento so
cial em novo curso no País.

A proposta de legislação, fruto dessa semente
que florescia nacionalmente, permitiu uma discussão
mais profunda da problemática urbana. Foi a partir
dessa proposição que passou-se a debater a questão
do solo urbano e instrumentos inovadores como o di
reito de superfície, o parcelamento, edificação ou utili
zação compulsórios e o direito de preempção, entre
outros temas relevantes. Nascia, então, uma ampla
articulação nacional pela reforma urbana, que teve
suas bases assentadas de início na luta geral contra a
carestia. No Brasil inteiro as classes e camadas popu-

lares reivindicavam moradia e melhores condições de
vida. O movimento pela reforma urbana propiciou me
lhor compreensão do problema das cidades e envol
veu universidades, pastorais, entidades profissionais
(a exemplo do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB)
etc.

A primeira vitória expressiva no terreno legislati
vo e constitucional veio em 1988: fruto do trabalho e
debate da sociedade, a nova Constituição promulga
da incluiu, no título da Ordem Econômica, o Capítulo
consagrado à Política Urbana. A "Nova República"
gera expectativas logo frustradas. No Governo Sar
ney, o Ministério do Interior foi desdobrado em três
pastas: Irrigação, Reforma Agrária e Desenvolvimen
to Urbano (MDU). Porém, a questão urbana não ga
nha força na agenda oficial. O MDU promoveu um
novo seminário nacional para reformulação do Siste
ma Financeiro da Habitação (SFH), mas, um ano de
pois, foi extinto juntamente com o BNH. Nenhum ins
trumento de política urbana sobreviveu à ação deses
truturante ocasionada pela ausência de um novo mo
delo de desenvolvimento. Mas o grau de organização
e o desenvolvimento das lutas atribui nova capacida
de de intervenção aos movimentos sociais urbanos.

A primeira vitória expressiva no terreno legislati
vo e constitucional veio em 1988. Entre outros aspec
tos, fruto do trabalho e debate da sociedade, a nova
Constituição brasileira promulgada incluiu, no título
da ordem econômica, o capítulo consagrado à políti
ca urbana, detalhado em seus artigos 182 e 183. Ele
geu-se o plano diretor como referência do cumpri
mento da função social da propriedade. Com o objeti
vo de regulamentar tais dispositivos da Constituição
Federal de 1988, foram apresentados divers,os proje
tos de lei. Na redemocratização - com farta participa
ção do movimento popular - o Executivo passa a um
plano secundário: as 18 matérias que tratam da regu
lamentação do Capítulo de Política Urbana da Consti
tuição surgiram no próprio Legislativo. Neste arcabou
ço de proposições, o Parlamento resgata sua voca
ção essencial nas iniciativas de vários partidos que
mostram uma fértil produção. Promulgada a Carta de
1988, o Senador Pompeu de Souza apresentou o
Projeto de L.ei nº 181/89, com o propósito de regula
mentar os a.rtigos 182 e 183 e estabelecer diretrizes
gerais de política urbana - o Estatuto da Cidade.
Aprovado no Senado Federal, o projeto foi para a
Câmara dos Deputados em 1990, onde passou por
uma tramitação extremamente lenta. Em 1997, mo
vido precipuamente pelas gestões das e.ntidades
democráticas e populares, o projeto voltou a ganhar
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4,6

0,5

fôlego e retornou à pauta. Após intenso debate na
Comissão de Economia, foi apresentado o primeiro
substitutivo na Câmara dos Ot "ltados: resultante
de um trabalho do movimente.. 'I organizado, o
Executivo passou a demonstrar 11 ••_. ~sse na maté
ria com a criação da Secretaria de Desenvolvimen
to Urbano, e o empresariado urbano, aos poucos,
começa a perceber o Estatuto da Cidade como ins
trumento relevante no desempenho dos seus inte
resses econômicos.

Toda essa movimentação fez com que várias
questões contidas no projeto original fossem suprimi
das - para deixá-lo mais conciso ou para permitir efe
tivamente que o projeto pudesse tramitar. Após a
aprovação na Comissão de Economia, a proposição
foi à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias (CDCMAM), onde encontrou um de
bate mais limitado em termos de audiências públicas
e de participação do movimento social. Contudo, no
substitutivo apresentado, buscou-se manter o acordo
estabelecido na comissão anterior, que envolvia
questões significativas.

No trabalho da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior (CDUI, a principal Comissão de mé
rito) os esforços foram concentrados no aperfeiçoa
mento do substitutivo da CDCMAM. Na CDUI foi apro
vado um outro substitutivo, contendo os pontos mais
importantes acumulados nesta discussão histórica,
incorporando-se os aperfeiçoamentos necessários.

Durante seus 30 anos de existência, o Siste
ma Financeiro de Habitação (SFH) destinou ape
nas 3% dos recu rsos a famílias com renda média
inferior a três salários mínimos. A retomada das
soluções para a questão urbana no Brasil, portan
to, esbarra em problemas de vulto relacionados às
questões da habitação, saneamento, transportes e
meio ambiente, em especial. Aponta, em princípio,
para o déficit habitacional, estimado em dez mi
lhões de novas moradias, ou 13 milhões sem (ou
com inadequados) serviços de infra-estrutura, e
em áreas superpovoadas e precárias. É um dos
mais graves problemas sociais do Brasil de hoje,
que não depende apenas da reordenação dos me
canismos financeiros institucionais.

TABELA 10 - COMPOSiÇÃO DO DÉFICIT
HABITACIONAL 1995 - 1996

(em milhões)
- k ______

~__ A_ --- 0 __
~__ M

~--- - -,·-----1
1.995 '% 1.996 I % ,

-
39.795.728 I ITotal de domicilios 39.021.990 100 10

Coabitação 2.975383 7,6 3.322.087 i 8,3J

DomiciIos com pareciasI 1.837.801 I~ 11.849.9023
não-<irraveis (rúBIi:os) I i I

COmoqos alugados oui 221.136 I' 0,6 187.864
cedidos (nll.o-rusticos) 1-'-----1-'---1----+--1

:-~ 149~O_OO__ LO~' _451l:':0::_
Déficit L-§.,O~ 13 I 5.408.934 13

TABELA 11 - DÉFICIT HABITACIONAL POR
REGIÃO (em milhões)

_.. -- --R~II~- - "ilht~ Habitacionais p~~~~em-(%)
: (em mllh6ul

Nordeste I 6,5 50

~~~te 1 - .-~~~:--+-o-- .~;_.---
Centro·Oeste I 1,25 9

Norte I 0,5 I 4

Fonte: Perln e Prado, com dados do PNUD
Pesquisa da Universidade de São Paulo (USP)

revela que praticamente um terço das famílias brasilei
ras não possuem uma residência adequada nos anos
90. Os pesquisadores E. S. Prado e E. R. Perin estima
ram em 1992 que, das 38,9 milhões de famílias brasilei
ras, 12,7 milhões não dispunham de residência adequa
da. O valor levantado pelos pesquisadores é semelhan
te ao número utilizado pelo Governo, 13 milhões, de
acordo com pesquisa do instituto João Pinheiro. Do total
encontrado pela USp, nada menos que 51% estão no
Nordeste, que reúne apenas 26,5% do total de famnias
brasileiras. A conclusão é alarmante: 62% das famílias
nordestinas moram em habitações inadequadas. O Su
deste, região mais populosa do País, tem 25% do déficit
nacional, ou cerca de 3,2 milhões de moradias inade
quadas. Já a área rural tem déficit de 6,3 milhões de uni
dades habitacionais.

Segundo o Centro de Defesa e Promoção dos
Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza
(CDPHD), o déficit habitacional de Fortaleza chega a
150 mil unidades. Isso corresponde à sexta maior de
manda do País. Em termos de grandes favelas, a do
Pirambu é a segunda do Brasil, perdendo apenas
para a Rocinha, no Rio de janeiro. Com 614 favelas e 67
áreas de risco, Fortaleza abriga hoje 700 mil pessoas
sem.teto e 5.268 famnias morando precariamente.

TABELA 12- EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE
MORADORES EM FAVELAS NO BRASIL

Ano Moradoras

__ __ ~ ._ 1..980 ._ .. ---------.t---- --.- _--?J!..48·366

___1..991 . __ .. .. 5.02Jl,!i17 .__

Fonte: FIBGE, 1995
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Fonte: CEF - Relatório de presa;:ões de con1as de FGTS (1995 a 1998)

O SFI e o PAR são soluções de mercado que
confundem desejo de consumo com necessidade de
abrigo, de aconchego humano. Os demais programas
aguardam recursos rarefe~os pelo ralo dos juros das dívi
das. Não resultam de consulta aos setores envoMdos e
atendem basicamente às regiões Sul e Sudeste do País.
Também por isso, oGoverno não pode afirmar que ocres
cimento das vendas de materiais de construção e o au
mento do número de ligações elétricas mostram a redu
ção do défic~ habitacional. A s~uação da economia e da
renda popular inviabiliza esses programas, com o desem·
prego em alta ea renda na maior queda livre do século. A
soma dos salários, mais o rendimento do trabalhador au
tônomo e mais as pensões dos aposentados, será em
1999 bem menor do que em 1998. A crise, com a estag
nação e saturação do mercado de trabalho, trará mais 4,3
milhões de desempregados, fechando 2,8 milhões de
postos de trabalho, vedando o acesso ao emprego a mais
1,5 milhão de jovens, como conclui o professor e econo
mista Márcio Pochmann, da Unicamp. A agenda articula
da pelo FMI não prevê recomposição dos salários epolíti
cas consistentes para a geração de emprego, não prioriza
investimentos na área social ou a melhoria da qualidade
de vida. O salário mínimo, com a crise cambial, passou a
valer menos de US$70 e tende a cair ainda mais.

É indispensável a aprovação, no âmbito da re
forma urbana, do projeto de lei de iniciativa popular (o
primeiro do gênero a tramitar no Parlamento) que cria
o Fundo Nacional de Moradia Popular e o Conselho Naci
onal de Moradia Popular. O objetivo do projeto é inst~uir o
Sistema Nacional de Habitação de modo a viabilizar o
acesso a habitação, inclusive por meio de subsídios, para
famnias de renda inferior a 5 salários mínimos e de articu
lar e fiscalizar a atuação dos órgãos e entidades ligadas
ao setor.OSNH será ogestordo Fundo Nacional de Habi
tação, criado para custear os programas do SNH, que terá
como principal fonte 70% da receita líquida do FGTS. A
gestão do SNH será realizada pelo Conselho Nacional de
Habitação que terá participação de representantes de en
tidades comunMrias e de centrais sindicais.

Uma das maiores conquistas do movimento so
cial organizado, no plano legislativo, é a aprovação,

1a Contrações 61.921 344.602 394.271 17.762 818.556
_ ~!9:moardia

"" " " - "

2 ContraIações 85.921 1.105.275 1.353.014 232.779 2.776.106
Saneamen-
b'I1fraeslnJt1Jrll

2a CataIa;iies 36.494 927.743 1.353.014 232.779 2.540.029
""~ "'

__k __

" " " "

2b ConbalaÇÕ6S 48.5441 187.533 O O 236.077
PnXonclusão i

3 Total de 870.699 3.137.082 3.281.809 2.336.082 9.625.672
contratacões

A partir desses números, estima-se que os in
vestimentos necessários em habitação somam R$45
milhões na área urbana, R$7,5 milhões na rural na
zona rural e R$15 milhões para eliminar moradias ina
dequadas. Durante seus 30 anos de existência, o Sis
tema Financeiro de Habitação (SFH) destinou apenas
3% dos recursos a famílias com renda média inferior a
três salários mínimos, de acordo com dados do próprio
Governo. No total, foram 5,5 milhões de famílias em
três décadas. Ao mesmo tempo, nada menos que 84%
da demanda por novas moradias urbanas estão entre
famílias que ganham até cinco salários mínimos, e
55% na renda mensal familiar de até dois salários.

A agenda neoliberal em curso mantém e desen
volve igualmente a questão fundiária e da moradia urba
na na perspectiva suprema do mercado. Entre suas ma
quinações, o Governo menciona o Sistema Financeiro
Imobiliário (SFI); os programas Pró-Moradia, Habi
tar Brasil e a Carta de Crédito. São iniciativas que
carecem, como o arcabouço da formulação de po
lítica habitacional sustentado pelo regime militar,
de sustentação na realidade social. Ignora, desse
modo, a Constituição de 1988, que elegeu o direito
à moradia como pressuposto da vida digna e de
boa qualidade. O SFI confunde habitação com veí
culo automotivo ou eletrodoméstico, apostando na
securitização com livre negociação e alienação fi
duciária do imóvel para atrair capitais externos. O
Programa de Arrendamento Residencial (PAR) se
gue na mesma linha: um leasing (arrendamento
com opção de compra) de casas urbanas para fa
mílias de baixa renda, e recursos de um Fundo
(FAR) que terá a propriedade dos imóveis. Com
prestações para "mutuários" em 15 anos, o PAR
pretende resolver o problema da moradia nas
grandes cidades, em cortiços e áreas de risco,
construindo nos vazios urbanos. Acontece que: (1)
o problema não se restringe aos grandes centros;
(2) os vazios urbanos são, em geral, terras impres
táveis ou muito valorizadas pela especulação imo
biliária; (3) o bote é semelhante ao da ditadura,
quando tel"'foU atar ao mercado os trabalhadores
que, sem renda estável e presos às casas, mar
charam para a inadimplência e, quando organiza
dos, para a resistência.

TABELA 12 - CONTRATAÇÕES EM HABITAÇÃO E
SANEAMENTO COM RECURSOS DO FGTS NO
PERfoDO 1995/1998 (VALORES EM R$1 000 00),

W ! 1.1115 UM 1.997 1.998 Totais

UContrataçõ"s I 785.661 2.031.807 1.928.795 2.103.303 6.849.566
habitação i
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pelo Congresso Nacional, da Proposta de Emenda à
Constituição Nl! 28, de 1996, de autoria do Senador
Mauro Miranda, que inclui o direito à moradia como
um direito social na Constituição Federal.

Art. 6º São direitos sociais à educação, à saúde, ao
trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência
social, à proteção à maternidade e à infância, à assistên
cia aos desamparados, na forma desta Constituição.

A privatização do sistema de águas e esgotos, pre
vista em memorando do FMI, tende a ampliar ainda mais o
vasto contingente dos sem-nada, mas já consta de projetos
em tramitação legislativa: em um deles, de autoria do sena
dor José Serra, é retirada a titularidade dos rrunic:fpios s0

bre o sistema; noutro, de autoria do próprio ExecLiI:i\u, é cri
ada a Agência Nacional de Águas (ANA), que consiste na
inclusão de um bem essencial à sobreMvência da popula
ção no jogo do mercado - a exemplo do que acontece com
a energia elétrica ou o telefone. E Isto ocorre em um m0

mento em que os organismos intemacionais alardeiam que
as guerras do próximo século serão rrotivadas pela escas
sez da água, e não mais do petróleo.

TABELA 13 - DOMiCíLIO POR CONDiÇÃO DE
SANEAMENTO E LUZ EL~TRICA - 1996

Água Rede Fossa Lixo Luz
tratada coletora séptica coletado elétrica

Brasil 74,2 40,3 23.3 87,4 92,9

Região Norte 59,7 8,9 39,7 64,7 96,8
Urbana

Região 56,2 15,3 22,4 72,9 81,7
Nordeste

Região 86,5 69 13,9 92,9 97,8
Sudeste

Região Sul 77 14 52,8 95,6 96,8

RegiãoCen' 65,5 15 11,3 89,2 93,2
tro-Qeste

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domíemos: síntese de
indicadores 1996. Rio de Janeiro: IBGE, 1997

O primeiro passo para esta privatização, veio na
Resolução nl! 2.521, do Executivo, que ampliou as
restrições para o crédito aos órgãos públicos nas ope
rações de financiamento dos investimentos das com
panhias estaduais e serviços municipais de sanea
mento, incluindo igualmente as COHAB. Esta medida
praticamente esterilizou os recursos do FGTS, desti
nados legalmente à ampliação da cobertura e melho
ria da qualidade dos serviços de saneamento e à
construção de habitações populares. O segundo pas
so, decisivo, consta da inclusão de recursos de finan
ciamento da ordem de R$60 milhões no Plano Pluria
nual (PPA), ofertados graciosamente às empresas
concessionárias na desestatização dos serviços de
saneamento.

TABELA 14 - SANEAMENTO E IN
FRA-ESTRUTURA URBANA - CONTRATAÇÕES

COM RECURSOS DO FGTS (R$1.000)

Ano Valom orçadOS! Valores contratados Percentual con·
1-- ---

895.547L
- - -- tratado (%)

1.995 --~ ____ 9,ª--
1.996 1.526.5571 1.105.275 72,4

~. 1.618.808, 1.353.014 83,6

1·~l!_
I _~;i.::~ __~-~_------:~I1-- 1.1@,QlXlI ---- -

Total
,

_A~A _
_5:~.912L ---

A política de expansão urbana considerou
prioritariamente o uso de automóvel para o acesso
das pessoas ao trabalho, ao lazer e outros fins.
Esta polrtica estimula a dispersão das atividades
e, portanto, o aumento das rotas de origem/desti
no, aumentando os custos e a ineficiência do trans
porte público.

Ao subordinar o espaço urbano ao uso do
automóvel, o Governo estirrulou o aumento indiscriminado
das frotas de vefculos que circulam nas cidades, exigindo
cada vez mais recursos e condições para sua circulação.
Em decorrência deste estrrrulo, cresceram os problemas
urbanos, tais como congestionamentos, poluição ambiental
e sonora, impermeabilização do solo, extinção de áreas
verdes e de calçadas"

O mais grave problema decorrente desta políti
ca urbana foi o desestrmulo ao transporte público.
Com o sistema viário priorizando o automóvel, a cir
culação dos ônibus tornou-se mais lenta, portanto
menos interessante para quem tem hora certa para
chegar ao destino é o caso da maioria dos trabalha
dores. No período JK, com a instalação da indústria
automobilrstíca, a estrutura viária realiza a nítida op
ção pela rodovia, originando-se as grandes ligações
entre os centros urbanos regionais e a adesão das
classes de renda superior ao automóvel, fermentando
as cidades brasileiras.

PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOBiLíSTICA
BRASILEIRA - 1996

TIPO I QUANTIOAOE-----L PER.QENT~GE.M-_

~ut()!!!º"eis J __ J.~.th300L __ ~2,2fl%--- ---1 -- --
Onibus

I
17.3431 0,000009%

Caminhões I 48.6841 2,34%

Motocicletas I 288.073! 13,8~

~~;:u=~~~~---J_
22.1891 _1,~~--- --- ---- --!- ---~ ~--- ~

--- 2..087.5Sf - ___100,OQ'Y.
~H __ A_ _ __

Fonte: Almanaque Brasil 97/98
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A quantidade de passageiros transportados pe
los ônibus urbanos apresentou queda de 4,05%, en
tre 1995 e 1996, segundo dados da NTU (Associação
Nacional de Empresas de Transportes Públicos). Em
termos de quilometragem rodada, a produção au
mentou em 10,7%, entre 1995 e 1996. E o custo mé
dio teve um aumento real de 6,8% neste mesmo pe
ríodo. Criaram-se, então, duas classes sociais distin
tas no País: aqueles que têm carro próprio para circu
lar e aqueles que dependem do transporte público. Os
trabalhadores têm feito enormes sacrifícios para ad
quirir um automóvel e sair da massacrante rotina de
esperar em média duas horas por um ônibus ou con
gênere, inclusive se comprometendo com financia
mentos extorsivos para aderir à solução apontada pe
las políticas governamentais.

A brutalidade da realidade descrita, onde o cida
dão pode vir a despender até um quarto10U mais de
sua vida em transporte - sem ter neles o seu meio de
vida - é ocultada e os seus custos, inclusive os eco
nômicos, não são devidamente avaliados. Quanto
custa ao País, em combustível, em poluição, em saú
de, em produtividade - levando-se em conta que par
cela significativa da população passa mais tempo en
volvida com o problema da locomoção do que em sua
própria casa? No Brasil, a ocupação do espaço urba
no para habitação se fez (e se faz) sem um planeja
mento vinculado ao transporte de massa. Na verda
de, verifica-se a 'tentativa de fazer com que o trans
porte de massa corra atrás da ocupação habitacional.
Para revertermos este processo importa definirmos
claramente que o interesse social deve prevalecer no
uso eocupação do solo urbano. Enquanto os espaços
urbanos aproveitáveis permanecerem monopoliza
dos por especuladores imobiliários, ainda convivere
mos com a expansão desordenada das cidades, per
sistindo os vazios urbanos enquanto fatores de eleva
ção do custo de infra-estrutura (saneamento, sistema
viário, fornecimento de serviços de energia, telefone
etc.) e do custo social (transporte, educação, habita
ção, emprego etc.).

Com o intuito de responder aos complexos
desafios que envolvem a questão urbana, setores
organizados da sociedade, em uma ampla
mobilização, decidiram realizar o Plano Estratégico
da região Metropolitana de Fortaleza (PLANEFOR).
O diagnóstico do PLANEFOR assegura que, nas
últimas décadas, Fortaleza vem sofrendo um elevado
processo de migração, dada a sua dinâmica produtiva,
infra-estrutura urbana e problemas climáticos do inte-

rior do Estado, agravados pela ausência de uma
política rural.

Em Fortaleza convivem modernos setores in
dustrial, financeiro e turísticos e luxuosas áreas resi
denciais, contrastando com uma extensa população
pobre. A distribuição de renda éconcentrada até mes
mo para os padrões brasileiros: o Ceará apresenta a
pior distribuição de renda do Brasil, com 48% da po
pulação classificada como pobre (percebendo nesta
faixa menos que meio salário mínimo ao mês, segun
do o Banco Mundial). Cerca de 40% da população da
RMF classifica-se como de baixa renda e o desequilí
brio social aumentou nos últimos anos, com uma con
centração da renda na qual 1% da população - a mais
rica - tem lima renda igual a 600/0-da população mais
pobre.

O PLANEFOR é mais uma opção de gestão de
mocrática da cidade pois define objetivos, diretrizes,
instrumentos e programas específicos - na expectati
va de melhorar a qualidade de vida de seus habitan
tes.

Desse modo, o Estatuto da Cidade, ao tempo
em que é produto histórico das lutas populares, serve
aos seus propósitos de pugnar para que as cidades
brasileiras se transformem em espaços de convivên
cia e de vida, saudáveis e voltadas para o bem estar
material e espiritual de suas populações. No que tan
ge à regulamentação da Constituição Federal, o Esta
tuto da Cidade (Projeto de Lei n2 5.788/90) disciplina
instrumentos fundamentais para se conceber uma re-.
forma urbana em nosso País e que dependem de lei
federal para sua regulação. O primeiro instrumento é
o do parcelamento, edificação ou utilização compul
sórios, com base no artigo 182, § 42 , da Constituição,
que visa a coibir a retenção de terrenos urbanos ocio
sos, ou seja, a velha e surrada "especulação imobiliá
ria". É extremamente relevante, pois existem índices
inaceitáveis de terrenos ociosos na malha urbana de
diversas cidades brasileiras, causando prejuízos sig
nificativos para o interesse público e social. O segun~

do envolve o IPTU (Imposto sobre a Propriedade pre
dial e Territorial Urbana), progressivo no tempo, que é
uma sanção igualmente prevista no artigo 182, § 42,

da Constituição, vinculado ao não cumprimento do
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios.
O terceiro instrumento previsto é a desapropriação
com pagamento mediante títulos da dívida pública.
Efetivada como seqüência da aplicação dos dois pri
meiros mecanismos, consiste na desapropriação
com pagamento em títulos da dívida pública seme
lhante à realizada para fins de reforma agrária.
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o projeto trata do usucapião especial urbano,
relativo ao art. 183 da Constituição Federal. Ele se di
ferencia do usucapião contido no Código Civil e é en
riquecido no Estatuto da Cidade pela figura do usuca
pião coletivo. Trata-se de um instrumento poderoso
para promover a regularização fundiária nas cidades,
especialmente nas áreas ocupadas por cortiços, fa
velas - áreas onde se encontram as condições de
moradia mais precárias da nossa população. O Esta
tuto dispõe também sobre o plano diretor, previsto no
art. 182, § 1Q

, da Constituição, como o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão
urbana.

O Estatuto da Cidade traz como inovação um
instrumento decisivo de participação da sociedade: o
orçamento participativo, proposta amplamente deba
tida com os movimentos sociais e instrumento pode
roso de democratização das cidades. Além da regula
mentação constitucional, são disciplinados no Estatu
to da Cidade os seguintes instrumentos:

• Direito de superfície: é a possibilidade de dis
sociação entre o direito de propriedade do terreno e o
direito de propriedade de edificação. O proprietário do
terreno passa a poder conceder a outros o direito de
superfície, de forma gratuita ou onerosa. Visa funda
mentalmente a flexibilizar a utilização dos terrenos.

• Transferência do direito de construir: compre
ende a faculdade atribuída ao proprietário do imóvel
por lei municipal de exercer em outro local ou alienar o
direito de construir ainda não exercido. Tem inúmeras
aplicações, a exemplo da preservação de imóvel de
interesse histórico, proteção ambiental, operações ur
banas, entre outras.

• Outorga onerosa do direito de construir: con
siste no estabelecimento pelo municípío de um coefi
ciente de aproveitamento de terreno, a partir do qual a
autorização para construir passa a ser concedida de
forma onerosa. Permite ao poder público a cobrança
pela utilização mais intensa da infra-estrutura urbana
instalada.

• Operações urbanas consorciadas: compõe-se
de um conjunto de intervenções e medidas coordena
das pelo poder público municipal, com a participação
dos proprietários, moradores e usuários, e de investi
dores privados, com o objetivo de alcançar em uma
área a transformação e melhorias urbanísticas estru
turais, melhorias sociais e valorização ambiental.

• Direito de preempção: na concepção do Esta
tuto da Cidade, dispõe sobre a preferência do poder
público na compra de imóveis urbanos, via de regra
em condições de mercado, visando garantir a forma-

ção de um estoque de terras públicas, sem a necessi
dade de desapropriação.

O Estatuto da Cidade traz ainda como inovação
um instrumento decisivo de participação da socieda
de: o orçamento participativo, uma proposta ampla
mente debatida com os movimentos sociais e um ins
trumento poderoso de democratização da gestão das
cidades.

Realizada nos dias 20, 21 e 22 de outubro de
1999, na Câmara dos Deputados, pela Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior (CDUI), a Confe
rência Nacional de Saneamento teve como objetivo
proporcionar a discussão com a sociedade dos rumos
institucionais que se apresentam para um dos aspec
tos fundamentais relacionados à melhoria e manuten
ção da qualidade de vida da população. Foram debati
dos os novos rumos que decorrem basicamente de
novas regras de atuação das unidades da Federação,
inscritas na Constituição de 1988, e da diretriz adota
da pelo Governo Federal, relativa à redução da pre
sença do Estado na prestação de serviços públicos
passíveis de exploração econômica. A Conferência
Nacional de Saneamento, desde sua organização e
realização de audiências públicas preliminares, foi um
evento totalmente aberto a todos os segmentos da
sociedade brasileira. De seus grupos de trabalho, dos
painéis de debates e da reunião plenária, participa
ram aproximadamente 500 delegados e observado
res: técnicos das empresas de saneamento do País,
Parlamentares e representantes dos três níveis de
Governo, de entidades de classe e de usuários dos
serviços de saneamento, de sindicatos de trabalha
dores e empresários e de organizações
não-governamentais, entre outros.

Para a realização do evento foram considerados
os sérios problemas quanto à coleta, tratamento e
disposição de esgotos sanitários e quanto ao trata
mento e diSposição do lixo urbano, enquanto princi
pais fatores de poluição dos recursos hídricos brasile
iros: além de poluir o meio ambiente, a disposição ina
dequada do lixo gera problemas sociais graves, com
um contingente considerável de pessoas, inclusive
crianças, vivendo da cata do lixo, nas mais precárias
condições de salubridade e em absoluta miséria. Le
vou-se em conta igualmente a crescente população
que não tem acesso aos serviços, seja por absoluta
incapacidade de pagamento, seja pela falta de recur
sos financeiros para investir na expansão dos siste
mas. A enorme disparidade nos índices de cobertura
e de qualidade dos serviços de saneamento, verifica-
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da entre as diferentes regiões do País é, também,
uma face do problema que precisa ser enfrentada.

Diante desse panorama, a CDUI, assimilando
as decisões da Conferência Nacional de Saúde, ele
geu o tema como prioritário para debate entre seus
membros e com a sociedade brasileira. O relatório da
Conferência Nacional de Saneamento, com 55 pági
nas, está à disposição dos interessados na Comissão
(cdui @camara.gov.br).

Realizada no período de 1ºa 3 de dezembro de
1999, na Câmara dos Deputados, pela CDUI, a I Con
ferência das Cidades transformou-se num fórum privi
legiado que reuniu os diversos personagens envolvi
dos no processo de discussão, elaboração de políti
cas e de intervenção no espaço urbano: foram 868
delegados, entre os quais administradores municipa
is, representantes dos legislativos municipal, estadual
e federal, urbanistas, engenheiros, arquitetos, técni
cos de vários órgãos, membros de entidades de luta
por moradia, entidades classistas, iniciativa privada,
além de representantes das Organizações Não Go
vernamentais (ONG) e da sociedade em geral. O
evento contou com o apoio de diversas entidades na
cionais: a Caixa Econômica Federal (CEF); o Conse
lho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA); o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB);
a Confederação Nacional das Associações de Mora
dores (CONAM); o Fórum Nacional de Reforma Urba
na (FNRU); o Movimento Nacional de Luta por Mora
dia (MNLM); o Movimento Nacional por Moradia Po
pular (MNMP), entre muitas outras. Na plenária final
foi aprovada a Carta das Cidades, um documento que
estabelece diretrizes básicas em relação aos temas
essenciais do encontro, voltados para o aperfeiçoa
mento das políticas públicas na área de desenvolvi
mento urbano e da legislação ligada ao setor.

Os diversos momentos da formação da rede ur
bana brasileira nos últimos 60 anos evidenciam um
processo evolutivo determinado por interesses quase
sempre individuais, privados e especulativos, super
pondo-se aos interesses públicos, coletivos. O exame
das experiências em planificação no Brasil, neste pe
ríodo, confirmam a tese de que as cidades brasileiras
(o Brasil urbano) fizeram-se apesar do planejamento.
Isto se deve precipuamente à submissão aos meca
nismos de mercado e ao poder do capital imobiliário,
fatores que determinam um escudo de proteção à
propriedade privada. Esses fatores inibem o avanço e
aplicação dos instrumentos institucionais que pos
sam controlar o uso do direito de propriedade, os qua-

is sustentam conflitos e prejuízos para o interesse so
cial e coletivo nas cidades.

As conseqüências desta ordem são desastro
sas para as populações urbanas, sufocadas pela
crescente poluição ambiental, pelos penosos e demo
rados deslocamentos, pela vida social e culturallimi
tada e empobrecida. O Estado atual não consegue ul
trapassar os limites da política de intenções. Desse
modo, seu planejamento não repercutirá sobre o caó
tico procesBo da urbanização no Brasil, redundando
em recorrentes fracassos e na exaustão administrati
va. Ao longo da nossa história, ocupando espaços ur
banos, o povo luta por moradia, água encanada ou
transportes de massa; exige verbas para habitação,
saneamento, saúde e educação. Há, contudo, acima
da necessidade do instrumento legal, que haver muita
disposição para aplicá-lo nas cidades brasileiras, so
mando-se, como parte de um todo, às transforma
ções mais gerais contidas nos anseios da sociedade
- de um Brasil soberano, social e economicamente
desenvolvido - contempladas pela substituição con
seqüente da agenda política responsável pelo agra
vamento mais profundo dos problemas urbanos no
País. Para efetivá-lo, é fundamental assegurar a justa
distribuição dos benefícios e ônus do processo de ur
banização. Sua concretização depende de fatores di
versos entre os quais se inclui essencialmente a
consciência e a organização popular, forjada, como
vimos, na mobilização e no amplo compromisso com
o interesse social. Neste sentido, a trajetória dos mo
vimentos sociais urbanos se confunde com as lutas
do povo brasileiro por dias melhores. Ao longo da nos
sa História, ocupando espaços urbanos, o povo re
quer moradias, pressionando por verbas para habita
ção, saneamento, saúde e educação.

A sociedade brasileira, em sua caminhada por
uma vida melhor, conheceu profundas transforma
ções no processo que converteu o Brasil rural em um
País urbano e industrial. Pode agora beneficiar-se da
experiência acumulada nas lutas pela reforma urbana
e do rumo sólido oriundo da mobilização popular.
Instrumentos como Orçamento Participativo, Estatuto
da Cidade, Fundo Nacional de Moradia, Planos Dire
tores visam à criação de condições para a melhoria
da vida nas cidades. Mas, além deles, para se con
quistar o desenvolvimento humano adequado é na·
cessário ampliar o sistema de saneamento básico,
tratar adequadamente o lixo, cuidar da água, do esgo
to, das áreas de preservação ambiental e das áreas
de mananciais. É hora de semearmos uma nova ges
tão das cidades. A sociedade brasileira, em sua cami-
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nhada por uma vida melhor, conheceu profundas
transformações no processo que converteu o Brasil
rural em um país urbano e industrial. Pode agora, de
outro modo, beneficiar-se da experiência acumulada
nas lutas pela reforma urbana e do rumo sólido oriun
do da mobilização popular.

Carta das Cidades:
I - A I Conferência das Cidades, reali

zada no espaço privilegiado do Parlamento,
com a presença de participantes de todos
os Estados da Federação, provenientes de
organizações da sociedade civil e institucio
nais vinculadas às questões urbanas, mani
festa ao Governo e à sociedade brasileira o
sentido de urgência das transformações in
dispensáveis para que o País encontre o
rumo da construção de um ambiente huma
no, socialmente digno, efetivamente demo
crático e culturalmente rico para a popula
ção.

" - A cidade brasileira é o retrato per
feito de uma sociedade que se construiu e
se reproduz sobre a exploração e a opres
são da imensa maioria da população. Este
modelo contou com um Estado que investiu
pesadamente no fomento e na estruturação
do desenvolvimento urbano-industrial, medi
ante políticas cujo resultado sempre foi uma
cidade mais desigual, mais segregada.

111 - Esta situação urbana tem sua ori
gem num conjunto articulado de questões
oriundas de problemas estruturais do País,
como a concentração de renda, a migração
do campo para as cidades, a inconsistência
da política fundiária, a baixa taxação sobre
a propriedade imobiliária ociosa, o escasso
investimento público na provisão de in
fra-estrutura e na produção habitacional 
fatores que favorecem os comportamentos
especulativos sobre a função social do solo
urbano.

IV - A financeirização da economía
submete os ritmos de vida da humanidade e
da natureza, degradando a cidadania, de
predando o meio ambiente e o patrimônio
cultural, ignorando a memória como ele
mento constitutivo e significativo para a
compreensão e gestão das cidades, desa
gregando e ameaçando a sobrevivência das
populações tradicionais (índios, pescadores,
caiçaras, povoações ribeirinhas etc.). Com a

reestruturação econômica e a globalização,
as cidades são progressivamente integra
das em estratégias mundializadas, que pro
duzem formatos de cidades homogêneas
(shopping centers etc.). Sistemas de co
municação e informatização nos integram
ao primeiro mundo a um custo social gravís
simo, descaracterizando as instituições pú
blicas, os movimentos sociais e tomando
descartáveis setores produtivos excluídos
pelos novos parâmetros.

V - Tal modelo é responsável pela re
alidade de penúria em que vive a população
brasileira, demonstrada pelos índices de de
semprego (6,9 milhões de brasileiros perde
ram o emprego nesta década, conforme da
dos do IBGE); pelo número elevado de tra
balhadores sem carteira profissional assina
da; pelo aumento da população vivendo em
favelas, cortiços, loteamentos clandestinos,
nas ruas e sob as pontes; pela violência ur
bana e rural; pelo imenso contingente de cri
anças abandonadas; pelos massacres ge
neralizados; pela redução crescente da mo
bilidade, fruto do modelo individual de trans
portes, pesado e oneroso, e de leis de zone
amento que mantêm a força de trabalho em
áreas longínquas, gerando o caos nos traje
tos, deslocamentos demorados e agressivos
que implicam em perdas de recursos, tempo
e vidas humanas. Um modelo perverso, en
fim, que gera individualismo, implicando na
elevação da hostilidade e na decadência
dos valores da solidariedade, humanidade e
cooperação urbana.

VI - O Estado brasileiro foi historica
mente marcado pela desigualdade e pelo
uso dos bens públicos em benefício de clas
ses já privilegiadas. Investimentos social
mente concentrados e oriundos das rela
ções de troca de favores e clientelismo re
duziram e continuam reduzindo o acesso da
maioria da população a direitos básicos.
Nos anos 90, essa situação piorou. Houve
mudanças na relação Estado-sociedade ci
vir, aumento do déficit público, desmonte
das políticas sociais, privatização de bens e
serviços públicos, agravamento da crise so
cial, endividamento-dos governos estaduais-
e municipais, imposiçdes internacionais,
perda de direitos conquistados na Constitui
ção de 1988, disputa entre níveis-de gover-
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no, bem como a emergência de novos re
presentantes das velhas elites brasileiras
no desenho de políticas urbanas, acentu
ando as lógicas empresariais e de negóci
os e transformando os direitos sociais em
mercadoria.

VII - A cidade brasileira também é o
lugar da luta, o lugar da constituição de mo
vimentos organizados que querem transfor
má-Ia. É o lugar da construção da cícfada
nia, conquistada a partir de experiências
concretas de solidariedade e da elaboração
coletiva de projetos alternatívos. Não obs
tante a atual política centralista, inúmeros
municípios têm fortalecido a democracia e
o atendimento das necessidades de parce
la significativa da população, a par!ir da ex
perimentação e afirmação de novas formas
de planejamento e administração pública.
Apesar da cultura da competição, os exclu
ídos da produção formal vão criando laços
de cooperação, articulando e estruturando
na prática a economia popular, presSionan
do por políticas públicas que interfiram no
mercado e que possam garantir trabalho e
renda.

VIII - Para reverter o processo cres
cente da produção da pobreza, desigualda
de e exclusão social, bem como de degra
dação humana e ambiental, é necessário
adotar metas claras visando alcançar refor
mas estruturais para um novo modelo de
desenvolvimento, como já é apontado por
vários documentos do movimento popular e
democrático, entre eles o Manifesto do Mo
vimento em Defesa do Brasil, da Democra
cia e do Trabalho, construindo uma ação co
mum de entidades, sindicatos e partidos po
líticos, na perspectiva da edificação da uni
dade no curso das lutas.

IX - A I Conferência das Cidades bus
ca oferecer ressonância à voz dos que lu
tam e sonham que é possível construir es
paços de convivência com um novo perfil.
Em nome dessas aspirações e das múltiplas
possibilidades oferecidas pelo exercício da
cidadania, afirma-se a perspectiva da cons
trução de cidades estruturadas para a plena
satisfação das exigências materiais e espiri
tuais de seus habitantes.

X - A I Conferência das Cidades reafir
ma e assume para si as deliberações da

Conferência Nacional de Saneamento e pro
põe à sociedade brasileira, de imediato:

A formulação de um novo projeto de
desenvolvimento para o Brasil, inscreven
do, entre outras políticas públicas, o desen
volvimento urbano, no sentido de assegu
rar a articulação das dimensões ambiental
e social, e sua integração ao conjunto das
políticas e planos para o País, suas regiões
e cidades.

Para viabilizar a execução deste proje
to nacional de desenvolvimento, no que se
refere à política urbana, impõe-se a rever
são do panorama atual relativo à alocação
de recursos, inclusive do BNDES e Finame,
para habitação, saneamento, transporte pú
blico de massas e infra-estrutura urbana. É
necessária a previsão - e efetiva aplicação
- nas leis orçamentárias dos três níveis de
governo de um volume significativamente
maior de recursos a fundo perdido.

Mesmo admitindo a relevância da par
ticipação dos ~ecursos privados, cum
pre-nos evidenciar o histórico papel alavan
cador do desenvolvimento urbano represen
tado pelos recursos públicos, exigindo-se
também melhor utilizaçe.o dos recursos or
çamentários, mediante a sua conjugação
com outras fontes (FGTS, réJcursos do
BNDES, da CEF e de organismos ultilate
rais), voltadas em especial para o \inancia
mento das classes e camadas de baixa ren
da da sociedade.

Reafirmação da Reforma Urbana,
substrato e garantia do direito à cidade, à
função social da propriedade e à moradia
como direitos fundamentais das populacões
urbanas e dos indivíduos, contribuindo para
a promoção do desenvolvimento ma~erial,

.social e cultural de uma pátria de brasileiros
··-e, assim, promovendo a efetiva melhoria da

qualidade de vida.
O estabelecimento de um novo Pacio

Federéí:lvo que vede a centralização e COi'!

.centração de recursos financeiros pela
União, restabelecendo os recursos e as
prerrogativas dos estados e municípios e a
plena retomada das atividades de interesse
local, assegurando às cidades o direito inali
enável de formufar e executar suas políticas
públicas, tornando .disponíveis ainda os pro-
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gramas federais de desenvolvimento urbano
para efetiva aplicação municipal.

A democratização do planejamento e
da gestão das cidades, com ênfase nos
mecanismos que garantam o interesse pú
blico, o acesso à informação e o controle
social sobre os processos decisórios das
políticas e dos recursos públicos, nos vári
os níveis, assegurando a participação po
pular, em geral, mediante a realização de
orçamentos participativos, entre outros ins
trumentos e, em âmbito nacional, a criação
do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Urbano, com efetiva participação da socie
dade.

Apoio irrestrito à luta pela Reforma
~grária como parte integrante do esforço
voltado para o desenvolvimento nacional, ao
lado da Reforma Urbana, e à oferta de ser
viços públicos às vilas e pequenas localida
des rurais, a exemplo da eletrificação rural,
saneamento e outros instrumentos de con
forto, saúde e estímulo à cidadania, ofere
cendo consistência a uma polftica de em
prego e elevação da qualidade de vida dos
trabalhadores rurais - protagonistas da pro
dução de alimentos crescentemente impor
tados -, tornando mais atraente a vida no
campo e gerando conseqüente impacto po
sitivo nas cidades.

A ampliação da política de preserva
ção urbana, reforçando o papel dos organis
mos federais, estaduais e municipais do se
tor, como instâncias de proposição, imple
mentação e articulação de políticas públi
cas, desenvolvendo seus instrumentos de fi
nanciamento urbano em ações que fomen
tem e articulem os diversos aspectos relati·
vos à defesa do patrimônio cultural (históri
cos, artísticos, educacionais etc.), bem
como a realização de um seminário nacional
para discussão e elaboração do Sistema
Nacional de Preservação do Patrimônio Cul
tural, com a participação de representantes
dos três poderes da Repúbllca, dos movi
mentos sociais afins, ONG e empresas inte
ressadas.

No plano legislativo, é indispensável a
aprovação definitiva do Estatuto da Cidade
(PL n2 5.788/90, do Senado), já aprovado
nas Comissões de mérito da Câmara dos
Deputados e ainda pendente de manifesta-

ção da Comissão de Constituição e Justiça
e do Senado; da PEC nº 601/98, que intro
duz o direito à moradia na Constituição Fe
deral; do PL nº 2.710/92, de iniciativa popu
lar, que cria o Fundo Nacional de Moradia
Popular e o Conselho Nacional de Moradia
Popular; da PEC nQ 169/93, que trata dos
recursos do SUS; a inserção na proposta de
Reforma Tributária da destinação de recur
sos vinculados do Imposto Seletivo para o
transporte urbano; regulamentação dos arti·
gos do Decreto-Lei nº 25, de 30-11-1937,
que trata da preservação do patrimônio cul
tural brasileiro e define as atribuições do
IPHAN. Apresenta-se como uma exigência
o cumprimento da Lei nº 8.899/94, que con
cede passe livre às pessoas portadoras de
deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual.

A Agência Habitat, da ONU, já iniciou
o processo preparatório do encontro de ava
liação da Conferência de Istambul, a reali
zar-se em 2001. Os compromissos firmados
pelo Governo brasileiro, como signatário da
Agenda Habitat, não foram implementados
e nem sequer planejados.

A I Conferência das Cidades exige que
a sociedade civil seja chamada para a reto
mada imediata da Agenda Habitat.

A Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior estabelece o compromisso
de realizar anualmente a Conferência Nacio
nal das Cidades, precedida por conferências
organizadas nos estados e municípios pelas
assembléias legislativas e câmaras munici
pais, articuladas com as entidades e movi
mentos da sociedade civil.

A I Conferência das Cidades conclama
à ampla mobilização popular em defesa de
Reforma Urbana, do direito à moradia, ao
transporte, ao saneamento, à infra-estru
tura, enfim, do direito à cidade.

Brasma, Câmara dos Deputados, 3 de
dezembro de 1999.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, o Dia Nacional do Aposentado foi comemo
rado em todo o País, desde o dia oficial, segun
da-feira, 24, até o final da última semana, domingo,
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30, quando ocorreu a tradicional romaria dos aposen
tados e pensionistas ao santuário de Aparecida.

Passados todos os eventos que foram realiza
dos, alguns deles aqui em Brasília, onde participa
mos, resta-nos perguntar o que este Governo fez para
o aposentado, para o idoso brasileiro, que se esforça
por comemorar o seu dia, que faz força para não se
revoltar com a vida de angústia que lhe foi reservada
e que apesar de tudo ainda alimenta esperanças.

O segurado do INSS aposenta-se e não enten
de as contas que são feitas, pois, mesmo contribuindo
pelo teto, não o alcança em seu "benefício" inicial, que
segue sendo deteriorado ao longo dos anos, pela po
lítica salarial perversa que todos os governos vêm
adotando, principalmente o Governo FHC, que todos
os anos assina medidas provisórias para achatar o
salário mínimo e as aposentadorias e pensões.

O aposentado e pensionista do serviço público,
que, muito ao contrário do que é divulgado, em sua
grande maioria percebe salários pequenos, além de
ser colocado como vilão quando o Governo cria défi
cits baseados em dados maquiados, está sem au
mento desde o surgimento de FHC no cenário do Po
der Executivo e é constantemente ameaçado de pas
sar a contribuir para a Previdência, mesmo depois de
cumprido seu tempo de trabalho e estar em pleno
gozo de sua jubilação.

O trabalhador do campo teve o direito à aposen
tadoria inscrito na Constituição Federal de 1988, e
muitos não estão conseguindo exercertal direito, pois
os tecnocratas a serviço de FHC e Waldeck Ornélas
vão inserindo exigências impossíveis de serem cum
pridas, e ainda por cima são também colocados na
lista dos vilões, que recebem sem ter contribuído,
como se suas mãos calejadas e sua pele curtida pelo
sol não representassem uma real participação laboral
no engrandecimento desta Nação.

Estivemos lendo o depoimento do Dr. Jorge Dor
ze, Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de
Janeiro e diretor da Federação Nacional dos Médicos,
que diz em artigo do Terceiro Tempo - jornal do apo
sentado e servidor público:

Com seus proventos congelados há
vários anos e a inflação silenciosamente
crescente, não se poderia esperar um qua
dro diferente do que estamos denunciando.
Hoje, por exemplo, os aposentados das Se
cretarias Estadual e Municipal de Saúde do
Rio de Janeiro recebem valores irrisórios
que giram em torno de R$200. Se depen
desse das legislações sobre o assunto, que

aliás garantem o seu direito básico, os mé
dicos aposentados estariam vivendo uma
outra realidade. Infelizmente, as leis e as
decisões judiciais envolvendo esses profis
sionais não são cumpridas em nosso país.

Ele fala de médicos do Rio de Janeiro! Imagi
nem nos outros estados e nos outros municípios!

Dos trabalhadores ainda em atividade, muitos
não sabem que estão ameaçados de não conseguir
aposentar-se e, se o conseguirem, ter seus proventos
bastante reduzidos, pois FHC e Ornélas já trataram
de aprovar uma lei que criou o Fator Previdenciário,
que não lhes dará alternativas: ou aposentam com
30% a 40% menos ou ficam trabalhando por mais
oito, dez, até doze anos para conseguir sair do prejuí
zo.

Será que ainda podemos festejar o Dia Nacional
do Aposentado?!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se

ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Cam
pos.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, venho à tribuna na tarde de hoje para fa
lar a respeito da violência e suas conseqüências, no
que diz respeito ao crescimento do setor de seguran
ça privada no País.

É inegável que um dos problemas mais sérios·
que estamos enfrentando neste País está relacionq
do com a questão da segurança pública. Trata-se de
um problema complexo, na origem e em seus desdo
bramentos, cuja solução exige a formação de uma
vontade unitária, na qual estejam integradas todas as
forças vivas da Nação.

A violência urbana que recrudesce e se agigan
ta, gêmea siamesa da miséria que nos infelicita e en
vergonha, vai contaminando e conformando todos os
aspectos da vida brasileira, tornando-se até mesmo
um símbolo de repercussão internacional, a macular
a imagem de uma terra de tanta riqueza, habitada por
um povo tão cheio de potencialidades.

Infelizmente, Srs. Deputados, como demons
tram os diversos órgãos internacionais encarregados
de acompanhar questões como direitos humanos e
índices de qualidade de vida, o Brasil não é apenas o
País da natureza exuberante e daarte popular inigua
lável. É, mais -do que nunca, o País -das torturas nas
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delegacias e do crime organizado; dos assassinatos
de trabalhadores rurais e do tráfico de drogas.

Malgrado os esforços que o Estado brasileiro
tem empreendido no sentido de enfrentar o problema
da segurança pública, às"vezes de forma acertada,
outras tantas com iniciativas equivocadas, a verdade
é que a sociedade tem perdido sucessivas batalhas,
numa guerra que se prolonga e desgasta.

Prova dessa derrota continuada são os gastos
extraordinários, a cada ano mais significativos, que
têm sido feitos em segurança privada, para proteger
nossas famílias, nosso patrimônio, nossas empresas.
Gastos que aumentam os custos das empresas, por
tanto, dos preços médios da economia, e que drenam
somas consideráveis dos cofres públicos, recursos
que poderiam ser utilizados no enfrentamento das ra
ízes do problema, que são a miséria e a falta de edu
cação.

Como solução paliativa para problema tão com
plexo, a segurança privada é, ao mesmo tempo, re
médio que ajuda curar e veneno que agrava a doen
ça.

Hoje, no Brasil, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Depu
tados, estima-se que existam cerca de 600 mil vigilan
tes legalizados e não menos do que outros 600 mil
em situação irregular, dados que definem o efetivo de
segurança privada no Brasil, superior vinte vezes ao
efetivo do policiamento oficial comprometido com a
segurança pública.

São inúmeras as matérias na grande imprensa
brasileira que dão conta de maus profissionais, pouco
treinados, atentando contra direitos humanos, criança
e adolescente. Há quinze dias, o jornal O Estado de
s. Paulo dedicou grande espaço a uma matéria de
domingo a respeito exatamente do crescimento des
se setor, de forma desorganizada, no Estado de São
Paulo.

É evidente que, por meio de um estudo e uma
reflexão mais aguda do problema, os números acima,
ao contrário de representar aparente crescimento na
tural de um setor da iniciativa privada, reforçam uma
grave distorção do sistema de segurança.

Essa tem sido a preocupação manifestada por
entidades públicas, privadas, governamentais, não
governamentais e outros setores da sociedade, en
fim, preocupações do cidadão que assiste de forma
indefesa à ascensão dos índices de insegurança e vi
olência.

Sr. Presidente, Srls e Srs. Deputados, foi inter
pretando este sentimento e aprofundando o conheci
mento sobre a gravidade desses problemas que to-

mei a iniciativa de apresentar a esta Casa o Projeto
de Lei nQ 2.205/99, que se propõe a contribuir para a
construção de uma nova ordem na área da seguran
ça pública no País.

Note-se ainda que, ao tomar essa iniciativa, tive
o cuidado de levar em consideração o fato de que a le
gislação vigente que regulamenta o sistema de segu
rança pública nacional não corresponde mais às con
dições de políticas públicas exigidas pela sociedade
no momento.

Com efeito, a Lei nQ 7.102, de 20 de junho de
1983, cujas últimas alterações datam de 1995, não
conseguiu acompanhar as mudanças sociais ocorri
das nesses dezesseis anos, em que as deficiências e
dificuldades do sistema de segurança pública cresce
ram proporcionalmente à violência desenfreada e à
demanda da sociedade brasileira por mais proteção.

. É neste cenário que constatamos as condições
favoráveis que possibilitaram o crescimento vertigino
so do sistema de segurança privada, setor de nossa
economia que, não por mera coincidência, cresceu, a
despeito das dificuldades econômicas por que pas
sou este País.

A apresentação do projeto de lei que indicamos
nesta oportunidade tem o objetivo de disciplinar o
conjunto desse sistema de segurança privada, a fim
de que possamos coibir as ações clandestinas e ile
gais onde, efetivamente, estimulam o ambiente para o
crescimento dos atos de violência contra a sociedade.

A aprovação do presente projeto promoverá a
substituição da legislação em vigor, mas, substancial
mente, adequará dispositivos que consideramos fun
damentais, entre os quais citamos o controle social e
ocontrole da arma, entre tantos outros sobre os quais
terei oportunidade de falar após ouvir, com muito pra
zer, o aparte do nobre Deputado Enio Bacci.

O Sr. Enio Bacci - Nobre Deputado Eduardo
Campos, quero somar-me à sua voz, eis que vivemos
neste País hoje uma verdadeira epidemia de violên
cia. É lógico que a solução para a violência precisa vir
composta de um mosaico de transformações, de mu
danças e de medidas governamentais. Não são algu
mas medidas isoladas que vão resolver isso. Com
certeza, investimentos na área social são essenciais.
Precisamos de investimentos que gerem empregos,
que melhorem a saúde e a educação da população.
Agora, lamentavelmente, acho que o Governo não
pretende encarar de frente a questão da epidemia
que se abate na segurança pública deste País. Temos
um Ministro que dá a entender que o abrandamento
de penas pode melhorar a questão da segurança pú-
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blica. Inclusive propõe abrandar penas para trafican
tes, a possibilidade de substituição das penas que de
veriam ser cumpridas em regime fechado por trafi
cantes por penas em regime semi-aberto. Achamos
que o abrandamento de pena funciona, mas para pe
quenos delitos. Por isso, também tenho nesta Casa,
nobre Deputado Eduardo Campos, propostas que
pretendem somar-se a todas essas medidas para
melhorar a questão da segurança pública, como a
que impõe prisão perpétua para crimes de estupro
com morte e seqüestro com morte. Essa proposta
dorme na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, apesar de sabermos hoje que o crime de
estupro seguido de morte e de seqüestro seguido de
morte, lamentavelmente, não é punido adequada
mente pela legislação que aí está. Temos uma pro
posta que quer rediscutir a questão da maioridade pe
nai. Temos hoje muitos delitos graves, não infrações
de menores, como assaltos a taxistas, que são dego
lados por adolescentes com 16, 17 anos. O Governo
tem que discutir se aprova ou não a redução da maio
ridade. Precisamos discutir pontos cruciais como
esse. Por isso, quero lamentar que alguns teóricos do
Governo, como o próprio Ministro da Justiça, homem
bem intencionado, mas que conhece pouco da vida
efetiva das ruas, da criminalidade, como um policial,
um promotor ou um juiz, não tragam ao plenário pro
postas como esta que V. EXª apresentou e como as
que eu e tantos outros Parlamentares temos tramitan
do aqui, para que, num grande debate, com a partici
pação da sociedade, o Congresso Nacional dê a sua
contribuição para melhorar o que existe aí fora como
uma situação de calamidade, de epidemia. O cidadão
é um prisioneiro de si próprio, enquanto o marginal
anda nas ruas solto e praticando o seu crime. Em
tempo, no que respeita a este projeto que pretende
proibir o uso de armas, sou plenamente favorável ao
desarmamento, mas me alio ao que diz a AVIVA, a
Associação de Vítimas da Violência no Rio Grande do
Sul: desarmem primeiro o ladrão e depois o cidadão.
Parabéns a V. Exª pelas ponderações feitas aqui.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Agradeço a V.
Exª o aparte, nobre Deputado Enio Bacci, e afirmo
que o primeiro objetivo .deste projeto de lei é exata
mente estabelecer o controle social para cOl1cessão
deste serviço público que faz o Estado brasileiro na
medida em que autoriza o funcionamento de uma
nova empresa de vigilância. Esta autorização nada
mais é do que a concessão de um serviço público
para que uma empresa privada, em nome do Estado,
exerça o papel de prestação de segurança a alguém

que não está conseguindo ter a segurança prestada
pelo próprio Estado.

Temos que ter um controle social para conces
são de autorização de funcionamento de empresa de
segurança privada. Em vez do mero registro cartorial
nos Departamentos de Polícia Federal, o que propo
nho é que se dê a devida publicidade aos atos de
constituição desse tipo de empreendimento e que as
concessões sejam passíveis de impugnação, bem
como condiCionadas a parecer prévio, sob a respon
sabilidade de um conselho formado através da parti
cipação de órgãos do setor público e da sociedade ci
vil, como a Ordem dos Advogados e o próprio Ministé
rio Público, por exemplo.

Da maior importância também é o rígido
controle sobre o aparato bélico à disposição das
empresas de segurança, na medida em que é limitado
o quantitativo de armas que pode ser adquirido e em
que é criada por lei a figura do fiel depositário, a quem
está atribuída a responsabilidade pela guarda do
armamento que não estiver sendo utilizado. Ou seja,
aqueles armamentos que foram adquiridos para
cumprir um determinado contrato que não mais existe
não têm por que ficar nesta empresa e devem ser
recolhidos à delegacia da Polícia Federal ou, por
concessão, ao próprio Comando da Polícia Militar,
para que não aconteça o que já foi denunciado neste
plenário pelo eminente Deputado Roberto Jefferson,
que afirmou que as delegacias do Rio de Janeiro
registraram, no ano passado, se não me falha a
memória, cerca de 16 mil queixas de
desaparecimento de armas dessas empresas de
vigilância.

Ouço, com atenção, o aparte do nobre Deputa
do DI'. Evilásio Farias.

O Dr. Evilásio Farias - Nobre Deputado Eduar
do Campos, não me contentei em ficar apenas
assistindo. Quero parabenizá-lo pela escolha do tema
que traz no Grande Expediente desta tarde. Conheço
de perto o seu trabalho porque tenho o privilégio de
ser da sua bancada. Realmente, V. Exª traz uma
preocupação que acho ser hoje a maior de toda a
população brasileira. Não há drama maior, mais pro
fundo e mais complexo do que a atual situação de
violência.. Esse é o problema número um que
preocupa ,a popúlação brasileira. Sabemos que a
viólêncià é uma relação de causa e efeito, e V. Ex!!
muito bem enumerou algumas das causas. Gostaria
de dizer que a falta de uma política agrária que dê
estabilidade e prosperidade ao homem do campo, o
9ue. o expulsa pa~a os grandes adensamentos
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populacionais nas periferias dos grandes centros,
tem duas causas: primeira, as nossas fronteiras estão
escancaradas ao tráfico de drogas e ao contrabando
de armamentos. Dizem até que temos hoje 18
milhões de armas à disposição da população
brasileira. Mas também temos que dizer aqui que a
impunidade e o desemprego são causas ímpares.
Dessa forma, é preciso realmente uma somatória de
esforços da sociedade, do Parlamento e, acima de
tudo, do Governo Federal, que tem o equipamento,
mas vem enfrentando com uma postura tímida essa
questão da violência. Portanto, quero cumprimentar
V. ExA pela sua preocupação e dizer que me somo a
todo o arrazoado que expressa através da tribuna.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Quero agradecer
o aparte a V. Ex! e dizer que o nobre Deputado
representa, para orgulho desta Casa, o Estado de
São Paulo, que tem hoje um efetivo de segurança
privada legalizada muito maior do que o da Polícia
Militar e da Polícia Civil. E como efetivo clandestino,
:ambém é o maior de que se tem notícia neste País.
Isso é de conhecimento público. Como disse há
pouco, já foi inclusive matéria de diversos jornais de
grande circulação nacional. Acredito que seja de
muita importância o depoimento de V. Ex~, que
conhece tão bem a realidade daquele estado.

Sr. Presidente, gostaria de destacar também
que o projeto de lei visa estabelecer um limite máximo
de vigilantes por empresa, guardando uma proporção
de 10% do efetivo da Polícia Militar no estado-sede e
de 5% do efetivo geral das PM, no caso de empresa
com atuação nacional. Nem preciso enfatizar a
importância dessa medida, haja vista a desproporção
brutal e, pior ainda, a falta total de controle sobre os
efetivos do sistema de segurança privado.

Quero também destacar que será necessária,
para renovação anual da autorização, a apresentação
de relatório de atividades e de certidão de nada
consta - CND, bem como sua fiscalização. Essas
empresas são grandes sonegadoras da Previdência
Social neste País, e aquelas que sonegam fazem
uma concorrência predatória com as empresas que
cumprem as suas obrigações, que se vêem
prejudicadas exatamente por esse tipo de
concorrência desleal. Há uma falta de controle social
maior sobre a concessão do serviço público a essas
prestadores de serviço, que por vezes são os
famosos laranjas, que concorrem de maneira
predatória com os que geram emprego e prestam
serviço de qualidade, os quais merecem elogios e
I'\OSSO reconhecimento.

Outro dispositivo proposto é o cancelamento da
autorização de funcionamento da empresa de
segurança privada que contratar, a qualquer tftulo,
serviços de funcionários públicos da ativa da área de
segurança. Tal medida visa coibir a crescente
promiscuidade que marca a relação do aparato de
segurança privada com os funcionário públicos, a
quem a sociedade confia sua segurança e sua
integridade.

Sugerimos também a obrigatoriedade do envio
dos contratos à Superintendência da Polfcia Federal
para que ela possa controlar a localidade onde está
sendo empregado o efetivo das empresas privadas.
Isso vai propiciar ao aparelho de segurança pública
estadual um melhor planejamento de onde empregar
o seu efetivo. Se· uma determinada área está
fartamente vigiada pelo efetivo da segurança privada,
naturalmente o efetivo público pode ser utilizado em
uma outra direção.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mendes
Ribeiro Filho.

O Sr. Mendes Ribeiro Filho - Quero
cumprimentar V. Ex·, pois o tema que escolheu é
extremamente apropriado, e vou tentar ser o mais
breve possível. No Brasil, se estabeleceu
concorrência por preço baixo. Logo, o menor preço
tem o ganho da concorrência. Agora, no menor preço
nem sempre está embutida a qualidade dos serviços
prestados, o que tem causado exatamente o que V.
Ex' lembrou no seu pronunciamento: empresas
desestruturadas para determinados serviços ganham
as concorrências com preços aviltados e depois não
podem honrar o contrato, ficando o Governo, ou
aquele que contrata, preso a uma licitação que a
princípio é pelo menor preço, mas, na verdade, é
viciada no que diz respeito à qualidade de serviços.
Se acompanharmos o que está ocorrendo no Estado,
vemos que empresas que tinham inclusive escolas de
vigilância, com uma estrutura muito mais cara, são
prejudicadas por aquelas que correm por caminhos
diferentes. Vejam também que a segurança privada
está, mais uma vez, abocanhando a vigilância
pública. Hoje, os salários aviltados fazem com que
aqueles que foram formados pelo Estado, que neles
investiu, o deixem para trabalhar na segurança
privada, que paga salários melhores, muito embora
não ofereça tanta segurança. A questão da
segurança pública é extremamente importante. Em
alguns estados está ocorrendo o seguinte: parte do
efetivo estadual, que cumpre uma escala de 24 por 72
ou 24 por 48 horas, acumula serviço, permanecendo
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por muito tempo sem dormir, porque cooperativas
foram criadas por servidores públicos para fornecer
segurança privada nos bairros onde os cidadãos
estão intranqüilos. Perguntamos: até onde vai a
competência da segurança privada e até onde vai a
competência do agente de segurança pública? Se o
agente da segurança privada balear alguém, não
estará imbuído da autoridade. Por essas razões, é
importantíssima a discussão que V. Ex!! traz a esta tri
buna, Deputado Eduardo Campos, principalmente,
como disse o Deputado Enio Bacci, pela onda de
violência que assola o País. Segurança é assunto tão
sério que deve ser tratado tanto por Prefeitos quanto
pelo Presidente da República. Vamos acabar com os
canais de competência, porque permitem que se
transfira a responsabilidade para esta ou aquela
pessoa, deixando o cidadão intranqüilo, na mão de
menores que são utilizados por maiores para praticar
crimes por não poderem ser capitulados com base no
Código Penal. Responsabilizam menores pela prática
de delitos, quando maiores deveriam por eles re
sponder. Cumprimento V. Ex!! pelo pronunciamento
que faz e agradeço por permitir-me aparteá-Io.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Agradeço a V.
EXª o aparte, que incorporo a meu pronunciamento.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, como se
pôde ver nesta rápida explanação, o projeto de lei que
apresento neste momento à consideração dos nobres
colegas tem todas as condições de colocar a questão
da segurança privada sob o controle da sociedade.

Entendo que, caso seja aprovado, tal projeto de
lei produzirá esses e muitos outros efeitos positivos,
bastando citar, entre outros, a possibilidade concreta
que se abre para que possamos reduzir a
clandestinidade, o comércio ilegal de armas e outras
distorções provocadas nas atuais circunstâncias.

Antes de concluir, ouço, com prazer, o aparte do
nobre Deputado Vivaldo Barbosa.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Deputado Eduardo
Campos, não poderia deixar de saudar e
cumprimentar a proposta de V. Ex!!, exposta com o
brilho costumeiro. Entre os principais deveres do
Estado está propiciar segurança à população. Nem os
liberais mais exacerbados, que vêem o Estado como
uma figura hoje amesquinhada, mínima, que nem por
educação e saúde mais deveria ser responsável,
abrem mão de ter a segurança como um dever funda
mentai do Estado. Quando o Estado transfere para
particulares esse seu dever primordial de prestação
de segurança, tem que fazê-lo com os controles
próprios e necessários, o que não aconteceu no

Brasil até aqui. De maneira que é grande a
contribuição de V. Ex!!, trazendo a figura de um
controle da sociedade sobre essa atividade, que é
fundamental para ajudar a minorar os efeitos da
dramática vida do povo brasileiro ante o quadro de
violência e criminalidade, conseqüência das políticas
perversas de concentração de renda e de miséria e
sofrimento do nosso povo. É necessário que o
Estado, ao transferir esse serviço tão fundamental
para setores privados, faça o controle adequado para
que não haja os desvios que V. Ex!! está apontando e
que vemos él toda hora e em todo lugar deste País.
Minhas saudações e cumprimentos a V. Exª.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Agradeço a V.
EXª o aparte.

Apelo, Sr. Presidente, às Lideranças dqs
diversos partidos com assento nesta Casa e ao Sr.
Presidente Michel Temer, que já teve a oportunidade
de presidir aqui uma Comissão Geral a respeito
desse tema E~ que constituiu uma Comissão Especial
para discuti-lo, para que possa incluir esse projeto en
tre os que serão priorizados para análise da Câmara
dos Deputados como uma contribuição do Congresso
Nacional à erradicação da violência nas ruas. Que
possamos conceder à sociedade brasileira uma
legislação mais atualizada, que garanta um
verdadeiro controle do Estado e da sociedade sobre o
crescimento do setor de segurança.

Sr. Presidente, a perspectiva de podermos
oferecer à sociedade brasileira uma legislação que
esteja à altura do desafio que é enfrentar a violência,
sem sombra de dúvida, como disse o Deputado
Mendes Ribeiro Filho, é uma tarela para o PreSidente
da República, o Congresso Nacional, Prefeitos,
Governadores, enfim, para toda a sociedade
brasileira, a fim de garantirmos um desenvolvimento
harmônico do nosso País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo
Campos, o Sr. Enio Bacci, § 29 do arf. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Filho, § 29 do arf. 18 do Regimento Interno.

O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Pois não,
Deputado João Mendes.

O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, recentemente,
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tivemos oportunidade de ler matéria publicada no
jornal O Globo sobre o desrespeito ao cumprimento
da lei da meia entrada para estudantes nos cinemas
do Rio de Janeiro.

A lei municipal, em vigor há sete anos, que
garante o direito a desconto de 50% em espetáculos
teatrais, musicais, esportivos e cinemas para
estudantes cariocas só é respeitada por alguns
estabelecimentos, diz a reportagem. Mesmo assim o
desconto é dado somente em um ou dois dias da
semana. A reivindicação tanto da União Nacional de
Estudantes como da União Estadual dos Estudantes
é de que a lei municipal seja respeitada por todos.
Ambas defendem que a portaria da Funarj de 1994
que determinou que todas as casas ligadas ao órgão
devem dar descontos a estudantes apenas às
quartas e quintas não pode ser superior a lei munici
pal em vigor. Lembram ainda que existe uma lei
estadual, de 1996, já sancionada, à espera de
regulamentação, que ratifica a lei municipal.

Este benefício aos estudantes é tão relevante
que hoje tramitam no Congresso Nacional cinco
projetos sobre o tema, sendo um no Senado Federal
e quatro na Câmara dos Deputados. Todos instituem
a meia entrada para estudantes em eventos culturais,
em gera', uma vez que proporcionam lazer,
entretenimento e informação, e um deles delimita a
concessão aos estudantes com idade até 21 anos.
Dois deles já foram aprovados na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto e aguardam parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Não temos, pois, nenhuma lei federal em vigor,
embora entendamos que o benefício deva ser
estendido a todos os brasileiros de todas as regiões
do País.

Os nossos estudantes, em sua maioria, lutam
bravamente pelo direito de ir à escola. Muitos
enfrentam dificuldades econômicas sérias, e o cinema,
o teatro, ou outro evento cultural passam a ser um
sonho distante. A possibilidade de redução, em 50%,
do valor de uma entrada significa o acesso a um
destes bens culturais. O mundo mágico do cinema, a
realidade do teatro, o encantamento da música, o
prazer da diversão passarão da possibilidade para o
direito assegurado. É comum encontrarmos
promoções em um dia da semana, ou em um horário
especial, mas ainda não é um direito adquirido pelo
fato de ser estudante.

Comungamos com a luta por este direito para
todos os estudantes. Em vários países existem tarifas
diferenciadas para diferentes idades e categorias, en·

tre elas a de estudante. Em museus, espetáculos
teatrais, musicais, shows e programação
cinematográfica, encontramos, tradicionalmente,
este tratamento.

O exercício de cidadania tem de ser
permanente. A cultura é um importante meio para o
enriquecimento da sociedade, porém é necessário
facilitar o seu acesso. Somos um país em formação,
com elevado número de jovens, e temos uma
responsabilidade sem precedentes com este
segmento.

Registro aqui minha total solidariedade aos
estudantes do Rio de Janeiro e do Brasil.

Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' desse
divulgação a este pronunciamento nos meios de
comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra pela ordem ao nobre Deputado Robério
Araújo.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PL - RR. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, ninguém
desconhece os excessos cometidos nos últimos
anos, quando o processo de municipalização chegou
a extremos, com a proliferação desordenada de
várias Prefeituras, criadas, muitas, em desacordo
com a técnica e a prudência, tampouco justificáveis
por parâmetros demográficos ou geográficos.

Casos há, e, aliás, bastante comuns, alguns até
pitorescos, de certa forma, em que as cidades não
apenas se emendam, mas se confundem, e o
cidadão passa a ser vftima do "jogo de empurra",
acabando sem atendimento em parte nenhuma.

Observam-se, é certo, algumas vantagens
oriundas dessa pulverização. O modelo tem pelo
menos um mérito indiscutível: significou a
possibilidade real de interiorização do Poder Público.
Em outras palavras, apesar dos inúmeros problemas,
não há como negar que, a partir da existência de
Municípios menores, a população interiorana, em
tese, viu aumentarem as chances de atendimento,
em face da presença mais próxima do Poder Público.
Não obstante, o tempo comprovou, isso acabou por
se tornar letra morta.

Seja como for, Sr. Presidente, há um fato
consumado e irreversível, com virtudes e defeitos.
Agora, trata-se de realizar o sonho. É preciso
negacear a realidade dura e vencer o dilema
inexorável da falta de receitas tributárias à altura das
demandas populacionais, nas inúmeras
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municipalidades onde se vive uma situªção quase de
falência.

Com o advento da Constituição de 1988, cres
ceu, é verdade, a participação das municipalidades no
chamado bolo fiscal, mas suas competências e res
ponsabilidades aumentaram em volume superior. E,
vale notar, isso feito de modo abrupto, sem apoio téc
nico ou financeiro.

O Fundo de Participação dos Municípios - FPM
representa a principal fonte de recursos financeiros
para mais da metade das administrações municipais.
Nos Municípios de grande porte, considerados
aqueles com mais de 50 mil habitantes, essa
dependência gira em torno de 18%. Dos Municípios
de médio porte, isto é, os que apresentam população
entre 10 e 50 mil habitantes, 55,6% têm no FPM sua
principal fonte de recursos financefros. E nos
Municípios de pequeno porte, os que possuem
menos de 10 mil habitantes, o grau de dependência
ultrapassa os 57%. Assim, em nível mais ou menos
agudo, todos se mostram incapazes de
auto-sustento.

Estudos apontam o quanto é perverso o sistema
tributário brasileiro. Ocorre, Sris e Srs. Deputados,
que a maioria dos Municípios de pequeno porte
assenta a respectiva base econômica na atividade
agrícola. No entanto, os principais tributos de
competência municipal são de natureza urbana, a
exemplo do Imposto Predial e Territorial Urbano e do
Imposto Sobre Serviços, que, juntamente com outras
taxas, respondem por 90% da receita tribut.ária total
dos Municípios brasileiros. Ora, no -GaSO dos
pequenos, 90% de pouco é quase nada.

As contal?J~ú_blicas nãoreCfíam: Na ausência de
financiamentos, sobretudo o pequeno Município está
asfixiado, padecendo da mais absoluta sujeição aos
poderes estadual e federal. E, claro, quanto menor for,
mais difícil lhe fica custear todos os serviços que lhe
competem. Aliás, Sr. Presidente, quando observamos
o extenso universo de tarefas que hoje cabe ao
Município executar, fica evidente que os ganhos
indiscutíveis trazidos pela Carta de 1988, seja do
ponto de vista fiscal, seja tributário, séja
político-administrativo, acabaram por ser
neutralizados em razão do volume de encargos a ele
repassados. Resultado disso é que ao cidadão
acaba, muitas vezes, faltando serviços essenciais. Os
níveis de qualidade de vida estagnaram, não raro
pioraram.

Para o mal e para o bem, a crise, inevitável e
inadiável, coincide com a aproximação das eleições

municipais. Pélra o mal, pois muitos-Prefeitos, os
preocupados, os conscientes, os comprometidos
com os anseios do povo, ao apresentar ao eleitor o
balanço final de suas realizações, sentem-se
incomodados, frustrados, provavelmente
constrangidos, em face do que deixaram de cumprir;
para o bem, pois essas mesmas eleições hão de
conferir a necessária oportunidade política para se
reelaborarem algumas idéias, desmitificando ardis
que não resistem à crueza dos fatos. Chegou o
momento de pagar a fatura.

Os Municípios que aí estão, Sr. Presidente,
grandes ou pequenos, ricos ou pobres, precisam
avançar em seus sistemas de gestão, de modo a
sobreviver. Os aquinhoados, melhorando a in
fra-estrutura, expandindo o equipamento urbano,
otimizando os meios existentes; os não aquinhoados,
racionalizando o pouco que têm, perseguindo um
melhor desempenho fiscal, buscando recursos onde
porventura estejam ociosos, a fim de prestar o
atendimento mais eficaz possível ao cidadão.

Alemanha, França e Espanha há muito unem as
forças de suas pequenas unidades político-administra
tivas, algo que equivaleria à nossa estrutura munici
pal, por intermédio de consórcios ou condomínios,
para a prestação de serviços públicos comuns, nota
damente nas áreas de saúde e educação. E é isso
que ora nos vem sugerir o Banco Mundial (Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimen
to - BIRD). Na condição de que desfruta, como um de
nossos grandes agentes financiadores, possuidor áe
uma carteira de investimentos da ordem de 8 bilhões
de dólares, é razoável que lhe demos ouvidos.

Os aspec:tos positivos são evidentes. Com uma
única administração centralizada, o custo dos
serviços passa a ser rateado entre várias cidades,
que, a partir da conveniência, das necessidades e da
proximidade, agregam-se na oferta de escolas e
hospitais, sobretudo centros especializados.

Mutatis mutandis, os Municípios adotarão o
sistema de terceirização, como faz a iniciativa
privada. E, como também é comum nas empresas, os
instrumentos de controle acabarão fortalecidos, no
caso, instrumentos de controle administrativo,
financeiro, social e político. A estes compe1lrá, .entre
outras missões, a de zelar pela qualidade bern..como
pela eqüidade: todos participam e todos.,..."se
beneficiam.

O postulado soa.elaro. A maneira de executá-lo,
pelas implicações culturais ..óbvias; é que encerra
dificuldades a...s.erem enfrentadas com objetividade,
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espírito público e habilidade. Contudo, o que ora está
sendo proposto é uma obra possível de engenharia,
tanto do ponto de vista operacional quanto político,
até porque, como disse, já experimentada com
sucesso em outros países.

O assunto é bastante vasto, Sr. Presidente. Não
é o caso, em absoluto, de esgotá-lo de uma só vez.
Contudo, chamo a atenção dos nobres colegas para
começar a defrontá-lo com a devida urgência e o
merecido afinco.

Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia
mento fosse divulgado nos órgãos de comunicação
da Casa.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra pela ordem ao nobre Deputado Sérgio
Carvalho.

O SR. SERGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, em janeiro do ano
passado, foi fechada em Porto Velho a Policlínica
Osvaldo Cruz. Importante no contexto das
instituições prestadoras de atendimento à saúde
pública, a Policlínica era de grande importância
principalmente para a população da Capital do
Estado, embora eventualmente atendesse também
doentes do interior. Ocorre, Sr. Presidente, que pas
sados doze meses do fechamento da Osvaldo Cruz, a
situação piorou muito. Até hoje as obras de
recuperação do prédio ainda não foram iniciadas, os
mais de cem funcionários passaram todo este
período recebendo seus salários sem trabalhar e,
agora, quase todos foram sumariamente demitidos
pelo Decreto nº 8.849, publicado no Diário Oficial do
último dia 22 de janeiro deste ano.

Criou-se, então, uma situação patética, de
desrespeito à população e a todo o sistema de saúde
pública. Pnmeiro, não se reabriu a Policlínica Osvaldo
Cruz, tão importante para a população. Depois,
pagaram-se os salários dos funcionários sem que
nenhum deles precisasse trabalhar, apesar dos seus
pedidos insistentes, e do seu sindicato, e apesar das
graves necessidades de pessoal de outros postos de
saúde e hospitais. Ainda mais: criou-se, entre esse
pessoal que tantos serviços importantes prestou à
saúde pública do Estado, alguns por mais de uma
década, o pânico da demissão, e na semana passada
foi anunciado o pior: a demissão em massa de quase
todos os servidores que ali prestavam serviços.

Que tipo de administração é essa? Como se
pode compreender uma situação em que a saúde do
Estado está sendo reduzida pouco a pouco pelo
próprio Governo? Como explicar pagamento de
salários a mais de uma centena de pessoas sem
necessidade de que elas trabalhem? O que o
Governo pôde explicar à comunidade acerca do não
aproveitamento desses profissionais, durante todo
esse ano de 1999, quando havia tanta necessidade
de pessoal em outras unidades de saúde? São
perguntas que como Parlamentar e como
representante do povo do Estado de Rondônia sou
obrigado a fazer, como o Governo também tem
obrigação de responder a elas. O Governo de
Rondônia demonstra, todos os dias, estar perdido,
não saber o que fazer com sua parcela de
responsabilidade na saúde pública. Parece que o
setor não é levado a sério por um Governo que, em
sua campanha eleitoral, não só prometeu prioridade
ao setor, como garantiu que não iria demitir ninguém.

Enquanto tudo isso ocorre, Sr. Presidente, a
comunidade de Porto Velho e de todo o Estado
assiste, perplexa e assombrada, a tantos equívocos
na área da saúde. O episódio da Policlínica Osvaldo
Cruz é sintomático, dá a exata dimensão do
desencontros que o Governo de Rondônia está
causando a toda a população. Não se fala mais na
reforma da Policlínica, e agora que os servidores
estão demitidos e o prédio da Policlínica está todo
depredado será que um dia, neste resto de Governo,
a Osvaldo Cruz vai, ainda, prestar o importante
serviço à população que vinha realizando? Por tudo
isso, Sr. Presidente, desta tribuna estamos solicitando
ao Governo do Estado que explique toda a situação à
população e anuncie claramente os seus planos
relativos à Policlínica Porto Velho, para que a
população saiba exatamente o que esperar do futuro
quanto à estrutura de saúde pública da Capital.

Era o que tínhamos a questionar.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

a palavra peja ordem ao Deputado AJex Canziani.

O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, a violência urbana
é um dos mais graves problemas enfrentados por
nossa sociedade neste fim de século.

Há anos o cidadão brasileiro assiste, impotente,
à escalada de criminalidade que toma conta das
cidades, de norte a sul do País. Acuado, cerca-se de
muros cada vez mais altos, recorre à segurança
privada e às técnicas de defesa pessoal, até dar-se
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conta de que os métodos dos cnmlnosos são
incomparavelmente mais poderosos e eficazes do
que os seus esforços solitários de autoproteção.

Qualquer discussão sobre violência e
segurança pública que se pretenda séria, neste País,
deve começar com uma distinção: existem dois tipos
de violência urbana, a que tem origem na miséria e na
má distribuição de renda brasileira e a perpetrada
pelo crime organizado.

A violência derivada da miséria e das nossas
vergonhosas taxas de concentração de renda é um
mal que atinge a sociedade brasileira há mais tempo
que o crime organizado, porém é menos ameaçador
do que este. Os marginais empurrados para o crime
pela falta de oportunidades atuam isolados, não
dispõem de armas caras e sofisticadas e são, por
isso, contidos com muito mais facilidade pelo
aparelho de segurança do Estado que os membros
do crime organizado.

O fortalecimento do crime organizado é, ao
contrário, um fenômeno extremamente grave. Na
criminalidade individual, o alvo são outros indivíduos
e seus patrimônios. O crime organizado, ao contrário,
alveja o próprio Estado e suas instituições,
apossando-se de estruturas sociais já consolidadas
para atingir com maior eficiência os seus objetivos
criminosos.

Durante os trab,alhos da CPI do Narcotráfico
pudemos medir o enorme poder de que o crime
organizado já desfruta no nosso País, com
representantes infiltrados nos três Poderes da
República. Felizmente, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso tem demonstrado a firme
determinação de combater este inimigo, numa
cruzada que já recebeu pleno apoio do Legislativo, do
Judiciário e da opinião pública nacional.

Mas para que o Poder Público consiga combater
a violência urbana com alguma eficácia é preciso, an
tes, abordar o problema em toda a sua complexidade,
desenvolvendo ações coordenadas que sejam
capazes de atacá-lo em várias frentes.

O primeiro passo é proceder a uma luta sem
tréguas contra o crime organizado, dando
prosseguimento ao esforço que começou a ser feito
ao longo de 1999, com pleno apoio das instituições
nacionais, públicas e privadas.

A atuação do crime organizado durante um
período prolongado corrói a teia institucional de uma
sociedade e pode tornar a instituição criminosa mais
forte que o próprio Estado. Quando isto acontece,
toda a população do País torna-se refém dos

interesses do grupo criminoso, numa situação
dificilmente reversível. Este é o motivo por que
consideramos prioritária e urgente a tarefa de
combater o crime organizado.

Paralelamente à luta contra o crime organizado,
porém, faz-se necessário adotarem-se políticas
públicas que ataquem as causas da pobreza,
responsável pela adesão de milhões de brasileiros,
anualmente, ao submundo do crime.

Todos conhecemos o drama do êxodo rural
descontrolado que, durante décadas, levou legiões
de brasileiros a migrarem para as grandes e médias
cidades, formando um cinturão de miséria e de
marginalidade em torno das aglomerações urbanas.

É possível amenizar esta tragédia social, com
políticas que facilitem a redistribuição de renda,
promovam a geração de empregos, garantam a
universalidade do acesso à educação, à saúde e a
métodos de planejamento familiar. Estas não são
medidas emergenciais, de efeito imediato, mas sua
adoção é indispensável para a redução consistente
dos índices de violência a médio e a longo prazos.

Outra providência necessária é tornar a Justiça
mais ágil e eficiente, pondo fim a esse poderoso
incentivo à violência representado pela impunidade.

O Congresso Nacional deu importante passo
neste sentido ao aprovar, em meados de 1999, o
Programa Federal de Proteção a Testemunhas e
Vítimas Ameaçadas, que, além de garantir proteção
às testemunhas e às vítimas, institui o perdão judicial
ou a redução da pena para quem colaborar com a
Justiça.

O sistema carcerário é outra variável de grande
importância no combate à violência e à criminalidade
no Brasil. Não é novidade para ninguém que as
prisões brasileiras, ao invés de instâncias para a
reeducação e recuperação dos criminosos, são
autênticas escolas de especialização em atividades
ilícitas.

Esta distorção é ainda mais evidente e
revoltante nos famigerados presídios mirins,
batizados, por uma triste ironia, de FEBEM 
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. As
rebeliões recentemente ocorridas em unidades desta
instituição expuseram à sociedade brasileira, da
forma mais trágica possível, todo o horror do
cotidiano vivido pelos jovens lá internados, onde a
violência e CI desrespeito aos direitos humanos é a
primeira lição ensinada.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, não
podemos ficar de braços cruzados, assistindo à
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acelerada deterioração das condições de civilidade
no nosso País. O crescimento da violência é um
problema complexo, mas não está imune à ação
pública. Precisamos realizar, com a máxima
urgência, um esforço conjunto para compreender a
dinâmica deste fenômeno e combatê-lo sem tréguas.
É isto que a sociedade brasileira espera de seus
representantes.

Gostaria que V. ExiI, Sr. Presidente, divulgasse
este pronunciamento através dos meios de
comunicação da Casa.

Obrigado.
O SR. ALOíZIO SANTOS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, venho hoje a esta
tribuna para falar sobre as diversas mortes
provenientes de acidentes trânsito que vêm
ocorrendo no País. O Brasil possui aproximadamente
30 milhões de veículos e 1 milhão e 400 mil
quilômetros de estradas, sendo apenas 18%
asfaltadas, e gera a vergonhosa marca de um
acidente a cada 57 segundos.

As vantagens que os veículos nos oferecem,
principalmente a comodidade, fazem com que o
homem tenha uma estranha relação de convivência e
dependência com eles, é deles que muitos tiram o
sustento da família, eles encurtam as .distâncias,
facilitam o lazer, dão status, etc. e, ao mesmo tempo,
são a causa de danos irreparáveis para o próprio
homem.

Oficialmente são 26 mil mortes/ano e 350 mil
feridos/ano no trânsito brasileiro, mas calcula-se que
esse número chegue a aproximadamente 45 mil
mortes juntando os óbitos ocorridos em até 24 horas
após, tudo isso em conseqüência de acidentes de
trânsito. E o pior, os feridos ocupam cerca de 55% dos
leitos hospitalares. São números enormes e
assustadores, fora as pessoas que levarão consigo,
para sempre, os traumas, a dor, as marcas e
conseqüências do acidente, além dos prejuízos
materiais que dele advêm e que no Brasil podem
chegar a mais de 2 bilhões de dólares por ano.

Os principais motivos dos acidentes, de acordo
com psicólogos e engenheiros de trafego, são: falta
de educação básica, que leva a um comportamento
individualista; má formação de motoristas, habilitados
independentemente da capacidade de conduzir um

veículo com segurança; e ambiente de trânsito hostil,
que podem levar mesmo os bons condutores a serem
inconseqüentes. Esses três ingredientes contribuem
para que os motoristas estejam cada vez mais
sujeitos a acidentes, tanto como causadores quanto
como vítimas.

Por isso, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
resta aos órgãos e entidades ligadas ao trânsito
tentar buscar medidas que resolvam ou, pelo menos,
minimizem o problema, se possível aplicando a
educação a longo prazo, na qual desde o primário os
alunos tenham noções básicas de segurança e
conduta no trânsito, para que assim quando
chegarem aos 18 anos tenham aprendido tudo o que
envolve a condução de um veículo, e não apenas o
ato de dirigir.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que divulgue este
pronunciamento através dos meios de comunicação
da Casa.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao Deputado Expedito Júnior, por 25
minutos.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, existe uma'matemática elementar
que é válida tanto para os indivíduos quanto para os
governantes.

Por exemplo: ninguém, em sã consciência, vai
dizer que é bom gastar mais do que se ganha. Apesar
disso, muitos estados brasileiros comportaram-se, no
passado, como gastadores irresponsáveis do
dinheiro público.

Ainda hoje, várias Unidades da Federação têm
seus orçamentos prejudicados por folhas de
pagamento que consomem todos os recursos
estaduais, nada deixando para os investimentos ou
funcionamento normal dos serviços públicos. Essas
folhas de pagamento, na maior parte das vezes,
foram inchadas pela contratação de cidadãos que
não prestaram concurso público nem eram
necessários ao Estado em si, mas, sim, aos
interesses eleitoreiros de políticos acostumados a
trocar empregos por votos.

Ora, a falta de competência e vocação dentro da
máquina pública é um dos maiores problemas do
Brasil. A cada eleição, vemos o preenchimento de
cargos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto
escalões por pessoas cujo maior mérito, às vezes, é a
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subserviência, o puxa-saquismo ou o parentesco com
a nova safra de políticos eleitos.

Como conseqüência, a cada eleição, vemos o
desmonte da máquina pública, com a nomeação de
Secretários de Estado e até de diretores de escolas
sem qualificação técnica ou compromisso com o
interesse público. Anos passam até que a nova
equipe comece a entender o funcionamento do
Est~do. Aí vem uma nova eleição, e o processo se
reinicia.

Ora, o ideal seria que, como na França, na
Alemanha ou em outros países, os eleitos só
pudessem nomear alguns poucos cargos de
confiança do primeiro escalão. Ainda chegaremos 
espero - a esse ponto, o que permitirá a criação de
um corpo técnico eficiente e experiente dentro do
serviço público.

Infelizmente, esta não é a realidade em que
vivemos. O próprio Sr. Confúcio Moura, Deputado
Federal pelo PMDB de Rondônia, admite a forma
estranha e condenável através da qual vários
apadrinhados políticos ganharam, há mais de uma
década, cargos públicos em nosso estado, cargos
estes mantidos até hoje à custa do Erário e do
desrespeito à Constituição.

Em discurso pronunciado no dia 24 de janeiro, o
ilustre Deputado do PMDB admite que, quando foi
Secretário de Saúde em nosso estado, entre 1987 e
1988, seu primeiro ato oficial foi receber listas
trazidas por vários Vereadores e Deputados, listas de
nomes de cabos eleitorais transformadas em
processos administrativos e que levaram à
contratação de vinte, cinqüenta, oitenta, cem pessoas
cada um.

Segundo as palavras do próprio Deputado, os
políticos aliados colocavam - abro aspas - "aquele
mundão de papel em cima da mesa, dizendo que era
para eu contratar" - fecho aspas.

Ora, essa contratação a toque de caixa, como
disse o Deputado Confúcio Moura, não poderia ser
boa para o estado. E não o foi. As finanças de
Rondônia estão gravemente comprometidas há anos.

Na renegociação da dívida do nosso estado
para com a União, o Governador anterior chegou a
assinar, em 1998, um termo de compromisso de
demissão dos funcionários públicos que excedem o
admitido por lei. O antigo Governador, porém, em fim
de mandato e pensando nas próximas eleições, não
cumpriu sua palavra e sua obrigÇl.ção. Deixou essa
desagradável tarefa de estadista para o seu sucessor,
o atual Governador de Rondôma: '

Ora, a demissão de funcionários não
concursados era forçosa, visto que 90% da receita do
rfõsso estado estava comprometida com a folha de
pagamento. Trata-se de uma medida que qualquer
político só toma em caso de absoluta necessidade,
ciente dos custos eleitorais de uma proposta tão
impopular, apesar de inevitável.

Visando contornar a situação, o atual
Governador ainda tentou, e conseguiu, durante 1 ano
e 3 meses de mandato, encontrar saídas alternativas.
Mas, por mais que se aumentasse a arrecadação, a
folha salarial, inflada irresponsavelmente no passado,
não estava permitindo a sobrevivência de Rondônia
como estado independente.

Não havia mais como adiar o enxugamento da
folha de pagamento. Ou se promovia a demissão dos
funcionários não concursados, ou haveria um colapso
financeiro, como aquele que envergonhou
recentemente o Estado de Alagoas, forçando uma
intervenção federal. É verdade que em Alagoas o que
causou o colapso não foram os funcionários públicos,
mas a generosa isenção de impostos concedida aos
usineiros daquele estado. O caso dos dois estados,
porém, serve para certas vozes do Sudeste
proclamarem a inferioridade cultural e administrativa
do Norte e do Nordeste. E não seria surpreendente se
parte da imprensa começasse a sugerir ao nosso
estado a volta à condição de Território Federal, caso
lá houvesse uma intervenção.

srªs e Srs. Deputados, o Governador José de
Abreu BiaLlco agiu,da melhor forma possível ao ter a
coragem de demitir funcionários não concursados,
pois Rondônia estava entravada por 40 mil
funcionários públicos, e o serviço público não é, como
querem alguns, uma espécie de Previdência Social.

Nenhum estado independente pode ter uma
máquina administrativa cujos custos não sejam
-cobertos pela dinâmica de sua economia. Além de
tudo, existe uma lei que estava sendo descumprida
há muito tempo. A chamada Lei Camata, aprovada
por esta Casa, determina que os Governos Estaduais
e Municipais não comprometam mais de 60% de sua
arrecadação líquida com a folha de pessoal. Como já
foi dito, antes das demissões, Rondônia comprometia
90% de toda sua receita com o pagamento de
funcionários públicos.

As demissões fizeram-se necessárias, não por
vontade ou capricho do próprio Governador, mas por
força de uma- lei que, inclusive, determina sanções
para os estados que não estiverem saneados. Aliás, a
nova Lei de Responsabilidade Fiscal, que esta Casa
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acaba de aprovar, acentua ainda mais as restrições
ao dinheiro público e à gastança desordenada.

Os Srs. Deputados Confúcio Moura, do PMDB,
e Eurípedes Miranda, do PDT, do meu estado,
Rondônia, acham que poderia haver uma outra
solução. Qual é a solução, Srs. Deputados? O
Governador Bianco fez tudo o que estava ao seu
alcance, antes da demissão em massa, tentando
aumentar a arrecadação. E conseguiu.

O assombroso déficit de mais de 300 milhões
herdados das administrações anteriores, herdados
da administração do próprio PMDB, no Estado de
Rondônia, foi reduzido no ano passado, graças a uma
administração eficiente, a 70 milhões de reais,
mesmo com os aumentos na folha de pagamento
concedidos em decorrência de ações judiciais.

A arrecadação subiu muito, mas a dívida com a
União, que nos custa 9 milhões de reais por mês,
somada à folha de pagamentos, ultrapassava toda a
arrecadação estadual. Ou seja: mesmo sem investir
nada em saúde, educação ou material de expediente,
mesmo sem pagar as contas de água e luz das
repartições públicas, ainda assim a dívida estadual
continuaria crescendo, deixando-nos sem
perspectivas; isso no curtíssimo prazo; era uma
emergência já no Governo anterior.

Um Governador mais covarde ou populista
poderia continuar, como fizeram seus antecessores,
deixando o problema para o futuro. Tratava-se, porém,
de uma situação de emergência, que não seria
resolvida com discursos populistas ou sl1luções do
tempo da ditadura de Getúlio Vargas.

O Governador Bianco fez o que devia ter feito:
reduziu a folha de pagamentos em nosso estado,
cortando, segundo a ordem prevista em lei, cargos
comissionados e cargos preenchidos em desrespeito
à Constituição de 1988, a Constituição que Ulysses
Guimarães, do mesmo partido do Deputado Confúcio
Moura, gostaria de ver respeitada por seus
correligionários.

Mesmo tendo a matemática, a Constituição e a
lei a seu lado, as demissões não foram a primeira
opção tentada pelo atual Governador. Durante mais
de um ano, foi oferecida aos funcionários do estado a
alternativa de adesão ao Programa de Licença
Extraordinária Incentivada e ao Programa de
Redução de Carga Horária. Tais alternativas, porém,
foram desprezadas, e os políticos oposicionistas do
nosso estado, que hoje acham tão fácil criticar o
Governador, não apresentaram nenhuma proposta

viável para preservar os empregos que hoje se
apressam em defender.

O procedimento de demissão foi feito conforme
o figurino da lei. A Procuradoria-Geral do Estado foi
consultada e indicou a redução em 20% dos cargos
comissionados, seguida pela demissão dos celetistas
e, depois, dos não-estáveis. Lembro aos de memória
curta que os representantes do povo brasileiro, aqui
reunidos, aprovaram inclusive a demissão dos
funcionários estáveis, o que ainda não foi feito em
Rondônia.

As regras da demissão foram baseadas na
impessoalidade. Primeiramente, o Governador quis
optar por demitir aqueles com menor tempo de
serviço e menor números de filhos. Consultada a
Procuradoria, viu-se que a lei, entretanto, obrigava a
demitir os não-estáveis, independentemente de
considerações particulares.

Sr. Presidente, senhoras e senhores
representantes dos partidos derrotados na últimas
eleições no Estado de Rondônia, se a intenção é
realmente defender o interesse público do nosso
estado, não adianta insistir na teoria de que o serviço
público deve ser uma espécie de mãe, provendo
salários para os necessitados. Devemos lutar pelo
crescimento do setor privado no nosso estado,
devemos lutar pelo fim do apadrinhamento político
quando o assunto é o preenchimento de cargos
públicos.

Talvez o ideal fosse a existência de um concurso
público, até mesmo para o segundo escalão da
República, como forma de evitar que eminentes
incompetentes comprometam a eficiência do serviço
público, como hoje acontece em todos os estados.
Melhor ainda seria se pudéssemos evitar confundir a
independência dos Poderes com a promiscuidade
que conspurca o Judiciário, onde juízes nomeiam
parentes e beneficiam políticos que os ajudaram em
suas próprias nomeações.

Portanto, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputad03,
o Governador do Estado de Rondônia não tinha mais
alternativa, te'lB que buscar as demissões do
funcionalismo público para viabilizar, para pôr o
estado nos trilhos do desenvolvimento, porque
Rondônia foi um estado perseguido, mal administrado
por todos os Governadores que por ali passaram.

O Governador José Bianco começa de uma
maneira diferente, tentando viabilizar o estado, que é
rico, mas que até hoje só foi sugado pela classe
política. S. Exl , neste momento, tomou uma decisão
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corajosa e difícil, porque se trata de um remédio
amargo, que precisa ser dado agora.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Oscar
Andrade, com muito prazer.

O Sr. Osear Andrade - Nobre Deputado
Expedito Júnior, venho parabenizá-lo pelo brilhante
pronunciamento que faz, nesta Casa, em defesa dos
atos recém-acontecidos em nosso estado, que me
entristeceram e, com certeza, a V. Exª também, mas
que foram necessários. O Governador José Bianco,
depois de muito tentar, aumentando receitas e
enxugando de todas as formas os custos, teve de
demitir quase 10 mil funcionários. S. Exª tomou a
medida certa, para o bem do nosso estado e para um
futuro melhor de toda a população. Parabenizo V. Ex!!
pela maneira clara com que questionou os nossos
colegas de bancadas, Deputados Confúcio Moura e
Eurípedes Miranda, que, de forma intempestiva e
enganosa, fizeram duras críticas ao Governo,
afirmando que se trata de uma medida impensada e
repentina. Todo o nosso estado sabia que deveria
haver demissão para enxugar a máquina. Parabenizo
a forma clara com que V. Ex!! explica as demissões,
que ocorreram estritamente dentro da lei. Com
certeza, amanhã, a Justiça do nosso estado proferirá
o veredicto final, porque a decisão encontra-se sub
judiee a pedido dos. sindicatos. Quero, finalmente,
parabenizar V. Exª p~la forma clara com que faz seu
pronunciamento, lembrando do triste fato acontecido
em nosso estado por causa de antigos governantes
que, irresponsavelmente, foram admitindo, admitindo,
sem concurso, de maneira ilegal. Hoje, infelizmente,
muitos país de família perderam seus empregos
porque não eram estáveis. Parabéns pelo pronuncia
mento de V. Exª Obrigado.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Concedo um
aparte ao Deputado Pauderney Avelino.

O Sr. Pauderney Avelino - Nobre Deputado
Expedito Júnior, V. Exª traz a preqcupação de um
Deputado que tem compromisso com seu estàdo e
com a coisa pública. Entendemos qu~ o Governador
José Bianco - excelente Governador - recebeu
Rondônia em estado de miséria. Entendemos que um
estado jovem, que nasceu rico, não poderia ter os
vícios que vêm tendo o Estado de Rondônia. Houve
descaso dos governantes anteriores e também a
cultura de ser um Território Federal que tinha as
despesas com pessoal incluídas no Orçamento da
União. Assim sendo, os governantes foram admitindo
os funcionários públicos sem a devida
responsabilidade. Hoje, com a Lei da

Responsabilidade Fiscal e com os mandamentos da
moderna administração, não precisamos de excesso
de pessoal e não podemos mais tê-lo. Temos a Lei
Camata, que determina um gasto de no máximo 60%
da receita do estado para pagamento de pessoal, e
temos, sobretudo, meu caro Deputado, o equilíbrio
das contas públicas. Não é possível que um estado
possa comprometer 80%, 90% da sua receita com
pagamento de custeio, com pagamento de pessoal.
Portanto, parabenizo V. EXª pela coragem com que
vem hoje defender os atos do Governador do seu
estado, entendendo ser doloroso, ser
posicionamento que corta o coração de quantos
tenham sensibilidade, mas entendendo também que
a coisa pública deve ser conduzida com
responsabilidade, sobretudo porque os recursos não
são do Governador nem' dos funcionários que
compõ"em o Governo, mas de toda a população do
seu estado.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Incorporo ao meu
pronunciamento o seu aparte, Deputado Pauderney
Avelino.

Devemos, enfim, Sr. Presidente, considerar as
críticas que a sociedade faz a esta Casa, o
Congresso Nacional, onde sabemos da existência de
nepotismo, cargos fantasmas e regras salariais
totalmente divorciadas das regras vigentes no Brasil
real. A festa que o endividamento nacional nos
propiciava, e ainda nos propicia, deve acabar de uma
vez por todas. O Brasil não pode gastar mais do que
ganha, e é cada vez mais intolerável o desperdício
arbitrár'io"do dinheiro público.

É este Brasil real, srªs e Srs. Deputados, que as
forças de centro-direita, representadas pelo PFL e
pelo PSDB, querem mostrar às esquerdas, que têm
saudades do paternalismo vigente na ditadura de
Getúlio Vargas ou de Fidel Castro, do populismo
irresponsável que pensa que, quando o dinheiro falta,
basta imprimi-lo ou pegar emprestado.

Esse Brasil arcaico acabou. Os que querem
restaurá-lo, que apresentem suas propostas nas
próximas eleições, e vejam, mais uma vez, de que
lado o povo está, de que forma o povo pensa.

, A SRA. ALCIONE ATHAYDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. EXª
a palavra.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sf'ls e Srs. Deputados, no último dia 28,
coordenados pelo Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
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treze Deputados da bancada federal do Rio de Ja
neiro compareceram a uma reunião na sede da
Petrobras.

A reunião teve como objetivo esclarecer aos
Parlamentares as causas do desastre ecológico
ocorrido na Baía da Guanabara, quais as
providências que estão sendo tomadas e discutir
medidas para minimizar o risco de que ocorram novas
tragédias ambientais.

Durante sua explanação, o Presidente daquela
empresa explicou como estão transcorrendo os
serviços de limpeza do óleo derramado na Baía.

Admitiu a completa responsabilidade da
empresa no acidente, ocorrido apesar da constante
preocupação com a preservação do meio ambiente.
Como exemplo citou a Bacia de Campos, de onde são
extraídos 950 mil barris de petróleo por dia,
convertidos em 150 milhões de litros de óleo, e do
Campo de Urucum, no Amazonas, de onde é extraído
gás natural, sem conseqüências danosas ao meio
ambiente.

Finalizando sua apresentação, o Presidente
comprometeu-se a fazer uma verdadeira revolução
ambiental na Petrobras na busca do ISO 14000,
maior certificado de qualidade nas questões ligadas
ao meio ambiente.

Passando-se para os debates, foram discutidas
inicialmente as deficiências da Refinaria Duque de
Caxias - REDUC, construída em 1961. Um dos
pontos levantados foi o seu sistema de refrigeração,
que utiliza a água da própria baía, devolvendo-a mais
quente. Os Deputados presentes assumiram o
compromisso de colaborar com a empresa na busca
de recursos, de modo que a refinaria tenha um
sistema de refrigeração moderno.

Questionei o Presidente quanto à situação dos
pescadores que perderam sua fonte de renda e,
embora a Petrobras tenha anunciado a distribuição
de bolsas de alimento, as famílias necessitam de
dinheiro para outras despesas. Fui informada de que
será pago seguro-desemprego de 500 reais para
cada pescador prejudicado, até que a situação seja
regularizada.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
acidente ocorrido foi grave e, de acordo com os
primeiros indícios, foi ocasionado por uma série de
erros, principalmente humanos. Nesse momento de
dificuldades, todos os segmentos da sociedade
devem unir-se em torno da Petrobras, colaborando
para que fatos como o ocorrido na Baía da
Guanabara não voltem a ocorrer.

A Petrobras é um patrimônio nacional e
representa no exterior o Brasil que deu certo. Não
devemos simplesmente denegrir a sua imagem.
Devemos exigir que o acidente seja apurado e que os
responsáveis sofram as sanções previstas em lei e
unir-nos para que a empresa atinja a mesma
excelência nas questões ambientais que possui hoje
na tecnologia de exploração de petróleo.

SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. ExI
a palavra.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero dar entrada em projeto de lei que visa criar um
seguro-educação, que obriga a empresa ao
pagamento de um seguro-educação para os
dependentes menores de 14 anos dos empregados
em caso de morte em decorrência de acidente de
trabalho.

O seguro-obrigação tem por objetivo o custeio
dos estudos de seus beneficiados.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Pois não,
Deputado.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!s
e Srs. Deputados, é impressionante o descaso do
Governo para com o povo e para com a opinião
pública. Jamais o Brasil teve um Presidente e
Ministros que afrontassem tanto os interesses do
País e que desativassem todos os programas e
serviços de atendimento ao povo, como os atuais
mandatários.

Os atos e ações do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e de seus Ministros e assessores
são impregnados de má-fé, corrupção,
desonestidades, esbulho do dinheiro público,
enriquecimentos ilícitos e até mesmo de traição aos
interesses do País, que implicam renúncia à própria
soberania.

Os escândalos começaram a explodir dentro do
gabinete do próprio Presidente, desde o início de seu
primeiro mandato, e esparramaram-se por quase
todos os Ministérios. Raros são os que não estão
enlameados pela sujeira daqueles que fizeram da



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 05953

função pública convivência semelhante à que se vê
nas grandes pocilgas. O odor fétido é aterrador.

Os fatos vêm à luz do conhecimento público,
nada se apura, o Governo manipula, corrompe,
desmente através da mídia domesticada e comprada
a peso de ouro. No orçamento deste ano o Governo
destinou R$650 milhões para divulgação e
publicidade. Acha que através da comunicação de
massa esconderá os ilícitos e manterá o povo
enganado. De certa forma consegue. Pelo menos em
parte. Há fatos de suma importância, como a cifra
despendida no pagamento dos juros da dívida
pública. Nada é divulgado nas TV, rádios e jornais. No
entanto, durante o ano de 1999, só de juros, o
Governo pagou mais de R$150 bilhões. Mais ou
menos o mesmo montante de recursos que utiliza
com todas as suas despesas, de todos os seus
órgãos, inclusive previdência social, saúde e
educação. Um crime sem precedente na história uni
versal. Enquanto assim procede, vai
sistematicamente cortando recursos das áreas
sociais.

No que diz respeito à saúde, regrediu-se
enormemente. O Rio de Janeiro, em 1907,
assustou-se com uma epidemia de febre amarela.
Felizmente lá estava a figura de Oswaldo Cruz, que
idealizou o programa de erradicação e vacinação em
massa da população. Rio de Janeiro, 2000, a cidade
volta a ser assolada pela ameaça de febre amarela,
mas as autoridades que deveriam se mirar no
exemplo do grande sanitarista nada fizeram para que
os casos esporádicos não se transformem em
epidemia. Aliás, fazem tudo ao contrário,
negligenciam de tal forma que deixam a população à
mercê da doença. E não só dela.

É revoltante que uma doença que tinha sido
erradicada praticamente em todo o País, só
sobrevivendo em regiões onde a civilização não
chegou, volte a ameaçar cidades mais desenvolvidas.
É revoltante porque se sabe perfeitamente como
acabar com a doença e se tem meios físicos para isto,
só não agindo por falta de vontade política. A
irresponsabilidade e o descaso do Governo
mereciam a imputação de crime de responsabilidade
e julgamento à altura nos males que
premeditadamente planeja e executa.

O ex-Ministro da Saúde Adib Jatene revela aos
jornais que antes de deixar a pasta alertou o
Presidente Fernando Henrique sobre os riscos de
não combater o mosquito Aedes aegypti. Segundo o
ex Ministro, afrouxar o combate e desviar as verbas

da CPMF trariam, além da dengue, o risco de febre
amarela urbana. Adib Jatene deixou o Ministério em
1996, e, de lá para cá, as verbas de combate ao mos
quito transmissor da dengue minguaram e os agentes
de saúde contratados para erradicá-Ia foram
praticamente todos demitidos.

O que se vê é a utilização criminosa das verbas
públicas. A sua política na área da saúde é
simplesmente genocida. O que não se destina a essa
área, e a todas afins, é desviado para os cofres dos
banqueiros. Para José Serra, atual Ministro da Saúde,
não dizer que o Governo investe o suficiente na Pasta,
basta ver que, somando tudo que o Governo aplica
neste campo, contando Governo Federal, Estados e
Municípios, chega-se à cifra de R$160,00 per capita
ano. Na França, essa conta é de R$1.400,00 e no
Canadá, de R$1 .600,00. Mas para não
compararmo-nos com o mundo civilizado, para ficar
somente no Cone Sul, o Uruguai e a Argentina
gastam em média R$400,00 per capita,
aproximadamente o triplo do que aplica o
irresponsável Fernando Henrique.

O Governo faz um tipo de política estúpida de
saúde. Prefere gastar muito mais com o tratamento do
que com a prevenção. Não investe em saneamento e,
depois, é obrigado a correr atrás das conseqüências
de suas leviandades. A dengue é um destes
exemplos. Sem combate, a epidemia explodiu e mais
de 500 mil casos foram relatados em 1998,
sobrecarregando a rede pública e gastando verbas
em medicamentos. Para o povo, por conta de
Fernando Henrique, só sofrimento.

Neste momento faz-se a mesma coisa com a
febre amarela. O Governo não está nem um pouco
preocupado em extinguir o mosquito, acabar com os
focos, e sim vacinar a população, o que, certamente,
só mascara o problema. Eis aí mais uma prova do
descaso de Fernando Henrique, que não dá a mínima
para o povo carente. Ele sabe que sem investimento
em saneamento, além destas duas doenças, dezenas
de outras proliferam e atingem as populações mais
pobres que não têm assistência à saúde e só podem
recorrer à rede pública. Se não for a dengue, será a
febre amarela e outras, como a malária, e assim por
diante. Sem falar do dia a dia em que centenas de
milhares de pessoas deixam de ter a atenção que
precisam e merecem, chegando a morrer por
decorrência da omissão do Governo.

A má-fé do Governo é patente e facilmente
comprovável. Usou a boa idéia do ex-Ministro Adib
Jatene, a CPMF, para financiar a saúde, para pagar
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banqueiros, até para as mordomias do Palácio do
Planalto, e não para a finalidade para qual foi criada.

E assim os brasileiros vêm sendo
sistematicamente enganados pelo Governo, levados
a crer que contribuíram para uma boa causa e não
para encobrir safadezas e corrupção dos
administradores públicos. A conta tem sido muito alta.
No momento a conta é paga com a saúde e a vida de
muita gente. Ao longo de todo o tempo com a fome e a
miséria causadas pelo Governo de Fernando
Henrique Cardoso.

Espero que um dia seus crimes venham a ser
julgados e que o Presidente FHC responda por tudo
isto e mais ainda - por crime de alta traição.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja divulgado em A Voz do Brasil e publicado no Jor
nal da Câmara.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a

palavra o Deputado Walter Pinheiro, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrlIs
e Srs. Deputados, quero informar a esta Casa que
entrei com representação pela prática de crime de
responsabilidade contra os dirigentes da Anatel. A
razão, Sr. Presidente, foram as declarações e as
atitudes da Agência nos últimos tempos.

Ora, esta Casa aprovou diversas leis,
quebrando o monopólio do petróleo, das
telecomunicações, autorizando privatizações no
setor elétrico e também nos outros dois setores
citados, e apontou a existência de agências
executivas, reguladoras, fiscalizadoras como
parâmetro essencial para garantir ao cidadão o direito
ao serviço, para preservar os serviços, para
defendê-lo. Mas não é isso que vem acontecendo.

Na última semana, quando esteve na Comissão
de Desenvolvimento Urbano desta Casa, o
representante da Anatel afirmou que a agência vinha,
ainda que com dificuldades, fiscalizando as atitudes
das empresas.

Sr. Presidente, na semana passada, o Jornal
do Brasil estampou matéria em que o conselheiro
Pereira Leite afirmava taxativamente que a Anatel só
terá um corpo capaz de fiscalizar, de "auditar" as
empresas, a partir de abril do ano 2000. Eu espero
que não seja um 1Q de abril! Essa afirmação, Sr.
Presidente, revela claramente uma agência
deficiente. A Anatel foi criada em 1997 para fiscalizar
um setor que foi privatizado em 1998. Pois bem, nós
estamos hoje há um ano e seis meses do processo de

privatização e ela agora vem a público e reconhece
que não tem condições de fazer essa fiscalização.

Ora, Sr. Presidente, na prática, essa agência
enganou os consumidores o tempo todo porque
afirmou que as empresas fiscalizadas estavam
cumprindo as metas, a qualidade do serviço tinha
sido mantida, as novas empresas estavam atendendo
sobejamente o povo brasileiro. Na realidade fica mais
do que evidente que os dados relativos a essas
questões são exclusivamente das empresas, sem
qualquer grau de fiscalização por parte da Agência.
Isso revela que não pode haver confiança. A Agência
pecou em diversos momentos da sua atuação:
chegou atrasada em diversos atos, chegou depois do
DDD, chegou depois do incêndio no Rio de Janeiro e
não conseguiu atuar como esperava o povo brasileiro
e de acordo com o que propagava. A Anatel, no seu
início, usava um olho na propaganda, querendo
insinuar ao pobre cidadão que aquele era o seu olho
garantindo a fiscalização dos serviços. Isso, portanto,
caiu por terra.

Até agosto de 1999, a agência só havia
consumido 5,57% do Orçamento. Nos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro consumiu
o restante. Não há na agência até hoje um quadro de
pessoal, porque o projeto ainda não foi enviado a esta
Casa. Na Comissão de Orçamento descobrimos que
para o ano de 2000 há um valor de 22 milhões de
reais para aplicarem em títulos da dívida pública.
Assim sendo, em vez de ser agência reguladora vai
ser agência aplicadora. Aliás, como aplicou no lombo
do cidadão, agora pode até querer aplicar no
mercado. Que absurdo!

Portanto, Sr. Presidente, por esses erros, por
não cumprir as suas funções e porque este Congresso
Nacional não tem prerrogativas para agir contra a
Agência, que é um órgão imune - o Congresso
Nacional não tem nem como fiscalizar, o que é um
absurdo -, optei por fazer essa representação ao
Ministério Público. Nessa representação, peço àquele
órgão que instaure ação judicial e coloque os
dirigentes da Agência no seu devido lugar:
respondendo pelo crime que cometeram contra a
Nação, por não cumprirem seus deveres.

A Agência. por intermédio dos seus dirigentes,
desrespeita a legislação, em especial a Lei Geral. De
forma nenhuma, esses dirigentes estão cumprindo as
funções para as quais foram indicados pelo Senado
Federal, depois de sabatina que parece mais uma
confraria, porque se ouve o indicado para o cargo
como se se estivesse numa reunião de compadres.
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Portanto, estou requerendo ao Ministério
Público sejam esses dirigentes enquadrados pela
prática de crime de responsabilidade, porque não têm
cumprido o seu papel. Todos sabem hoje que as
agências espalhadas pelo País não funcionam.

Precisamos tomar providências em relação a
isso para garantir a defesa dos interesses do povo
brasileiro, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ RONALDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ RONALDO (PFL - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri's e Srs.
Deputados, encontra-se em pleno funcionamento
neste período de convocação extraordinária a CPI
dos Medicamentos.

Essa Comissão já realizou audiências públicas
com o Ministro da Saúde, José Serra; o Ministro da
Fazenda, Pedro Malan; o Secretário de
Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda, Cláudio Considera; o Dr. Gesner de Oliveira
Filho, do Cade; o Dr. Gonzalo Vecina Neto, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e hoje lá
esteve o Secretário de Direito Econômico, Dr. Paulo
de Tarso. Além destes, também lá estiveram
prestando depoimento o Presidente Nacional do
Conselho dos Farmacêuticos e o Vice-Presidente da
Federação dos Farmacêuticos. O assunto, portanto,
vem sendo amplamente debatido e divulgado na
mídia nacional.

Sr. Presidente, SrBs. e Srs. Deputados,
preocupa-me a situação porque, nessa CPI, temos
ouvido que não há uma política definida em relação
ao preço dos medicamentos no Brasil.

Todos os que lá foram expor suas idéias e
apresentar os problemas do setor reconheceram que
houve abuso nos preços dos medicamentos nos
últimos cinco anos, na vigência do Plano Real em
nosso País - e continua havendo. Especialmente no
ano passado, os aumentos foram abusivos,
chegaram a ser superiores a 100%, quando a inflação
- é claro - não atingiu esse patamar, alguns
aumentaram 300%, 400% e até 500%.

Estranho, Sr. Presidente, o fato de que, em
relação a determinadas marcas e tipos de
medicamentos, seja- possível encontramos produtos
similares e com preço bem aquém daqueles
praticados pelos cartéis.

Na semana passada, por exemplo, ficou bem
claro para os membros da CPI dos Medicamentos

que há superfaturamento na importação de
matérias-primas adquiridas por alguns laboratórios.
Uns pagam por determinado produto - para a
fabricação de um mesmo tipo de remédio - preço
bem aquém daquele que outros dizem ter pago.

É preciso, portanto, que haja uma fiscalização
muito mais rigorosa por parte do Governo.
Infelizmente, estamos ouvindo na CPI que os órgãos
encarregados dessa fiscalização, nos Ministérios e
nas diversas esferas governamentais, não estão se
entendendo e que propostas diferentes são
apresentadas.

Aliás, hoje, para surpresa nossa, o Secretário
de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda disse em seu depoimento à CPI que os
recursos destinados ao Departamento que trata da
fiscalização foram da ordem de 97 mil reais, para
cobrir todo o ano de 1999. Essa irrisória quantia não
oferece condições para a realização de trabalho sério
e digno.

Por essa razão, registramos o nosso protesto. E
não o fazemos com o intuito de atingir o Governo,
mas, evidentemente, de buscar o debate para que
tenhamos uma política decente e correta, para que
todos trabalhem com um único objetivo e tenham
como princípio o entendimento de que os
medicamentos não podem ser vendidos como
veículos, eletrodomésticos ou roupas.

Sr. Presidente, trago o assunto à tribuna com o
objetivo de ampliarmos o debate, buscando cada vez
mais uma política de preços justos para os
medicamentos, insumos e produtos hospitalares,
preços ao alcance da sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar que estou apresentando à Casa
proposta de emenda à Constituição que fixa em 75
anos o limite de idade para a aposentadoria
compulsória dos servidores públicos.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Esta
Presidência, atendendo à sugestão do nobre Líder do
PPB, Deputado Odelmo Leão, solicita a todos os Srs.
Deputados presentes na Casa que acorram ao
plenário e marquem presença, para que, então,
possamos dar início à Ordem do Dia.
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o SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-'s
e Srs. Deputados, uso a tribuna hoje para demonstrar
minha indignação ante as notícias publicadas em
diversos jornais de circulação nacional, no sentido de
que o Ministério Público da União está investigando
supostas irregularidades em convênios assinados
entre o INDESP Instituto Nacional do
Desenvolvimento do Desporto - e diversas
Prefeitu ras do País.

Não posso ficar calado diante de tamanha
insensatez, uma vez que as acusações do MPU são
irresponsáveis, graves e envolvem, também, cidades
do meu Estado.

Considero que apenas quatro Municípios de
Santa Catarina foram contemplados com convênios
com o Indesp, totalizando 300 mil reais, valor que, se
comparado aos de outros Estados, torna-se irrisório;
mas não é o caso. Independentemente de valores,
não pode o MPU, de forma autoritária, insinuar
irregularidades onde com certeza não existem. Se
porventura houver, devem-se punir os responsáveis e
não aqueles que procuram, de forma correta, cumprir
com seus deveres, suas obrigações.

Em entrevista ao jornal Diário Catarinense,
veículo de grande circulação no Estado de Santa
Catarina, publicada em 25 de janeiro de 2000, o
Procurador da República de Brasília Luiz Francisco
de Souza declarou: "Esses convênios se
transformaram num balcão de negócios, cujo dinheiro
público é manipulado de forma-ilegal". Considero tal
declaração gravíssima ofensa ao meu Estado, aos
Municípios contemplados e a todos os Parlamentares
representantes daqueles Municípios.

Se o Procurador da República quer se destacar
na mídia, que o faça de maneira legítima,
comprovada, com dados concretos, não em cima dos
bons Prefeitos e dos administradores do Indesp.

Conheço muito bem o Presidente do Indesp, Sr.
Augusto Viveiros, valoroso homem público. Até que
se prove o contrário, eu o estarei defendendo, pois
esse tipo de procedimento afasta da vida pública
pessoas honestas e competentes e contribui para
que, cada vez mais, tenhamos representantes
descompromissados com a nossa sociedade.

Solicito à FECAM - Federação Catarinense dos
Municípios - o envio de manifestação de repúdio ao

Procurador, que prestou a infeliz declaração na
entrevista supracitada. Peço também aos dirigentes
do jornal Diário Catarinense, do meu Estado, Santa
Catarina, que mandem equipe aos Municípios
contemplados pelos convênios e ofendidos pela
matéria publicada, para verificar in loco suas reais
necessidades.

Sr. Presidente, está na hora de pararmos de
aceitar leviandades de pessoas oportunistas, que
julgam premeditadamente sem perceber a dimensão
dos danos que causam aos Municípios do meu
Estado - no caso: Angelina, Anitápolis, Dionísio
Cerqueira e Governador Celso Ramos. Como eles
são constantemente governados por partidos
diferentes, não há a menor possibilidade de
acontecerem irregularidades.

Segundo declaração do Procurador Luiz Fran
cisco de Souza, para que os referidos convênios
fossem aprovados, haveria a necessidade da
apresentação de projetos de,engenharia, planilha de
custos e memorial descritivo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, o referido
Procurador está totalmente desinformado em relação
aos documentos necessários para a celebração de
convênios entre os Municípios e os Ministérios. No
caso do Indesp, para que a referida celebração
ocorra, faz-se necessária, numa primeira etapa, a
apresentação do plano de trabalho ao Ministério,
ficando a apresentação dos demais documentos para
uma segunda etapa, quando ocorre a análise,
aprovação, empenho e finalmente a liberação dos
recursos, por intermédio de instituições financeiras do
Governo, como, por exemplo, a Caixa Econômica
Federal e o Banco do Brasil.

Ao encerrar, quero deixar claro que, enquanto
Parlamentar, jamais admitirei insinuações levianas ao
meu Estado, às Prefeituras e aos homens de bem
deste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Esta

Presidência quer pedir novamente aos Deputados
que venham ao plenário, para que possamos dar
infcio à Ordem do Dia.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, o sistema penitenciário brasileiro
passa por uma aguda crise: rebeliões, fugas em
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massa de internos, seqüestros, dor e desespero têm
sido rotina nos presídios pelo País afora, isso sem
falar das péssimas condições físicas e sanitárias da
maioria das unidades penais. Recentemente a mídia
(TV, jornais e rádios) mostrou para o Brasil e o mundo
as constantes rebeliões e fugas na Febem de São
Paulo, uma clara demonstração da falência do
sistema penitenciário brasileiro. Cadeias lotadas,
corrupção e má gerência interna viraram rotina nos
presídios, gerando o caos no sistema, além de
transtornos e desespero entre os presos e seus
familiares.

A realidade do sistema penitenciário do Mato
Grosso do Sul, antes da implantação do Governo
Popular, muito pouco se diferenciava da situação em
todo o País, fruto principalmente do descaso do
Governo anterior para com o setor. Porém, o nosso
Governo encarou o problema com seriedade e
responsabilidade, tomando uma série de medidas.
Tais medidas, em seu bojo, buscam demonstrar a
transparência das ações do Governo no sistema e,
sobretudo, a inclusão social dos detentos, marca esta
que se coaduna com o espírito da Lei brasileira d~

Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), no que tange a
reintegração do encarcerado, incluindo-o,
conseqüentemente, na vida comunitária.

Neste sentido o Governo Popular do Mato
Grosso do Sul, através do Departamento do Sistema
Penitenciário (DSP), vem retomando e implantando,
desde o início de 1999, um conjunto de medidas que
já estão rendendo resultados positivos, tornando a
vida do preso mais digna e humana. Dentre elas, a
implantação de oficinas de trabalho, com qualificação
profissional dos internos, além de render
remuneração aos detentos, está servindo de
atividade ocupacional, terapêutica, pedagógica e
contribuindo na redução da pena e na sua
reintegração à sociedade.

Ao invés de passarem o dia na cela, ociosos,
inúmeros detentos do Sistema Penitenciário do Mato
Grosso do Sul estão trabalhando remuneradamente
nos serviços gráficos e de encadernações,
marcenaria, artesanato, manufaturados de couro e
borracha artefatos de cimento, montagem de aros de, ,

bicicletas padaria, agricultura, artesanal de molduras
em gua~pas, empacotamento de velas, oficina
mecânica e pintura de veículos, limpeza em geral,
confecção de pelegos, empacotamento de alho e
manufatura de temperos, construção civil, oficina de
corte e costura, preventivo e corretivo de manutenção
nos prédios estaduais localizados no Parque dos

Poderes e manutenção e conservação do Parque das
Nações Indígenas em Campo Grande.

Além disso, foi adotada uma série de medidas
de gerenciamento interno, visando melhorar as
condições gerais do sistema e o seu funcionamento,
as quais destacamos: avaliação da lotação de todos
os técnicos nas unidades penais, visando a melhor
adequação às novas propostas; promoção de cursos
de aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares;
agilização no atendimento aos internos junto à Vara
de Execução Penal; reestruturação na visitação de
crianças e adolescentes aos internos das unidades
penais de regime fechado, em virtude de
reclamações e denúncias apresentadas por
servidores e internos, que apontavam possíveis
evidências de prostituição infantil dentro das
unidades penais e outros riscos, aos quais crianças e
adolescentes eram expostos; reestruturação da
política de saúde, adotada no Departamento do
Sistema Penitenciário, entre tantas outras.

Por outro lado, a Diretoria de Operações do
DSP, responsável pela área de segurança nos
estabelecimentos penais, tem desenvolvido ações
igualmente importantes às já mencionadas, cujos
resultados já podem ser sentidos, as quais, pela
importância, destacamos: medidas no sentido de
elevar a moral dos servidores, estimulando-os,
fazendo remanejamento, adotando rotinas diárias,
entre outras, bem como o remanejamento de presos
rebeldes (lideranças negativas) e propensos a fugas,
ou envolvidos em planos de fugas, rebeliões, motins,
assassinatos e outras situações adversas que
venham trazer intranqüilidade ao interior dos
presídios.

Tais medidas, srªs e Srs. Deputados, reduziram
bruscamente as estatísticas de fugas. Com isso, nos
estabelecimentos penais de Campo Grande e
Dourados, que são de segurança máxima, os índices
de assassinatos caíram para zero em relação aos
anos anteriores, cujo número, em média, era de 10
mortes anuais no Estado.

O Governo do Estado, através do DSP, está
assinando também convênio com o Ministério de
Justiça, visando à execução do "Mutirão Penitenciário
na Execução Penal do Estado do Mato Grosso do
Sul", assistindo os presidiários no que se refere ao
encaminhamento ao Juiz de Execução Penal, aos
pedidos que vierem a se enquadrar na Lei de Penas
Alternativas Indulto de Natal e outros, com a, , .
conseqüente redução da superpopulação carcerana.
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Mas as medidas para mudar a dura realidade do
Sistema Penitenciário do Estado não param por aí.
Também foram desenvolvidas ações para mudar a
realidade física, sanitária e de superlotação dos
presídios e melhorar as condições de vida dos
internos.

Neste sentido, o Governo do Estado, mediante
contratos com o Ministério da Justiça, está
viabilizando a construção e a reforma de
estabelecimentos penais no Estado. Estão em
construção os estabelecimentos penais masculino de
Paranaíba e Três Lagoas, com capacidade de 110 e
242 internos, respectivamente; está em processo de
licitação, com inicio previsto para fevereiro deste ano,
a construção do Sistema de Tratamento de ~sgoto e
reforma do Complexo Penitenciário de Segurança
Máxima de Campo Grande, resolvendo em definitivo
o problema do esgoto ali existente.

Em alguns estabelecimentos penais, como, por
exemplo, na unidade penal Colônia Agrícola de Cam
po Grande, foram realizadas várias obras com
doações de empreiteiras e mão-de-obra dos internos,
para minimizar a situação, tendo em vista a
precariedade das instalações e alojamentos,
melhorando sobremaneira as condições de vida dos
internos dentro dos estabelecimentos penais.

É evidente, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, que, apesar das inúmeras medidas
adotadas, objetivos alcançados, ainda há muito o que
fazer para mudar totalmente a realidade do sistema
penitenciário de Mato Grosso do Sul. Mas posso
afirmar com convicção que a política penitenciária
que está sendo implantada em meu Estado é cidadã
e serve de exemplo, podendo ser incluída no rol das
discussões daqueles que procuram alternativas para
tirar da crise e da falência o sistema penitenciário
brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para
referir-me à situação do Estado do Rio Grande do Sul
e aos Municípios atingidos pela estiagem do final do
ano passado e início deste ano. São 141 Municípios
que decretaram situação de emergência, atingindo
em torno de 23 mil famílias de pequenos e

microprodutores rurais, com prejuízo financeiro para
a economia do Estado em torno de R$400 milhões.

Todos os processos encaminhados pelos
Municípios jª foram homologados pelo Governo do
Estado e encaminhados para as providências do
Ministério da Integração Nacional. Ocorre que para
que os Municípios recebam a ajuda é preciso que o
Governo Federal inclua o valor necessário para
atender as 23 mil famílias, R$13 milhões, para o
Estado do Rio Grande do Sul, na medida provisória
que atendeu à situação das enchentes da Região
Sudeste.

Desta forma, Sr. Presidente, é que estamos
encaminhando esta solicitação à Presidência da
República, para que não fiquem de fora do
atendimento emergencial do Governo as famílias
atingidas no Estado do Rio Grande do Sul.

Sr Presidente, solicito a V. Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, estão agora reunidos no Auditório Nereu
Ramos todos aqueles que lutam contra a privatização
ilegal e injustificável do Banespa. Por que privatizar
um banco que é o único fator de desenvolvimento so
cial não só para São Paulo, mas para o resto do
Brasil?

A razão desta comunicação é pedir aos
Deputados que se juntem com os representantes do
Banespa na luta pela sua manutenção.

O SR. VALDECI OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, na semana
passada os jornais brasileiros trouxeram um dado
estarrecedor: o Brasil é o terceiro país do mundo em
índice de desemprego. Isto acontece depois de o
Governo FHC ter torrado o patrimônio público a troco
de nada e elevado a divida interna e externa a níveis
inimagináveis.
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Mas na verdade, Sr. Presidente, quero falar de
um tema mais específico, que é a situação dos
trabalhadores das empresas privatizadas pelo
Governo Federal, sobretudo os funcionários da Rede
Ferroviária do Rio Grande do Sul. Quando da entrega
da ferrovia para a empresa Sul Atlântico, a Rede
possuía 4.500 funcionários. Hoje, depois de
sucessivos processos de demissão, restam pouco
mais de 500. Somente no mês de janeiro foram
demitidos 79 funcionários, 31 só em Santa Maria.

São famílias inteiras que estão jogadas à
própria sorte, sem qualquer amparo por parte da
empresa ou do Governo. Pergunto, Sr. Presidente: por
que a política calhorda deste Governo não concebeu
mecanismos para salvaguardar esses
trabalhadores? Por que não utilizou o dinheiro do FAT
para programas de auxílio aos trabalhadores, ao
invés de entregar esse dinheiro a empresas
privadas? Por que fazer de quem construiu e constrói
este País a vítima' preferencial deste modelo
econômico?

Eu mesmo respondo: é porque não há interesse.
Neste processo de privatização ordenado pela
política neoliberal o que menos conta são os
trabalhadores. Estes são números, são despesas a
serem equalizadas, assim como são as despesas
com material de escritório, papel higiênico e
matéria-prima.

Mas as denúncias dos ferroviários do Rio
Grande do Sul não param por aí. Os que ficaram
tiveram as condições de trabalho precarizadas ao
extremo. Funções foram terceirizadas, salários foram
achatados, e as algumas funções estão cada vez
mais insalubres.

Este é o caso dos maquinistas, que antes
viajavam em dupla para garantir a segurança da
composição e sua, e hoje cumprem jornadas de 10,
12, 15 horas de viagem completamente sozinhos,
largados à própria sorte, sem a possibilidade de
descanso.

Conforme o Sindicato dos Ferroviários, Sr.
Presidente, a empresa agora está diminuindo o
espaço destinado aos maquinistas dentro das
locomotivas, no sentido de instalar mais motores,
para poder puxar mais vagões, tudo em nome da
competição, tudo em nome do lucro a qualquer preço.

O pior é que esta gente não tem cara. Para
quem um trabalhador que tem 20, 25 anos de
empresa e foi demitido vai reclamar? Para a empresa
Sul Atlântico, que inclusive já trocou de nome e hoje
se chama América Latina Logística? Para o Governo

Federal, que só sabe falar em flexibilização? Para a
RFFSA, que está sendo liquidada? Eles não sabem,
Sr. Presidente.

srªs e Srs. Deputados, deixo aqui nesta tribuna
meu mais veemente protesto contra este estado de
coisas. O trabalhador não pode mais arcar com a
conta do Governo Federal com aquilo que lhe é mais
caro, o seu emprego. Não pode mais deparar com a
indiferença das autoridades, com a intolerância das
empresas privadas, com a falta de perspectiva de ter
um futuro.

O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, quero registrar nossa posição com
relação ao Programa de Recuperação Fiscal 
REFIS, que dá tratamento prejudicial na
regulamentaçElo das empresas de pequeno porte, as
microempresas.

Portanto, registramos os equívocos do Governo
Federal na regulamentação, prejudicando os
microempresários brasileiros que querem regularizar
sua situação junto às dívidas da União.

Em 5 de outubro do ano passado, o Presidente,
durante o ato de promulgação do novo Estatuto da Mi
cro e Pequena Empresa, apresentou-nos um plano
de investimentos e de recuperação econômica deste
setor, como de costume, com toda a pompa e
holofotes que a oportunidade permitia. Dentre os
projetos encontrava-se a inclusão das micro e
pequenas empresas no REFIS - Programa de
Recuperação Fiscal, destinado a promover a
regularização de créditos da União, decorrentes de
débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal e pelo Instituto Nacional de Seguro
Social, constituídos ou não, inscritos ou não em
dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade
suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de
recolhimentos de valores retidos. Esta caracterização
do Programa constava do art. 1ºda Medida Provisória
nQ 1.923, de 6 de outubro de 1999.

Em sua primeira edição, a norma estabelecia, no
parágrafo único do seu art. gQ, que lia regulamentação
do Refis dispensará às microempresas e às empresas
de pequeno porte tratamento preferencial, inclusive
mediante a fixação do percentual de receita bruta de
que trata o inc1so 11 do § 4º do art. 2º em seu percentu-
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ai mínimo". O percentual referido era fixado em per
centual mínimo de 2% da receita bruta.

Mas, como diz o povo, o que é bom dura pouco.
Já em dezembro, antes que o Programa pudesse ser
formalizado, porque mesmo existindo a regra geral
lhe faltava o regulamento, o Governo alterou o texto,
através da Medida Provisória nº 2.004-3,
aumentando o limite mínimo para 3%. Aparentemente
parece pouco, mas tal alteração implicou um aumento
de nada mais, nada menos do 50% na prestação. De
fato, como afirmou recentemente o Sr. Everardo
Maciel, o Decreto nº 3.342, publicado no Diário
Oficial de 26 de janeiro de 2000, limitou-se a
reproduzir o texto da medida provisória, fixando o
prazo final para adesão em 31 de março de 2000.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, desde a
primeira edição, em outubro, tivemos a oportunidade
de participar de vários debates com os pequenos e
microempresários do nosso Estado, o Espírito Santo.
Nesses encontros, algumas preocupações merecem
registro, até porque, como norma provisória, deverá
ser ainda apreciada por esta Casa para que venha a
tornar-se uma lei definitiva.

A primeira preocupação diz respeito,
justamente, ao limite mlnlmo que foi
substancialmente aumentado a partir de dezembro.
Apesar de, aparentemente, permanecer pequeno,
torna-se alto porque incidente sobre o faturamento
bruto da empresa. A situação fica mais dramática,
quando se combina esta com as demais condições,
tais como a obrigação de permanecer em dia com
todas as demais obrigações fiscais, inclusive aqueles
tributos e contribuições de competência dos Estados
e Municípios. Logo, a regra geral é a seguinte:
primeiro paga-se ao Fisco; se sobrar algum,
posteriormente, pagam-se as demais obrigações.
Agregue-se que a regra fixa apenas a prestação
inicial, com base na receita bruta do mês anterior à
data da adesão ao programa, passando a ser
corrigida, bem como o montante confessado, pela
TJLP integral. Tal regra desconsidera que a receita
bruta de uma empresa apresenta variações ao longo
do ano e depende de inúmeros fatores. Portanto,
haverá meses de alta e meses de queda. Uma
empresa que no período de adesão obtenha uma
receita bruta elevada entrará no programa com uma
prestação alta em relação à sua receita média anual.
Portanto, quando tiver queda de receita, a sua
permanência no programa poderá tornar-se um ônus
insuportável. Vamos repetir: além de pagar uma
prestação que terá sido elevada pelo regime de

capitalização dos juros a uma taxa elevada, que toma
por base a remuneração do capital financeiro, e não a
realidade econômica das empresas, e pela queda de
receita, ainda existirá a obrigação de pagar todos os
demais tributos em dia. Supondo, então, que por
qualquer motivo o optante não consiga, em
determinado mês, honrar todos os compromissos, a
regra torna-se mais draconiana: tem-se o vencimento
antecipado de toda a dívida.

Uma segunda preocupação, Sr. Presidente, diz
respeito à quebra do sigilo bancário como condição
obrigatória. Alguém poderia argumentar que este não
é um óbice, porque não deve, não teme. Não se trata
de temor, mas de resguardar os direitos individuais
assegurados constitucionalmente. A regra
estabelecida na medida provisória e no decreto
regulamentador não é clara quanto aos limites desta
invasão de privacidade autorizada. Em princípio, pela
redação em vigor, é de se entender que é ampla e
irrestrita. A única restrição é de tempo: enquanto o
optante permanecer no programa. A pergunta que
emerge neste item é se esta autorização refere-se
apenas às contas das empresas optantes ou é
permissiva também em relação às pessoas físicas
titulares de direitos em relação à empresa.

Uma terceira preocupação refere-se ao que
determina o art. 10 da Medida Provisória nº 2.004-4,
ao estabelecer que o tratamento tributário
simplificado e favorecido das microempresas e
empresas de pequeno porte é o estabelecido pela Lei
nº 9.317, de 1996, que instituiu o Simples, não se
aplicando, portanto, as normas constantes da Lei nº
9.841, de 5 de outubro de 1999, ou seja, as regras do
novo Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Assim, a
Lei que instituiu o Simples caracteriza como
microempresa a pessoa jurídica que tenha auferido,
no ano-calendário, receita bruta igualou inferior a 120
mil reais; e empresa de pequeno porte, a pessoa
jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita
bruta superior a 120 mil reais e igualou inferior a 720
mil reais, enquanto o novo Estatuto estabelece que
são consideradas microempresas a pessoa jurídica e
a firma individual que tiverem receita bruta anual igual
ou inferior a 244 mil reais, e considera empresa de
pequeno porte a pessoa jurídica e a firma mercantil
individual que, não enquadrada como microempresa,
tiver receita bruta anual superior a 244 mil reais e
igualou inferior a 1 milhão e 200 mil reais. Esta
dicotomia legal, com a adoção feita pela Receita Fed
eral, implica uma redução do número de pequenas e
microempresas que poderiam beneficiar-se do
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programa. Efetiva-se uma ambigüidade jurídica,
sendo que, para efeitos fiscais, vigora uma
determinada norma; e para efeitos creditícios, outro
tipo.

Desconsidera-se o instituto jurídico que
estabelece que lei posterior revoga lei anterior
quando assim o determine expressamente ou quando
lhe for contrária no todo ou em parte. Com a edição do
Estatuto, Lei nº 9.841, de 1999, não foi estabelecida
exceção quanto ao tratamento jurídico em questões
tributárias. Entendo, portanto, Sr. Presidente, que
esta diferenciação feita pela regra do Refis não
encontra respaldo jurídico, econômico ou moral,
devendo prevalecer o disposto na nova lei, uma
correção que, se não procedida pelo poder legiferante
conferido ao Poder Executivo, caberá ao Parlamento
fazê-Ia.

Alternativamente à proposta original, o Governo
introduziu a possibilidade de um parcelamento em até
60 prestações sucessivas, mensais e iguais, cujo
valor mínimo da prestação, para as pequenas e
microempresas, é de 300 reais. No entanto, nem a
medida estabelece, nem o regulamento esclarece, a
fórmula de cálculo dos juros e correção do montante
devido. À primeira vista, poder-se-ia entender que na
prestação já estão embutidos os pagamentos dos
juros, mas, a rigor, a regra não é clara.

Sr. Presidente, o Programa de Recuperação
Fiscal tem seu mérito. A renegociação, que tinha um
universo de dívidas de R$156 bilhões em outubro de
1999, pode representar um fôlego tanto para as
empresas, quanto para o Tesouro Nacional. No
entanto, para que tenha a repercussão desejada,
algumas correções serão necessárias.

Muito obrigado.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, em meu pronunciamento faço
referência à discussão que se estabelece nesta Casa
a respeito da chamada "lei da mordaça", por meio da
qual daqui a pouco vão querer "tapar a boca" do
Judiciário e do Ministério Público.

Esta é a nossa preocupação, porque, se não for
dada a publicidade do que se está fazendo neste
País, se não houver a transparência necessária, não
avançaremos. É verdade que é preciso coibir os
exageros - temos perfeita noção disso -, mas não é

em nome dos exageros que proibiremos que se
manifeste alguma coisa sobre os fatos que ocorrem
neste País.

A Câmara dos Deputados aprovou na última
quarta-feira, em primeiro turno, a emenda
constitucional da reforma do Judiciário, que inclui
diversas questões muito polêmicas. Poderia citar
várias delas. A súmula vinculante, por exemplo,
suscita discussões apaixonadas, mesmo entre os
juristas. Mas o dispositivo que trago à discussão
neste momento é outro. Reputo ser um dos pontos
mais delicados da proposta de reforma do Judiciário
e, por discordar dele, apresentei destaque, para
propiciar a retirada do mesmo do texto final. Trata-se
da chamada "lei da mordaça", que pretende impedLr
juízes, promotores e procuradores de revelarem ou
permitirem chegar ao conhecimento de terceiros ou
aos meios de comunicação informações de que
tenham ciência em razão do cargo e que violem o
sigilo legal, a intimidade, a vida privada, a imagem e a
honra das pessoas. A autoridade que descumprir a lei
estará sujeita à perda do cargo.

Na prática, significará uma restrição rigorosa ao
comportamento habitual do Ministério Público,
principalmente. Para confirmar isso, basta
relembrarmos alguns casos. Por exemplo, o Procurador
da República no Acre, Luiz Francisco Fernandes de
Souza, acusou o então Deputado Federal Hildebrando
Pascoal de tráfico de drogas e de liderar grupos de
extermínio no Estado. A denúncia e o depoimento do
Procurador na CPf do Narcotráfico são responsáveis
diretos pela cassação do mandato do Deputado.
Hildebrando e mais 44 pessoas estão presos no Acre,
em decorrência das acusações do Promotor.

Outro caso rumoroso foi o superfaturamento na
compra de terrenos por órgão do Governo paulista. A
divulgaç~lo feita pelos promotores abriu uma crise no
Governo Covas, levando à queda do Presidente
CDHU, Goro Hama. A Justiça decretou o bloqueio dos
bens do referido Presidente. Poderíamos ficar aqui
relacionando inúmeros casos em que a iniciativa do
Ministério Público de divulgar detalhes sobre
investigações foi fundamental para elucidação de
crimes e para o aparecimento de novas informações
e testemunhas dispostas a contar o que sabem.

Logicamente, surgirá quem se reporte aos
abusos cometidos por promotores afoitos e
seduzidos pelo estrelato, que redundaram em danos
morais terríveis para pessoas mais tarde tidas como
inocentes. Entretanto, nossa legislação possui
instrumentos suficientes para punir exageros e
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calúnias. E, parece-me, é assim que deve ser. Não é
plausível criarmos empecilhos à divulgação de
informações, sob o pretexto de evitarmos injustiças.
Seguindo por este caminho, o próximo passo será
reeditarmos a censura para impedir a imprensa de
divulgar denúncias e escândalos de qualquer
espécie, pois, em qualquer caso, alguém sempre é
atingido de forma pessoal, moral ou financeiramente.
Não creio que, depois de esta Casa ter lutado por
duas décadas contra a ditadura e a censura, este
Parlamento vai "reeditar" medidas que lembram os
terríveis dias do AI-S.

Por outro lado, a iniciativa de proibir manifesta
ções sobre processos surgiu após o Ministério Público
passar a investigar sistematicamente o Poder Público,
ou seja, governos, deputados, senadores e ministros.
Ao que parece, a medida pretende, principalmente,
reduzir o impacto da atuação do Ministério Público.
Sim, nada mais é que um mecanismo de defesa para
os políticos.

Não discuto a constitucionalidade da proposta.
Mas com certeza ela contraria o "interesse público". A
população tem o direito de saber sobre as
investigações em curso. É arbitrário e prejudicial ao
trabalho da Justiça a falta de transparência do
Judiciário. Curioso é que a medida contraria o próprio
espírito da reforma do Judiciário, que prega a
transparência das atividades da Justiça, a criação de
mecanismos que permitam a sociedade avaliar, de
forma mais cabal, a retidão dos atos e decisões do
Poder Judiciário. A "lei da mordaça" marca um
retrocesso violento nesse campo, pois cria um
obstáculo intransponível ao acompanhamento dos
trabalhos da Justiça por parte do cidadão e da
imprensa. É indispensável a divulgação de fatos que
envolvam investigações, principalmente quando
envolvem função e dinheiro público. Não se trata de
julgar previamente, mas sim de expor à sociedade o
que está acontecendo. Reduzir o campo de trabalho
do Ministério Público e, conseqüentemente, da
própria imprensa é um recesso à democracia.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de citar
dois episódios distintos. O primeiro é a fantástica
manifestação do novo Ministro da Defesa, advogado
Geraldo Quintão. Em seu discurso de posse,
defendeu a instituição da "lei da mordaça", alegando
ser necessário fazer "respeitar", compulsoriamente,
"a dignidade e a privacidade do homem, sobretudo do
homem público". Disse ainda que a Constituição tem
que garantir mais do que apenas punição para quem
divulga informações mais tarde verificadas como

infundadas. "Punição e indenização é pouco, porque
honra não se compra com dinheiro", disse o Ministro.
Mas o que ele deseja, então? Manter em segredo que
está sendo denunciado pelo Ministério Público por
fazer uso dos aviões da FAB para viagens
particulares?

Para comparar com este, cito o caso do
ex-Chanceler alemão Helmut Kohl, até há poucos
dias o grande herói da reunificação da Alemanha.
Khol caiu em desgraça depois que a Justiça passou à
investigá-lo sobre recursos ilegais que ele havia
recebido durante campanhas eleitorais. Cabe
esclarecer que não se tratava de recursos públicos
desviados, mas sim de dinheiro de empresários ami
gos do ex-Chanceler, o que é proibido, contudo, pela
lei alemã. Além da desmoralização de Helmut Khol, o
episódio assumiu contornos trágicos, na última
semana, quando o chefe do departamento de
finanças do partido de Khol (CDU), Wolfang Huellem,
suicidou-se. Acredita-se que fez isso por não suportar
a pressão que a divulgação dos fatos provocou.

Já no Brasil pretende-se criar a "lei da mordaça"
para evitar a divulgação sobre processos em
andamento.

Em suma, este parece ser um retrato do País: na
Alemanha, escândalo dá suicídio; no Brasil,
escândalo dá "lei do silêncio".

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SERGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.

Exa. a palavra, por cinco minutos.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, apresento requerimento de informaçE,es
ao Ministério dos Transportes, porque o processo de
concessão sem órgãos para fiscalização está
gerando muita polêmica.

Li recentemente nos jornais - e solicito ao
Ministério dos Transportes que as confirme ou nÊlo 
notícias gravíssimas. Segundo eles, com re1erênc ia à
concessão da estrada Rio-Teresópolis, estavam
previstas apenas três praças de pedágio; hoje há
quatro. Afirmam também que em apenas uma seria
feita a cobrança biderecional; no entanto, está-se
fazendo nas quatro praças. Solicito ao Ministério dos
Transportes que elucide a questão.

Ontem muitos Parlamentares falaram a respeito
da demissão do Sr. Villas Bôas e manifestaram-lhe
solidariedade. O que aconteceu com ele mostra
claramente o retrato de uma política desumana e
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cruel que, com a desculpa de enxugar a máquina e
reduzir custos, está chegando ao ridículo.

O próprio Presidente da República telefonou
para o Sr. Viiias Bôas para se desculpar. Vários
organismos, tanto ONGs como a imprensa
internacional, noticiavam ontem a injustiça sofrida por
Vil/as Bôas.

Tal fato apenas mostra mais visivelmente o
retrato desta política inaceitável. Com relação a isso,
dou um exemplo: o Ministério dos Transportes está
buscando desocupar o prédio que possui na Av.
Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, com o objetivo
de vendê-lo. Seu valor é indiscutivelmente alto. Com
isso se transferem para o Rio de Janeiro todos os
órgãos ali estabelecidos, como os do Ministério dos
Transportes, deixando-se de considerar que, no caso
específico daquele estado, ligados a esse Ministério
temos milhares e milhares de funcionários públicos
aposentados, inválidos e pensionistas que
necessitam evidentemente de um órgão que trate das
questões relativas às suas situações. A gránde
maioria desses funcionários são aposentados,
pessoas idosas e com problemas de saúde, que, em
razão de a aposentadoria estar congelada por muitos
anos, não podem deslocar-se até Brasília para tratar
dos problemas rel~tivos aos seus proventos.

Então, o Presidente da República, no seu gesto
de pedir desculpas, sinaliza que essa política precisa
levar em conta a relação Estado-sociedade, a relação
Estado-cidadão, que o Ministério dos Transportes, no
seu propósito de vender o seu patrimônio, como o
prédio da Av. Presidente Vargas, ng 533, não pode
desconsiderar milhares de ex-funcionários que estão
lá largados à própria sorte, sem ter a quem recorrer
para solucionar a sua situação.

Deixo aqui, portanto, o meu protesto, desejando
que o telefonema do Presidente da República a Villas
BOas não seja apenas um telefonema, mas, acima de
tudo, a mudança de uma relação do Estado com o
servidor público, do Estado com o cidadão,
colocando. acima de tudo, a cidadania em primeiro
lugar.

o Sr. Marçal Filho, § 29 do artigo do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Vamos iniciar a
Ordem do Dia.

A Secretaria-Geral fará acionar as campainhas
para chamar a atenção dos Srs. Deputados.

O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, a propósito do assunto Orlando
Villas Bôas, hoje fiz uma sugestão à Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias 
certamente terminará na Mesa da Câmara dos
Deputados sob a competente presidência de V. Exa.:
que convide o sertanista Villas Bôas para assessor
especial da Câmara dos Deputados em todos os
assuntos ligados à questão indígena.

Sr. Presidente, essa seria a resposta ao povo
brasileiro, através da sua Câmara, a um ato absurdo,
sem sentido, condenável e reprovável, que revoltou
profundamente o povo brasileiro: o tratamento dado
ao sertanista Villas Bôas.

Sei que essa proposta chegará às mãos de V.
Exa. e deverá contar com o seu apoio decisivo.

O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Inicialmente, quero
agradecer ao Deputado Caio Riela, futuro Prefeito de
Uruguaiana, a concessão deste espaço, a permuta.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, desejo
registrar matéria divulgada pela imprensa sobre o
lucro histórico, recorde, de mais de R$1 bilhão no ano
passado, do Bradesco.

Chamou-me a atenção a entrevista do
Presidente do Bradesco e do seu Vice-Presidente.
Eles disseram que o Bradesco dispensa qualquer tipo
de empréstimo do BNDES, e salientaram que o banco
tem cerca de 10 bilhões em caixa para tentar comprar
o Banespa. Disseram ainda que, se o Bradesco não
conseguir adquirir o Banespa nesse leilão, irá voltar
os seus olhos para três bancos do Sul: Banestado,
BESC e Banrisul.

Sr. Presidente, nessa mesma matéria, afirmam
que os grandes adversários do Bradesco no leilão de
privatização do Banespa possivelmente sejam ou o
Banco do Brasil ou grupos internacionais, porque os
bancos privados, mesmo buscando recursos do
BNDES, terão dificuldade de disputar essa potência.
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É importante lembrar que tenho tramitando
nesta Casa proposta de emenda à Constituição que
prevê a realização de plebiscitos no caso de
privatizações. Por quê? Porque, se privatizarmos o
patrimônio público, nada mais justo que o povo,
proprietário desse patrimônio, seja ouvido.

Por outro lado, chama-me a atenção o fato de o
BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, estar emprestando dinheiro a
instituições internacionais.

No caso, peço a V. Exa. que autorize a publicação,
nos Anais da Casa, da entrevista do empresário Anto
nio Ermírio de Moraes, hoje com 71 anos de idade, na
qual diz claramente que o capital estrangeiro é
bem-vindo ao País, mas tem de começar pelo primeiro
tijolo. É essencial que o capital estrangeiro seja investi
do no País e que o Governo obtenha formas de reter o
envio de dólares para o exterior.

Quando o empresário Antonio Ermírio é consulta
do pelo jornal Folha de S.Paulo sobre o BNDES, ele
afirma que aquele banco não deveria emprestar dinhei
ro a grupos internacionais. E diz também que o BNDES
deveria, isso sim, emprestar dinheiro, ao invés de a gru
pos internacionais, à média e à microempresa nacional.
E conclui a entrevista dizendo que atualmente a micro e
a média empresa brasileira não entram no BNDES, se
quer passam pela calçada.

Talvez a entrevista desse empresário que, sem
dúvida alguma, é um brasileiro nacionalista, possa
servir para abrir os olhos deste Governo, que vende
tudo, privatiza tudo e recebe de braços abertos, e
muitas vezes de joelhos, o capital qua vem de fora.

ENTREVISTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

ESTRANGEIRO TINHA QUE COMEÇAR
DESDE O 1º TIJOLO, DIZ ERMíRIO

O empresário Antonio Ermírio de Moraes, 71,
vice-presidente do conselho de administração do
grupo Votorantim (faturamento de R$4,3 bilhões, em
98), diz que bate palmas para todo o capital
estrangeiro que vier para o País, desde que para
começar negócios "a partir do primefí'o tijolo".

Folha - O sr. acha que a abertura do mercado
para empresas estl1angeiras está prejudicando as
empresas nacionais?

Antonio Ermírio de Moraes - Sem dúvida.
Estamos vendo uma grande desnacionalização da
economia brasileira. A Lacta, por exemplo, foi vendida
para fabricantes de cigarros, a Phílíp Morris. Uma
leitura atenta dos jornais mostra dézenas de casos

como esse todos os dias. Não tenho nada contra o
capital estrangeiro, mas, se ele quer vir para cá, tem
de começar pelo primeiro tijolo. Mas o capital
estrangeiro não quer ter trabalho, prefere comprar as
empresas nacionais, até porque o dólar está
favorecendo.

Folha - Mas a tendência de compras de
empresas cresce em todo o mundo.

Antonio Ermírio - Não sou contra estrangeiro
não, pelo contrário. Mas o Governo tem de dar
incentivos para a aplicação dos lucros no País. Assim
o País vai crescer e o desemprego sumir num
instante. Mas, com a crescente remessa de lucros,
fica difícil.

Folha - Qual é a sua principal crítica ao
processo de abertura?

Antonio Ermírio - A abertura é boa porque
aumenta a competição. Não tenho nada contra isso.
Quem não estiver preparado para competir está
liquidado. Infelizmente, a globalização é um processo
necessário, mas cruel.

Folha - O Governo deve, então, impor limites
para a entrada de capital estrangeiro no País?

Antonio Ermírio - O Governo deveria adotar o
que chamo de filosofia do coração para controlar a
remessa de lucros e dividendos para o exterior. A
entrada de sangue venoso e arterial no coração é
livre, mas, na saída, tem quatro válvulas para
atrapalhar. O Governo deveria criar incentivos para a
reaplicação dos lucros das empresas estrangeiras no
País.

Folha - O sr. acha que o Brasil terá
problemas nas suas contas externas no futuro
por causa das remessas de lucros e dividendos
que essas empresas "desnacionalizadas" vão
gerar?

Antonio Ermírio - É evidente que sim. Tem
tanto capital estrangeiro vindo para cá e a saída de
dinheiro é praticamente livre. O Governo deveria dar
incentivos para a reaplicação dos lucros dos
investimentos estrangeiros no Brasil. Assim, o capital
estrangeiro pode ajudar o Brasil a crescer.

Folha O BNDES deve continuar
financiando empresas estrangeiras para que
comprem companhias brasileiras?

Antonio Ermírio - Não. Se vêm para cá investir,
que tragam seu dinheiro.

Folha - Como o Governo (leveria usar o
dinheiro do BNDES?
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Antonio Ermírio - Deveria dar para todos os
nacionais, inclusive para a micro e média empresa.
Mas será que a micro e média empresa entram no
BNDES? Não passam nem da calçada.

Folha - Alguma companhia estrangeira
tentou comprar suas empresas?

Antonio Ermírio - Em 4 de julho de 1956, um
grupo suíço tentou comprar a Companhia Brasileira
de Alumínio, alegando que, com a morte de papai,
nós, os herdeiros, não teríamos interesse em
continuar os negócios da família. Disse aos suíços
que tinham batido na porta errada. Fiz um barulho tão
grande que todos os outros potenciais pretendentes
estão assustados até hoje.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V. Exa. autorização para apresentar à Mesa dois
projetos. Um dispõe sobre a exigência de documento
legal e consulta a listagem de publicação de furto ou
roubo para habilitação de telefones celulares. Muitas
empresas não disponibilizam a lista de telefones
roubados, fazendo com que os lesados nunca mais
os recuperem. Queremos acabar com isso.

E o outro projeto dispõe sobre o procedimento
legal para cancelamento de registro de pequenas e
microempresas.

Muito obrigado a V. Exa.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma Comunicação Qe Liderança, pelo
PDT.

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, em 1961, quando da renúncia de Jânio
Quadros, estava o Presidente João Goulart na China.
E aqueles que se opunham à posse do Presidente
João Goulart, especialmente militares que se
opunham à sua posse, prepararam o que depois veio
a se conhecer como Operação Mosquito, isto é,
consistia em abater o avião que traria o Presidente
João Goulart da China. Era um atentado de forças de
direita contra a normalidade democrática. Leonel
Brizola garantiu, pela formação da Cadeia da
Legalidade, a posse de João Goulart.

Passa-se o tempo, vem o Golpe de 64, e então
Brizola era o alvo. Não tivesse ele conseguido exílio,
teria sido executado, como demonstram os registros
da época. Brizola tem tradição democrática de luta
contra a violência política. Sempre esteve com a
legalidade, e são suas estas palavras: "Mesmo nos
momentos de maior agitação, nosso limite é a lei".

Espantou-me que, tendo participado de comício
no sábado, no Rio de Janeiro, em que se comemora o
seu aniversário e em que muitos, entre os quais eu,
lançavam a sua candidatura à Prefeitura do Rio,
nenhuma palavra que merecesse uma objeção
sequer tivesse sido por ele pronunciada.

Nos jornais de segunda-feira, que reproduziam
semelhante festa realizada em Porto Alegre,
encontrei a descrição de uma pregação que seria a
negativa de toda uma trajetória. Dizia a matéria que
Brizora estaria pregando o fuzilamento do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Procurado pelos jornalistas, manifestei que não
acreditava que tivesse acontecido aquele fato, mas
que, se Brizola realmente tivesse dito aquilo, eu era
contra essa opinião. Conversando hoje com Leonel
Brizola, eu o percebi, como em raras vezes na vida,
amargurado. E isso se deve ao fato de que se estava
produzindo um episódio falso que o oportunismo,
fosse ele oportunista, poderia até lhe permitir
empolgar, já que pesquisas realizadas por sites da
Internet e estações de rádio sobre a versão do fato
revelaram o apoio de parcela da população àquilo que
é a versão do fato e não o fato. Fosse ele oportunista
repito -, poderia dizer: "Está vendo? Apóiam o que eu
falei". Acontece que exatamente essas pesquisas de
adesão popular à versão do fato nos trazem a esta tri
buna para pedir a reposição da verdade.

Nós do por não renunciamos à pregação
oposicionista. Nós do POT entendemos que as
privatizações têm significado uma entrega do
patrimônio nacional. Nós do PDT entendemos que os
aposentados e pensionistas do nosso País estão
sendo vitimados por exigências feitas pelo setor
financeiro, que quer a privatização da Previdência.
Nós do PDr entendemos que a reforma do Estado é
para desorganizar a administração e permitir que
avance mais facilmente este cadáver do
neolíberalismo, que, nos seus estertores, ainda está
vitimando o povo brasileiro.

Mas o nosso limite é a lei. Na defesa de tudo o
que entendemos, usamos a tribuna, os atos públicos,
o Poder Judiciário. Por isso, srªs e Srs. Deputados,
não admitimos o desrespeito com que se pretendeu
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tratar o Governador Leonel Brizola. Tivesse ele dito
tais palavras, tivesse ele pregado a execução do
Presidente da República ou de quem quer que fosse,
teria que ser respondido, sim, o debate teria que se
estabelecer, sim. Mas não se desrespeita a história. E
não se desrespeita a posição de quem sempre esteve
ao lado das suas convicções. E não se desrespeita
um cidadão que, na vida pública, mesmo dos seus
adversários até então jamais recebeu qualquer
ataque relacionado à honra. É um homem íntegro e,
acima de tudo, não pronunciou a frase objeto de tanta
polêmica.

Referiu-se ele ao episódio de Calabar?
Referiu-se, sim. É a primeira vez? Não, inclusive o fez
em programas eleitorais do PDT. Mas por que será
que agora essa referência repetida tantas vezes
ganhou tamanho destaque? Se me coubesse fazer
um alerta ao Governo, eu diria: "Abram o olho! Existe
algo acontecendo no País, muito mais entre as forças
que o apóiam - não as forças parlamentares, mas as
forças do sistema de um modo geral. Existe algo por
aí que pretende desestabilízá-Io, e estão
manipulando a palavra de Brizola".

Se Brizola tivesse pregado a execução de quem
quer que seja, eu estaria nesta tribuna para pedir
desculpas aos senhores. Não, isto não aconteceu.
Mais do que isso: na sua veemência, ele até praticou
um ato incomum na sua trajetória, quando deixou
para o Presidente Fernando Henrique o benefício da
dúvida, ao dizer que, consciente ou
inconscientemente, ele estava de alguma forma
destruindo o patrimônio brasileiro. Quem conhece a
sua eloqüência, a sua tenacidade, a sua objetividade
no confronto, sabe que isso foi até uma concessão.

Mas será possível, Deputado Arthur Virgílio - V.
Exa. que fez críticas parciais, imaginando talvez que
tivesse havido a pregação realmente da execução do
Presidente -, ou mesmo crível que um homem que se
coloca contra a execução sumária dos negros e dos
miseráveis nos mais distantes rincões do País fosse
ele agora a pregar a ruptura daquilo que ele sempre
defendeu: a legalidade e a frase que ele usa quanto
ao limite da lei? Não.

Então nós do PDT esclarecemos que não
renunciamos a nenhuma das nossas posições e que
consideramos o nosso ideário atualizado e projetado
para o futuro, mas sempre que tentarem manipular a
posição de um de nossos companheiros ou linchá-lo,
até com base na versão do fato, nós nos uniremos, e
aí a luta será conosco, não só com esse companheiro.

Esclareço aos democratas de boa-fé o que
verdadeiramente se passa.

O PDT está na luta, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ARTHUR VIRGrLIO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Pela

ordem.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, eu fui
um dos que, com veemência, fizeram críticas à
posição veiculada como da lavra do Governador
Leonel de Moura Brizola. Registrei a tristeza e até a
angústia com que expressava a minha posição diante
do fato, porque, tanto quanto o Deputado Miro
Teixeira, reconheço em Leonel Brizola patriotismo,
passado, seriedade pessoal, abnegação em relação
às causas públicas e às suas próprias idéias. Tenho
até antecedentes familiares a me ligarem à história do
ilustre gaúcho. Daí eu ter dito, na fala que fiz desta
mesma tribuna desta Casa, que, naquele momento,
estava quebrando o tabu que até então me havia
impedido de externar críticas diretas a Leonel Brizola.

Devo dizer a V. Exa., Sr. Presidente, que é
extremamente comovido com a coragem cívica e com
a sensibilidade do Deputado Miro Teixeira, comovido
com a demonstração de humildade que dá o
Governador Leonel Brizola - sendo despiciendo aqui
se colocar as diferenças ideológicas que nos
separam, a nós do Governo Fernando Henrique, do
Partido Democrático Trabalhista -, e com enorme
prazer, com enorme alegria, com uma satisfação que
é do Governo como um todo, e é, particularmente, do
Presidente Fernando Henrique e minha, que aqui
digo que nós não hesitamos em fazer da versão que
dá o Deputado Miro Teixeira, da versão que lhe
passou o Governador Brizola, a nossa versão,
tomando-a como verdadeira e última. (Palmas.)

É uma grande felicidade podermos separar
alguém que age democraticamente, utilizando a
liberdade que ele próprio ajudou a construir neste
País, para discordar do Governo, de pessoas que são
saudosistas de um regime de força que não vai voltar
mais, saudosistas de um regime de tortura que nunca
mais se implantará neste País, no Cone Sul nem em
nenhum reduto da América Latina. (Palmas.)

Daí o radicalismo com que, pessoalmente,
refiro-me à questão democrática, que continua sendo
a mais importante para os brasileiros, a fim de que se
possa pensar em encaminhamentos efetivos até para
a questão social. É com felicidade que fazemos a
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divisão entre quem não tem, porque nunca teve,
apego à democracia e alguém que, como Leonel
Brizola, em algum momento, chegou a correr perigo
de vida, porque a sombra da ditadura havia ofuscado
o sol da liberdade nesta Nação.

Fico feliz pessoalmente, Deputado Miro Teixeira.
Parabenizo V. Exa. e lhe digo, em nome do Presídente
Fernando Henrique, que esta versão é a nossa. Esta
é a versão verdadeira. Aceitamo-Ia com o coração
bastante aquecido, por entendermos que as
diferenças todas podem nos separar ideologicamente
de V. Exa., do seu partido e do Governador Brizola,
sem que isso abale a absoluta convicção de que tanto
para nós quanto para V. Exas. o limite, de fato, é a lei.
Jamais algo que saia da ordem constitucional. A
forma legítima de se mexer na Constituição é esta
que tem transcorrido aqui na Casa através de
reformas que estão, sem dúvida, elas também,
emolduradas num quadro de legalidade.

Fico feliz. Profundamente feliz em dizer que
volto para a trincheira anterior. A de discordar com
respeito - e até com reverência - deste grande
brasileiro que é o Governador Leonel Brizola.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta

Presidência quer congratular-se com as
manifestações feitas da tribuna. O Líder Miro Teixeira
trouxe o esclarecimento do eminente brasileiro,
Leonel Brizola, que sempre teve como pregação
básica a idéia da legalidade. Quando se tentou violar
a legalidade no País, criou ele a Cadeia da
Legalidade.

De modo que, com surpresa para todos os
brasileiros, verificou-se a divulgação de palavra
violadora da legalidade. Vem, agora, o Líder Miro
Teixeira revelar que isso não ocorreu, com uma
lealdade partidária e pessoal extraordinária.

Portanto, esta Presidência não poderia, neste
momento, deixar de aplaudir o Líder Miro Teixeira e o
Governo, por intermédio do seu Líder no Congresso,
Deputado Arthur Virgílio, pelas manifestações,
revelando, mais uma vez, que esta Casa é, queiram
as outros ou não, não apenas do debate democrático,
da divergência das idéias, mas também da
convergência numa idéia única: o bem do País.

Meus cumprimentos ao Líder Miro Teixeira e ao
Líder do Governo. (Palmas.)

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

o SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoS - MG.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, encaminhei à Mesa, para que V. Exª
possa acompanhar, texto a respeito da apreciação de
propostas de emenda à Constituição pelo Congresso
Nacional.

Trata··se de uma das questões que mais têm
suscitado polêmicas regimentais, uma vez que o
equacionamento processual deve levar a que seja
observado, em caráter absolutamente inequívoco, a
determinação da Constituição de que haja
concordância de três quintos dos membros das duas
Casas do Congresso Nacional em torno de um
mesmo texto.

Essa importante problemática tem provocado
apresentação das mais variadas questões de ordem
ao longo dos últimos anos. A que ora trazemos à
apreciação de V. Ex" vem a elas somar-se,
consistindo, especificamente, em mais uma reflexão
sobre o tão debatido tema da nova apreciação por
uma Casa de proposta de emenda à Constituição
alterada por outra.

Deve-se reconhecer que efetivamente é de
difícil equacionamento a hipótese da ocorrência do
chamado efeito pingue-pongue, significando que, se
novas alterações forem introduzidas na Câmara dos
Deputados, a proposta de emenda à Constituição já
aprovada no Senado Federal retornará ao próprio
Senado Federal, que, por sua vez, poderá emendá-Ia,
e assim sucessivamente, com a possibilidade de uma
procrastinação indefinida.

Em resposta à questão de ordem relativa à
apreciação da Proposta de Emenda à Constituição nº
33, de 1995, reforma da Previdência, V. Ex!! decidiu
conceder tratamento de matéria nova ao substitutivo
do Senado Federal.

Essa decisão teve por escopo os arts. 203 do
Regimento Interno da Casa e 367 e 368 do
Regimento Interno do Senado. Com isso, ao contrário
do que se dá com os projetos de lei originários da
Câmara e alterados pelo Senado, aqui em tramitação,
que não podem ser emendados - devendo ser
acolhidos ou rejeitados totalmente -, a versão do
Senado à proposta de emenda aprovada pela
Câmara é aqui considerada matéria nova. Como
conseqüência dessa decisão, a Câmara passa a
reiniciar o processo mediante novas emendas e
demais procedimentos relativos a propostas novas.

Posteriormente, em resposta à questão de
ordem levantada pelos Deputados Arnaldo Faria de
Sá e Nilson Gibson a respeito da apreciação de
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proposta de emenda à Constituição emendada no
Senado, o que suscitaria nova apreciação desta
Casa, V. Exª decidiu que deve ser apreciada na Casa
somente a parte considerada prejudicada ou
alterada, salvo se uma das Casas proferir um
substitutivo, assim considerado nos termos do § 49 do
art. 118 do Regimento Interno da Câmara, o qual me
abstenho de ler.

Leio parte da resposta dada por V. Exª aos
Deputados Arnaldo Faria de Sá e Nilson Gibson:

A proposta de emenda à Constituição
que trata da reforma da Previdência fora
substancialmente alterada pelo Senado
Federal. Daí o substitutivo e daí a
determinação de que houvesse nova inau
gurai tramitação da proposta, ora
substitutivo, na Câmara Federal. Não é o
caso. Contudo, quando se trata de alteração
de um dispositivo ou alguns deles, sem a
formulação de um substitutivo...

V. Exª prossegue em sua resposta.
Abstenho-me de lê-Ia, para não ocupar muito tempo.

Com base nessa decisão, procedeu-se à
promulgação parcial das Emendas Constitucionais
nºs 19 e 20. As emendas foram alteradas no Senado e
se procedeu à sua promulgação parcial.

Encontra-se de novo sob exame desta Casa a
Proposta de Emenda à Constituição nº 472, que
disciplina a edição, reedição, vigência e tramitação de
medidas provisórias. Essa matéria tramita no
Congresso desde 1995.

Finalmente, vou adentrar o tema que quero
abordar com V. Exll• Em maio de 1999, a Câmara
aprovou um substitutivo que teve apoio quase
unânime de seus membros. Retornando ao Senado, o
substitutivo sofreu algumas alterações, mantendo-se,
contudo, incólume a redação dada pela Câmara aos
arts. 48,57, 61,64,66 e 84 da Constituição Federal. E
fiz um relato, que não vou ler, sobre o assunto de que
tratam esses artigos, que representam a substância
das medidas provisórias.

Houve mudanças no Senado dos seguintes as
pectos: o prazo de vigência da medida provisória, 60
dias; a necessidade de exame prévio de pressupos
tos constitucionais da medida provisória e a vedação
de emissão de medida provisória relativa a matérias
reservadas ao domínio de lei complementar, de inici
ativa privativa do Congresso ou de qualquer de suas
Casas, como nacionalidades, etc. Resta também
inalterado o dispositivo determir.ando que medida

provisória que implique instituição ou majoração de
tributos só produzirá efeitos no exercício ,financeiro

. seguinte ao de sua edição.
V. Exª está acompanhando com atenção meu

raciocínio. A emenda constitucional que a Câmara
dos Deputados enviou ao Senado foi alterada em par
te. Matéria substancial, a essência da medida provi
sória permaneceu a mesma. Especificando, o substi
tutivo do Senado alterou apenas a redação dos pará
grafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 62. Alterou apenas par~
te do art. 62 e manteve todos os artigos a que me refe
ri antes.

Sr. Presidente, com isso, remanesce a redação
dada pelo substitutivo da Câmara dos Deputados a seis
artigos constitucionais, modificando-se parcialmente a
redação de apenas um, o já citado art. 62.

Não quero avançar na análise do acerto ou não da
promulgação parcial de proposta de emenda à
Constituição, decisão adotada por V. EXª, o que permitiu
acelerar a implantação da reforma previdenciária e
administrativa. Desejo argumentar que, na matéria ora
em exame, deveríamos proceder como nos casos
anteriores mencionados e efetuar sua promulgação
parcial. A Nação aguarda há anos o equacionamento
desse problema, que redunda em constantes abusos por
parte do Poder Executivo e em total desprestígio para o
Poder Legislativo. O fato - talvez chegue à essência do
argumento de V. EXª - de as alterações do Senado
serem apresentadas sob forma de substitutivo não deve
apresentar óbice para esse intento, já que as
alterações são parciais, permanecendo inalterada a
lógica da proposta, que é a delimitação do campo das
matérias passíveis de serem tratadas por medida
provisória, o seu prazo de vigência e a possibilidade
ou não de prorrogação ou reedição.

E quero usar exemplos anteriores desta Casa. O
caput do art. 190 do Regimento Interno determina:

O substitutivo da Câmara a projeto do
Senado será considerado como série de
emendas e votado em globo...

Da mesma forma, o parágrafo único dBsse
artigo assim dispõe:

Proceder-se-á da mesma forma com
relação a substitutivo do Senado a projeto
da Câmara.

Sr. Presidente, já tivemos aqui vários casos de
que participei, como o Código de Trânsito e a Lei de
Propriedade Intelectual, que foram apresentados na
Casa como um conjunto de emendas. As partes que
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já tinham sido votadas pela Câmara e Senado-não
puderam ser discutidas nem alteradas.

Um exemplo claro da necessidade de imediato
encerramento da tramitação da matéria e
conseqüente promulgação é o fato de que, ao ser
apreciada a admissibilidade da nova proposta do
Senado, o Deputado Jutahy Junior pediu vista do
processo, apresentando à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação voto em separado, em que
sugere a supressão do dispositivo que veda a edição
de medidas provisórias sobre matéria reservada a lei
complementar.

Ora, Sr. Presidente, esse item da proposta já
obteve apoio quase unânime tanto da Câmara quanto
do Senado em duas votações. Não cabe mais discutir
essa matéria, sob pena de procrastinarmos
indefinidamente sua tramitação, jamais alcançando a
solução para esse problema, que tanto aflige a Nação.

Esta é minha questão de ordem. Espero ter-me
feito bem entender por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A questão
de ordem que V. Exª formula é muito interessante e
pertinente. Reconheço a complexidade da matéria. De
modo que vou examiná-Ia com vagar e muito
brevemente lhe darei uma resposta.

Ressalto mais uma vez a oportunidade da
questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 276 Srs.
Deputados.

Passa-se à Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exª a palavra. .
O SR. JOSÉ CARLOS MART,~ÉZ (PTB - PRo

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ouvi hoje atentamente as palavras do nobre Líder do
PDT, e nós, os trabalhistas do Congresso Nacional,
ficamos muito felizes ao ouvir o sentimento que
emana daquela bancada. Todos respeitamos Leonel
Brizola como talvez a mais representativa de todas as
figuras vivas de nossa história. Portanto, como
trabalhistas que somos, não podíamos aceitar
ataques que não representassem o sentimento
comum de nossos corações nacionalistas,
intransigentemente defensores do patrimônio e do
bem nacional.

Por isso, quero trazer o meu abraço afetuoso e
apertado a todos os companheiros trabalhistas do
PDT, juntar-me, como companheiro do PTB, aos
pedetistas e trazer-lhes o mesmo 'séntimentó que
emanou do nobre Líder do PDT. Juntos, PTB e PDT,
sonhamos com a unidade trabalhista e esp!3ramos
que um dia possamos construí-Ia com base no sonho
de fazer deste País uma democracia nacionalista.

Parabéns, meu Líder. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se

passar à apreciação da matéria quê éstá sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

I - Discussão da redação finál, do
Projeto de Lei Complementar nQ 1.8-CI de
1999, que estabelece normas de finanças
públicas voitadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras p(ovidências.. ' ,

O SR. PRESIDENTE (Mioh'el Témer) '''''''-·,Em
discussão.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Enio Bacci,

para encaminhar a favor da matéria.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem
dúvida alguma, votaremos favoravelmente à redação
final, até porque defendemos, com muito afinco, a
necessidade de uma legislação forte, que reprima
exatamente os maus administradores, que gastam
excessivamente e de forma não justificada.

Na verdade, muitos administradores,
lamentavelmente, fazem a gestão de recu rsos
públicos como se estivessem gerindo recu rsos
próprios. A imprensa, em âmbito nacional, tem
mostrado casos de prefeitos que pagam contas
particulares com recursos públicos; de outros que
adquirem dívidas gigantescas, verdadeiras
montanhas de dívidas, para buscar a eleição de seus
indicados, inaugurando obras em todos os cantos,
que não têm a seqüência e o andamento necessários
e acabam ficando para o sucessor.

Lamentamos, Sr. Presidente, que tenha sido
retirada dessa proposta a impossibilidade de o
Legislativo entrar em recesso sem antes examinar as
contas do Executivo. Lamentamos porque achamos
que esse aspecto é el?sencial, seria muito importante
a manutenção dessa exigência. Aliás, sabemos que
esta Casa não analisa as contas do Presidente
Fernando Henrique Cardoso desde 1995. Achamos
que se pudéssemos expandir e incluir essa exigência
a Lei de Responsabilidade Fiscal estaria
aperfeiçoada.

De qualquer maneira, o bom administrador, o
bom prefeito e o bom 'governador não têm por que
temer diante de uma lei'como essa que aí está - não
têm por que temer. Entendemos que a lei que está a
caminho já vem tard\3"deveria existir há muitos anos,
porque a sociedade brasileira não entende como a
cada dia se assiste a mais e mais administradores
gerindo maios recursos públicos. E assim acontecerá
enquanto não b04v~r resporJsabilização para esses
administradores.

Achamos qué ~ssa lei deveria existir há muito
tempo. Quem sabe' junto com ela tivéssemos a
possibilidade de fazer 'com que os administradores
registrassem em cártório as suas propostas e seus
planos de governo. Aí, quem não cumprisse ao
menos 20% do que prome!~1,I em campanha depois
de dois anos de administração, perderia o mandato.
Iríamos - aí, sim :.i.: moralizar mais ainda a
administração pública~ ;'8e analisarmos a fundo,
existem administradores por aí que sequer cumprem
1% do que prometer~m em campan~a.
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Achamos que a lei veio em boa hora e
lembramos a esta Casa que a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, segundo
informações do companheiro Deputado José Roberto
Batochio, está aguardando ansiosamente a aprovação
por este Plenário da redação final para, aí, sim, dar
seguimento a projetos de lei que pretendem definir as
penalidades para os administradores que forem
enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Queira Deus e queira este Parlamento que lá na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e,
posteriormente, aqui no plenário não se faça um
pacto das elites. É necessário um pacto para que não
se reprima o administrador apenas com multas ou
administrativamente, mas com prisão. Não basta o
mau administrador pagar multa, ele tem que ir para a
prisão. Esta Casa já assistiu a casos de improbidade,
de desvios de recursos públicos - estão aí casos
como Collor, PC, anões do Orçamento - e ninguém
até hoje foi para as grades de uma prisão.

Queremos, sim, responsabilidade fiscal e
Junições severas a serem aprovadas pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação e, posterior
mente, por esta Casa.

Portanto, Sr. Presidente, votamos
favoravelmente à redação que aí está.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar contra a matéria, concedo a palavra, por cinco
minutos, ao Deputado Alexandre Cardoso.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não é
comum eu me inscrever para falar sobre redação fi
nal, mas tenho absoluta certeza de que a mobilização
que a base do Governo está fazendo para encher o
plenário permite que neste momento eu teça alguns
comentários sobre o risco dessa lei para o Brasil.

Gostaria que os Srs. Deputados, principalmente
os do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, fizessem uma
análise dos municípios de suas regiões e observas
sem o impacto da folha de pessoal nas receitas muni
cipais. Vão observar que em todo município com me
nos de 15 mil habitantes a folha de pessoal causa um
impacto na receita municipal da ordem de 75% a
80%. E os Srs. Deputados imaginam que essa lei vai
obrigar os Prefeitos a se adequarem aos 60%.

Ora, Srs. Deputados, como não haverá
nenhuma produção nova de emprego nesses
municípios, vai haver desemprego. Os números
pouco assustadores falam em 100 mil empregos no
interior do Brasil, mas existem alguns trabalhos

mostrando que esses números podem chegar aos
250 mil empregos. E por que isso? Porque não
houve, nos últimos dez anos, uma política de fixação
do homem no interior.

Algumas vezes, na Legislatura passada, discuti
aqui a questão do Fundo de Participação dos Municípi
os, cujo impacto negativo não é tão grave quanto o que
esta lei pode produzir no interior do País.

Por isso, gostaria que as Lideranças refletissem
a respeito, especialmente o Líder Inocêncio Oliveira,
que é de uma região que merece esse tipo de
preocupação, o interior de Pernambuco, o Líder
Geddel Vieira Lima, que deveria observar o interior da
Bahia, e o Líder Aécio Neves, que deveria observar o
interior de Minas Gerais, porque poderemos ter, em
virtude dessa lei, o maior programa de desemprego
imediato da história deste País.

Os Srs. Deputados estão aprovando essa lei
com o seguinte discurso: vamos dar responsabilidade
aos nossos administradores.

Sr. Presidente, quero aqui registrar para os parti
dos que vão disputar eleições municipais: não pensem
que não foram lembrados esses dados. Poderemos ter,
no ano de 2000, enorme desemprego no interior do
País por causa da aprovação de uma lei que em nada
vai dar responsabilidade aos administradores.

Só queria fazer esta lembrança, porque acaba de
ser publicado o trabalho de um pesquisador, o Prof.
Márcio, da Unicamp, que mostra que o desemprego no
País cresceu de forma assustadora. Quando fazemos
a comparação entre os oito países que mais desem
pregam no mundo, vemos que na fndia, em dez anos,
o desemprego cresceu 18% (de 33 milhões passou a
ter 39 milhões de desempregados); no Brasil, cresceu
230% (de 2 milhões e 800 foi para mais de 7 milhões
de desempregados).

Então, estamos votando a redação final - é uma
matéria que considero, evidentemente, vencida -, mas·
gostaria de registrar nos Anais desta Casa a responsabi·
Iidade que os Srs. Deputados terão ao produzir o maior
programa de desemprego da história do País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa as seguintes Emendas de Redação:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 18
DE 1999

Emenda de Redação n2 1
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Transforme-se o art. 21 do Projeto em § 1º do
art. 18, com a seguinte redação, renumerando-se os
demais:

"Art. 18 ..
§ 1º Os valores dos contratos de terceirização

de mãe-de-obra, que se referem à Substituição de
servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2000. 
Deputado Rodrigo Maia, PTS - RJ. - Walfriso
Mares Guia, Vice-Líder do PTS.

EMENDA DE REDAÇÃO N!! 2

PLP N!! 18199

Dê-se ao inciso VI do § 1º do art. 19 do
Substitutivo a seguinte redação:

"VI - com inativos, ainda que por intermédio de
fundo específico, custeadas por recursos
provenientes:"

Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2000. 
Miro Teixeira, Líder do PDT.

EMENDA DE REDAÇÃO N!! 3

PLP N9 18/99

Altere-se a redação do caput do art. 60
substituindo-se "e o Ministério Público" por "e do
Ministério Público".

Justificação

A redação do art. 60 foi a/tedada pela Emenda
n91, acatalada pelo Relator. Na Emenda a expressão
utilizada foi, "e do Ministério Público".

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2000. 
Pedro Novais, PMDB.

EMENDA DE REDAÇÃO Nl2 4

PLP N2 18/99

Suprima-se o inciso VI do art. 60

Justificação

O inciso refere-se ao art. 49, inciso IV que foi
suprimido pela Emenda n963, acatada pelo Relator.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2000. 
Pedro Novais, PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer às emendas de redação, em
substituição à Comissão Especial, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Pedro Novais.

o SR. PEDRO NOVAIS (PMDS - MA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Parecer
sobre as emendas de redação. Emenda nº 1, do
Deputado Rodrigo Maia, parecer pela aprovação;
Emenda nº 2, do Deputado Miro Teixeira, também
parecer pela aprovação; Emendas nºs 3 e 4, de minha
autoria, naturalmente, parecer pela aprovação.

Justifico-as: elas são necessárias para corrigir o
texto. A Emenda nº 3 recoloca a palavra "do" antes de
"Ministério Público", que havia na emenda aprovada
quando da apresentação da minha emenda
substitutiva. A Emenda nº 4 suprime um dispositivo
cuja presença não mais se justifica no texto, em razão
da supressão feita pela Emenda nº 63, também
acatada na minha emenda substitutiva.

O parecer, portanto, é pela aprovação das
quatro emendas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Passa-se à votação das Emendas nºs 1, 2, 3 e 4.

Os Srs. Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 18·E

DE 1999

Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei Complementar estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no
Capítulo 11 do Título VI da Constituição.

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente, em que
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despesas e a obediência a limites e condições no que
tange a renúncia de receita, geração de despesas
com pessoal, da seguridade social e outras, dividas
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consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclu
sive por antecipação de receita, concessão de
garantia e inscrição em restos a pagar.

§ 22 As disposições desta Lei Complementar
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.

§ 32 Nas referências:
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste

abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário
e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas,
fundos, autarquias, fundações e empresas estatais
dependentes;

11 - a Estados entende-se considerando o
Distrito Federal;

111- a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribu
nal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios
e Tribunal de Contas do Município.

Art. 22 Para os efeitos desta Lei Complementar,
entende-se como:

1- ente da Federação: a União, cada Estado, o
Distrito Federal e cada Município;

11- empresa controlada: sociedade cuja maioria
do capital social com direito a voto pertença, direta ou
indiretamente, a ente da Federação;

111 - empresa estatal dependente: empresa
controlada que receba do ente controlador recursos
financeiros para pagamento de despesas com
pessoal ou de custeio em geral ou de capital,
excluídos, no último caso, aqueles provenientes de
aumento de participação acionária;

IV - receita corrente Ifquida: somatório das
receitas tributarias, de contribuições, patrimoniais,
industriais, agropecuárias, de serviços,
transferências correntes e outras receitas também
correntes, deduzidas:

a) na União, os valores transferidos aos estados
e municípios por determinação constitucional ou le
gai, e as contribuições mencionadas na alínea a do
inciso I e no inciso 11 do art. 195, e no art. 239 da
Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos
municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a
contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social e as

receitas provenientes da compensação financeira
citada no § 92 do art. 201 da Constituição.

§ 19 Serão computados no cálculo da receita
corrente líquida os valores pagos e recebidos em
decorrência da Lei Complementar nQ 87, de 13 de
setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2Q Não serão considerados na receita corrente
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e
de Roraima" os recursos recebidos da União para
atendimento das despesas de que trata o inciso V do
§ 12 d~ art. 19.

§ 32 A receita corrente líquida será apurada
somando-se as receitas arrecadadas no mês em
referência e nos onze anteriores, excluídas as
duplicidades.

CAPÍTULO 11
Do Planejamento

SEÇÃO I
Do Plano Plurianual

Art. 32 O projeto de lei do plano plurianual de
cada ente abrangerá os respectivos Poderes, será
encaminhado ao Poder Legislativo até o dia trinta de
abril do primeiro ano do mandato do Chefe do
Executivo e devolvido para a sanção até o
encerramento do primeiro período da sessão
legislativa.

Parágrafo único. Integrará o projeto Anexo de
Política Fiscal, em que serão estabelecidos os
objetivos e metas plurianuais de política fiscal a
serem alcançados durante o período de vigência do
plano, demonstrando a compatibilidade deles com as
premissas e objetivos das políticas econômica
nacional e de desenvolvimento social.

SEÇÃO 11
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 49 A lei de diretrizes orçamentárias atenderá
o disposto no § 22 do art. 165 da Constituição e:

I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a

ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do
inciso 11 deste artigo, no art. 92 e no inciso II do § 12 do
art. 31;

c) parâmetros para os Poderes e órgãos
referidos no art. 20, com vistas à fixação, no projeto
de lei orçamentária, dos montantes relativos a
despesas com pessoal e as outras despesas
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correntes, inclusive serviços de terceiros, com base
na receita corrente líquida;

d) destinação de recursos provenientes das
operações de crédito, inclusive por antecipação de
receita;

e) normas relativas ao controle de custos e à
avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para
transferências de recursos a entidades públicas e
privadas;

11 - estabelecerá, para efeito de adoção das
medidas especificadas nas alíneas deste inciso,
limite referencial para o montante das despesas com
juros, com base em percentual da receita corrente
líquida, apurado na forma do § 3º do art. 2º, que, se
excedido, implicará:

a) vedação da realização de novas operações
de crédito, ressalvadas as realizadas com a finalidade
de pagamento de juros, as operações por
antecipação de receita e as relativas ao
refinanciamento da dívida;

b) obtenção de resultado primário necessário à
redução do montante da dívida e das despesas com
juros, dentre outras medidas;

111- definirá limites e condições para a expansão
das despesas obrigatórias de caráter continuado
referidas no art. 17.

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados
nominal e primário e montante da dívida pública, para
o exercício a que se referirem e para os dois
seguintes.

§ 2º O Anexo conterá, ainda:
I - avaliação do cumprimento das metas

relativas ao ano anterior;
11 - demonstrativo das metas anuais, instruído

com memória e metodologia de cálculo que
justifiquem os resultados pretendidos,
comparando-as com as fixadas nos três exercícios
anteriores, e evidenciando a consistência.delas com
as premissas e os objetivos da política econômica
nacional.

111 - evolução do patrimônio líquido, também nos
últimos três exercícios, destacando a origem e a
aplicação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos;

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e
próprio dos servidores públicos e do Fundo de
Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas
estatais de natureza atuarial;

V demonstrativo da estimativa e
compensação da renúncia de receita e da margem de
expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá
Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os
passivos contingentes e outros riscos capazes de
afetar as contas públicas, informando as providênci
as a serem tomadas, caso se concretizem.

§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da
União apresentará, em anexo específico, os objetivos
das políticas monetária, creditícia e cambial, bem
como os parâmetros e as projeções para seus princi
pais agregados e variáveis, e ainda as metas de infla
ção, para o exercício subseqüente.

SEÇÃO 111
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual,
elaborado de forma compatível com o plano
plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e
com as normas desta Lei Complementar, será
encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 15 de
agosto de cada ano, e:

I - conterá ,em anexo, demonstrativo da
compatibilidade da programação dos orçamentos
com os objetivos e metas constantes do documento
de que trata o § 1º do art. 4º;

11 - será acompanhado do documento a que se
refere o § 6º do art. 165 da Constítuição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita
e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;

111- conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, definido com base na
receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias, destinada ao:

a) pagamento de restos a pagar que excederem
as disponibilidades de caixa ao final do exercício, nos
termos do art. 41 ;

b) atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida
pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as
atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
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§ 22 O refinanciamento da dívida pública
constará separadamente na lei orçamentária e nas de
crédito adicional.

§ 32 A atualização monetária do principal da
dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a
variação do índice de preços previstos na lei de
diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 42 É vedado consignar na lei orçamentária
crédito com finalidade imprecisa ou com dotação
í1imitada.

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior a um
exercício financeiro que não esteja previsto no plano
plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão,
conforme disposto no § 1ºdo art. 167 da Constitu ição.

§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.

Art. 62 Se o orçamento não for sancionado até o
final do exercício de seu encaminhamento ao Poder
Legislativo, sua programação poderá ser executada,
até o limite de dois doze avos do total de cada
dotação, observadas as condições constantes da lei
de diretrizes orçamentárias.

Art. 7º O resultado do Banco Central, apurado
após a constituição ou reversão de reservas, constitui
receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o
décimo dia útil subseqüente à aprovação dos
balanços semestrais.

§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação
do Tesouro para com o Banco Central e será
consignado em dotação específica no orçamento.

§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações
realizadas pelo Banco Central serão demonstrados
trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de
diretrizes orçamentárias da União.

§ 3º Os balanços trimestrais do Banco Central
conterão notas explicativas sobre os custos da
remuneração das disponibilidades do Tesouro
Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a
rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando
os de emissão da União.

SEÇÃO IV
Da Execução Orçamentária e
do Cumprimento das Metas

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos
orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de
diretrizes orçamentárias e observado o disposto na

alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo
estabelecerá a programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente
vinculados a finalidade específica serão utilizados
exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele
em que ocorrer o ingresso.

Art. 9Q Se verificado, ao final de um bimestre,
que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1Q No caso de restabelecimento da receita
prevista, ainda que parcial, a recomposição das
dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á
de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 2Q Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais
do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento
do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de
diretrizes orçamentárias.

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e
Judiciário e o Ministério Público não promoverem a
limitação no prazo estabelecido no caput, fica o
Poder Executivo autorizado a limitar os valores
financeiros segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.

§ 42 Até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre,
em audiência pública na comissão referida no § 1!l do
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.

§ 5Q No prazo de noventa dias após o
encerramento de cada semestre, o Banco Central
apresentará, em reunião conjunta das comissões
temáticas pertinentes do Congresso Nacional,
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das
políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando
o impacto e o custo fiscal de suas operações e os
resultados demonstrados nos balanços.

Art. 10. A execução orçamentária e financeira
identificará os beneficiários de pagamento de
sentenças judiciais, por meio de sistema de
contabilidade e administração financeira, para fins de
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observância da ordem cronológica determinada no
art. 100 da Constituição.

CAPíTULO 11I
Da Receita Pública

SEÇÃO I
Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da
responsabilidade na gestão fiscal a instituição,
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da
competência constitucional do ente da Fedoração.

Parágrafo único. Fica vedada a realização de
transferências voluntárias para o ente que não observe
o disposto no caput, no que se refere aos impostos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de
preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo
de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para
os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder
legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de
operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei
orçamentária.

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à
disposição dos demais Poderes e do Ministério Públi
co, no mínimo trinta dias antes do prazo final para en
caminhamento de suas propostas orçamentárias, os
estudos e as estimativas das receitas para o exercício
subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as res
pectivas memórias de cálculo.

Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas
previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo,
em metas bimestrais de arrecadação, com a
especificação, em separado, quando cabível, das
medidas de combate à evasão e à sonegação, da
quantidade e valores de ações ajuizadas para
cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do
montante dos créditos tributários passíveis de
cobrança administrativa.

SEÇÃO \I
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra

renúncia de receita deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes
condições:

I - demonstração pelo proponente de que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da
lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no caput, por
meio do aumento de receita, proveniente da elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 29 Se o ato concessão ou ampliação do
incentivo ou benefício de que trata o caput deste
artigo decorrer da condição contida no inciso 11, o
benefício só entrará em vigor quando implementadas
as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 32 O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos

previstos nos incisos I, \I, IV e V do art. 153 da
Constituição, na forma do seu § 1º;

\I - ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

CAPíTULO IV
Da Despesa Pública

SEÇÃO I
Da Geração da Despesa

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas,
irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração
de despesa ou assunção de obrigação que não
atendam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento
de ação governamental que acarrete aumento da des
pesa será acompanhado de:

1-estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva entrar em .vigor e nos dois
subseqüentes;

" - declaração do ordenador da despesa de que
o aumento tem adequação orçamentária e financeira
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com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.

§ 12 Para os fins desta Lei Complementar,
considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma
que somadas todas as despesas da mesma espécie,
realizadas e a realizar, previstas no programa de
trabalho, não sejam ultrapassados os limites
estabelecidos para o exercício;

11 - compatível com o plano plurianual e a lei
de diretrizes orçamentárias, a despesa que se con
forme com as diretrizes, objetivos, prioridades e me
tas previstos nesses instrumentos e não infrinja
qualquer de suas disposições.

§ 22 A estimativa de que trata o inciso I do
caput será acompanhada das premissas e metodo
logia de cálculo utilizadass;

§ 3Q Ressalva-se do disposto neste artigo a
despesa considera irrelevante, ·nos termos em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 42 As normas do caput constituem condição
prévia pra:

1- empenho e licitação de serviço, fornecimento
de bens ou execução de obras;

11- desapropriação de imóveis urbanos a que se
refere o § 32 do art. 182 da Constit'uição:

SUBSEÇÃO I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter
continuado a despesa corrente derivada de lei, me
dida provisória ou ato administrativo normativo que
fixem para o ente a obrigação legal de, sua execução
por um período superior a dois exercícios.

§ 1Q Os atos que criarem ou aumentarem
despesa de que trata o caput deverão s~r instruídos
com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 212 Para efeito do atendimento do parágrafo an
terior, o ato será acompanhado de comprovação de
que a despesa criada ou aumentada.,não afetará as
metas de resultados fiscais previstas no anexo
referido no § 112 do art. 412, devendo ,seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, .ser
compensados pelo aumento permanente de receita
ou pela redução permanente de despesa,

§ 32 Para efeito do parágrafo anterior,
considera-se aumento permanente de receita o
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.

§ 42 A comprovação referida no § 2º, apresen
tada pelo proponente, conterá as premissas e meto
dologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame
de compatibilidade da despesa com as demais nor
mas do plano plurianual e da lei de diretrizes orça
mentárias.

§ 5º A despesa de que trata este artigo não
será executada antes da implementação das medi
das referidas no § 22 , as quais integrarão o instru
mento que a criar ou aumentar.

§ 6Q O disposto no § 12 não se aplica às des
pesas destinadas ao serviço da dívida nem ao rea
justamento de remuneração de pessoal de que trata
o inciso X do art. 37 da Constituição.

§ 72 Considera-se aumento de despesa a pror
rogação daquela criada por prazo determinado.

SEÇÃO 11
Das Despesas com Pessoal

SUBSEÇÃO I
Definições e Limites

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar,
entende-se como despesa total com pessoal: o
somatório dos gastos do ente da Federação com os
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos,
civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas ex
tras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdência.

§ 19 Os valores dos contratos de terceirização
de mão-de-obra que se referem à substituição
servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

§ 212 A despesa total com pessoal será apurada
somando-se a r.ealizada no mês. em referência com
as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o
re.,gime de competência.
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Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art.
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em
cada período de apuração e em cada ente da
Federação, não poderá exceder os percentuais da
receita corrente líquida, a seguir discriminados:

1- União: cinqüenta por cento;
11 - Estados: sessenta por cento;
111 - Municípios: sessenta por cento.
§ 1º Na verificação do atendimento dos limites

definidos neste artigo, não serão computadas as
despesas;

I - de indenização por demissão de servidores
ou empregados;

li - relativas a incentivos à demissão voluntária;
111 - derivadas da aplicação do disposto no

inciso 11 do § 6º do art. 57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da

competência de período anterior ao da apuração a
que se refere o § 22 do art. 18;

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos
Estados do Amapá e Roraima, custeadas com
recursos transferidos pela União na forma dos incisos
XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19;

VI - com inativos, ainda que por intermédio de
fundo específico, custeadas por recursos
provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos
segurados;

b) da compensação financeira de que trata o §
92 do art. 201 da Constituição; '.

c) das demais receitas diretamente arrecada
das por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o
produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem
como seu superávit financeiro.

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do pará
grafo anterior, as despesas com pessoal decorrentes
de sentenças judiciais serão incluídas no limite do
respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 20. A repartição dos limites globais do artigo
anterior, caso não seja fixada na lei de diretrizes orça
mentárias, não poderá exceder os seguintes percen
tuais:

I - na esfera federal:
a) dois e meio por cento para o Legislativo, inclu

ído o Tribunal de Contas da União;
b) seis por cento para o Judiciário;
c) quarenta inteiros e nove décimos por cento

para o Executivo, destacando-se três por cento para
as despesas com pessoal decorrentes do que dis-

põem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e
o art. 31 da Emenda Constitucional nQ 19, repartidos
de forma proporcional à média das despesas relati
vas a cada um destes dispositivos, em percentual da
receita corrente líquida, verificadas nos três exercíci
os financeiros imediatamente anteriores ao da publi
cação desta Lei Complementar;

d) seis décimos por cento para o Ministério PÚ
blico da União;

11 - na esfera estadual:

a) três por cento para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Estado;

b) seis por cento para o Judiciário;

c) quarenta e nove por cento para o Executivo;

d) dois por cento para o Ministério Público dos
Estados;

111 - na esfera municipal:

a) seis por cento para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) cinqüenta por cento para o Executivo.
§ 12 Nos Poderes Legislativo e Judiciário de

cada esfera, os limites serão repartidos entre seus ór
gãos de forma proporcional à média das despesas
com pessoal, em percentual da receita corrente líqui
da, verificadas nos três exercícios financeiros imedia
tamente anteriores ao da publicação desta Lei Com
plementar.

§ 22 Para efeito deste artigo entende-se como
órgão:

1- o Ministério Público;
11 - no Poder Legislativo:

a) Federal, as respectiva Casas e o Tribunal de
Contas da União;

b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribu
nais de Contas;

c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o
Tribunal de Contas do Distrito Federal;

d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribu
nal de Contas do Município, quando houver:

111 - no Poder Judiciário:
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da

Constituição;
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros,

quando houver. ,
§ 32 Os limites para as despesas com pessoal

do Poder Judiciário, a cargo da V~ão pór força do in
ciso XIII do art. 21 da Constituiçã~serão estabeleci
dos mediante aplicação da regra do § 1Q.
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§ 49 Nos estados em que houver Tribunal de
Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas
alíneas a e c do inciso 11 do caput serão, respectiva
mente, acrescidos e reduzidos em quatro décimos
por cento.

§ 5º Para os fins previstos no art. 168 da Consti
tuição, e entrega dos recursos financeiros correspon
dentes à despesa total com pessoal por Poder e ór
gão será a resultante da aplicação dos percentuais
definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de di
retrizes orçamentárias.

SUBSEÇÃO 11
Do Controle da Despesa Total com Pessoal

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provo
que aumento da despesa com pessoal e não atenda:

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta lei
Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e
no § 12 do art. 169, da Constituição;

1\ - o limite legal de comprometimento aplicado
às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito
o ato de que resulte aumento da despesa com pesso
al expedito nos cento e oitenta dias anteriores ao final
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
referido no art. 20.

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limi
tes estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao
final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pesso
al exceder a noventa e cinco por cento do limite, ficam
vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que
houver incorrido no excesso:

I _ concessão de vantagem, aumento, reajuste
ou adequação de remuneração a qualquer título, sal
vo os derivados de sentença judicial ou de determina
ção legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista
no inciso X do art. 37 da Constituição;

1\ _ criação de cargo, emprego ou função;

11I_ alteração de estrutura de carreira que impli
que aumento de despesa;

IV _ provimento de cargo público, admissão ou
contratação de pessoal a qualquer tftulo, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimen
to de servidores das áreas de educação, saúde e se
gurança;

V _ contratação de hora extra, salvo no caso do
disposto no inciso 11 do § 62 do art. 57 da Constituição
e as situações previstas na lei de diretrizes orçamen
tárias.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Po·
der ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas
previstas no art. 22, o percentual excedente terá de
ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sen
do pelo menos um terço no primeiro, adotando-se,
entre outras, as providências previstas nos §§ 39 e 4Q

do art. 169 da Constituição.
§ 12 No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da

Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto
pela extinção de cargos e funções quanto pela redu
ção dos valores a eles atribuídos.

§ 22 É facultada a redução temporária da jorna
da de trabalho com adequação dos vencimentos à
nova carga horária.

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabeleci-
do, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:

I - receber transferência voluntárias;
11-obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
11I- contratar operações de crédito, ressalvadas

a destinada ao refinanciamento da dívida mobiliária e
as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 42 As restrições do parágrafo anterior apli
cam-se imediatamente se a despesa total com pesso
al exceder o limite no primeiro quadrimestre do último
ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão refe
ridos no art. 20.

SEÇÃO 11I
Das Despesas com a Seguridade Social

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à
seguridade social poderá ser criado, majorado ou es
tendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos
termos do § 52 do art. 195 da Constituição, atendidas
ainda as exigências do art. 17.

§ 12 Fica dispensada da compensação referida
no art. 17 o aumento de despesa decorrente de:

I - concessão de benefício a quem satisfaça as
condições de habilitação prevista na legislação perti
nente;

11_ expansão quantitativa do atendimento e dos
serviços prestados;

11I_ reajustamento de valor do benefício ou ser
viço, a fim de preservar o seu valor real.

§ 22 O disposto neste artigo aplica-se a benefí
cio ou serviço de saúde, previdência e assistência so
cial, inclusive os destinados aos servidores públicos e
militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

CAPíTULO IV
Das Transferências Voluntárias
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Art. 25. Para efeito desta lei Complementar, en
tende-se por transferência voluntária a entrega de re
cursos correntes ou de capital a outro ente da Federa
ção, a título de cooperação, auxílio ou assistência fi
nanceira, que não decorra de determinação constitu
cional, legal ou os destinados ao Sistema Único de
Saúde.

§ 1Q São exigências para a realização de trans
ferência voluntária, além das estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias:

I _ existência de dotação específica;
11 _ formalização por meio de convênio;
111 _ observância do disposto no inciso Xdo art.

167 da Constituição;
IV _ comprovação, por parte do beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de
tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao
ente transferidor, bem como quanto à prestação de
contas de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais rela
tivos à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas consoli
dada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive
por antecipação de receita, de inscrição em restos a
pagar e de despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2Q É vedada a utilização de recursos transferi

dos em finalidade diversa da pactuada.
§ 3Q Para fins da aplicação das sanções de sus

pensão de transferências voluntárias constantes des
ta lei Complementar, executam-se 'aquelas relativas
a ações de educação, saúde e assistência social.

CAPíTULO V
Da Destinação de Recursos Públicos

para o Setor Privado

Art. 26. A destinação de recursos para, direta
ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas
físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser
autorizada por lei específica, atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e
estar prevista no orçamento ou em seus créditos adi
cionais.

§ 1Q O disposto no caput aplica-se a toda a ad
ministração indireta, inclusive fundações públicas e
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atri
buições precípuas, as instituições financeiras e o
Banco Central.

§ 2Q Compreende-se incluída a concessão de
empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, in-

clusive as respectivas prorrogações e a composição
de dívidas, a concessão de subvenções e a partici
pação em constituição ou aumento de capital.

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da
Federação a pessoa física, ou jurídica que não este
ja sob seu controle direto ou indireto, os encargos fi
nanceiros, comissões e despesas congêneres não
serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de
captação.

Parágrafo único. Dependem de autorização
em lei específica as prorrogações e composições de
dívidas decorrentes de operações de crédito, bem
como a concessão de empréstimos ou financiamen
tos em desacordo com o caput , sendo o subsídio
correspondente consignado na lei orçamentária.

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não po
derão ser utilizados recursos públicos, inclusive de
operações de crédito, para socorrer instituições do
Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a
concessão de empréstimos de recuperação ou fi
nanciamentos para mudança de controle acionário.

§ 1Q A prevenção de insolvência e outros ris
cos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos,
constituídos pelas instituições do Sistema Financei
ro Nacional, na forma da lei.

§ 2Q O disposto no caput não proíbe o Banco
Central de conceder às instituições financeiras opera
ções de redesconto e de empréstimos de prazo inferi
or a trezentos e sessenta dias.

. CAPíTULO VI
Da Dívida e do Endividamento

SEÇÃO I
Definições Básicas

Art. 29. Para os efeitos desta lei Complementar,
são adotadas as seguintes definições:

I - dívida pública consolidada ou fundada: mon
tante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em vir
tude de leis, contratos, convênios ou tratados e da re
alização de operações de crédito, para amortização
~,m prazo superior a doze meses;

11- dívida pública mobiliária: dívida pública re
presentada por títulos emitidos pela União, inclusi
ve os do Banco Central do Brasil, Estados e Municí
'pios;
. lU - eperação de crédito: compromisso finance;-

, ro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito,
~míssão' e aceite de título, aquisição financeira de
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bens, recebimento antecipado de valores provenien
tes da venda a termo de bens e serviços, arrenda
mento mercantil e outras operações assemelhadas,
inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia: compromisso de
adimplência de obrigação financeira ou contratual as
sumida por ente da Federação ou entidade a ele vin
culada;

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emis
são de títulos para pagamento do principal acrescido
da atualização monetária.

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assun
ção, o reconhecimento ou a confissão de dívida pelo
ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das
exigências dos arts. 15 e 16.

§ 29 Será incluída na dívida pública consolidada
da União a relativa à emissão de títulos de responsa
bilidade do Banco Central.

§ 3ºTambém integram a dívida pública consoli
dadas operações de crédito de prazo inferior a doze
meses cujas receitas tenham constado do orça
mento.

§ 4º O refinanciamento do principal da dívida
mobiliária não excederá, ao término de cada exercício
financeiro, o montante do final do exercício anterior,
somado ao das operações de crédito autorizadas no
orçamento para este efeito e efetivamente realizadas,
acrescido de atualização monetária.

SEÇÃO 11
Dos Limites da Dívida Pública e das

Operações de Crédito

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publi
cação desta Lei Complementar, o Presidente da Re
pública submeterá ao:

I - Senado Federal proposta de limites globais
para o montante da dívida consolidada da União,
Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o
inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limi
tes e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do
mesmo artigo;

1/ - Congresso Nacional projeto de lei que esta
beleça limites para o montante da dívida mobiliária fe
deral a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Consti
tuição, acompanhado da demonstração de sua ade
quação aos limites fixados para a dívida consolidada
da União, atendido o disposto no inciso I do § 19 deste
artigo.

§ 1º As proposta referidas nos incisos I e 11 do
caput e suas alterações conterão:

I - demonstração de que os limites e condições
guardam coerência com as normas estabelecidas
nesta Lei Complementar e com os objetivos da políti
ca fiscal;

11 - estimativas do impacto da aplicação dos li
mites a cada uma das três esferas de governo;

111- razões de eventual proposição de limites di
ferenciados por esfera de governo;

IV - metodologia de apuração dos resultados
primário e nominal.

§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e 11
do caput também poderão ser apresentadas em ter
mos de dívida líquida, evidenciando a forma e a meto
dologia de sua apuração.

§ 39 Os limites de que tratam os incisos I e 11 do
caput serão fixados em percentual da receita cor
rente Iíqida para cada esfera de governo e aplica
dos igualmente a todos os entes da Federação que
a integrem, constituindo, para cada um deles, limi
tes máximos.

§ 4º para fins de verificação do atendimento do
limite, a apauração do montaante da dívida consolida
da será efetuada ao final de cada quadrimestre.

§ 59 No prazo previsto no art. 5º, o Presidente da
República enviará ao Senado ou ao Congresso Naci
onal, conforme o caso, proposta de manutenção ou
alteraçã dos limites e condições previstos no incisos I
e II do caput.

§ 69 Sempre que alterados os fundamentos das
propostas de que trata este artigo, em razão de insta
bilidade econômica ou alterações nas políticas mone
tária ou cambial, o Presidente da República poderá
encaminhar ao Senado ou ao Congresso Nacional
solicitação de revisão dos limites.

§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante
a execução do orçamento em que houverem sido in
cluídos integram a dívida consolidada, para fins de
aplicação dos limites.

SEÇÃO 111
Da recondução da dívida aos limites

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da
Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de
um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o
término dos três subsequentes, reduzindo o exceden
te em pelo menos vinte e cinco por cento no primeiro.

§ 1ºEnquanto perdurar o exeso, o ente que nele
houver incorrido:

I - estará proibido de realizar operação de crédi
to interna ou externa, inclusive por antecipação de re-
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ceita, ressalvado o refinanciamento do principal atua
lizado da dívida mobiliária;

11 - obterá resltado primário necessário à recon
dução da dívida ao limite, promovendo, entre outras
medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9º.

§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao li
mite, e enquanto perdrar o excesso, o ente ficará tam
bém impedido de receber transferências voluntárias
da nião ou do estado.

§ 3º As restrições do § 1º aplican-se imediata
mente se o montante da dívida exeder o limite no pri
meiro quadrimestre do último ano do- mandato do
Chefe do Poder Executivo.

§ 4º o Ministério da Fazenda divulgará, mensal
mente, a relação dos entes que tenham ultrapassado
os limites das dívidas consolidada e mobiliária.

§ 5º As normas deste artigo serão observadas
nos casos de descumprimento dos limites da dívida
mobiliária e das operações de crédito internas e ex
ternas.

SEÇÃO IV
Das Operações de Crédito

SUBSEÇÃO I
Da Contratação

Art. 32. o Ministério da Fazenda verificará o
cumprimento dos limites e condições relativos à reali
zação de operações de crédito de cada ente da Fede
ração, inclusive das empresas por eles controladas,
direta ou indiretamente.

§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técni
cos e jurídicos, demonstrando a relação cus
to-benefício, o interesse econômico e social da opera
ção e o atendimento das seguintes condições:

I - existência de prévia e expressa autorização
para a contratação, no texto da lei orçamentária, em
créditos adicionais ou lei específica;

11 - inclusão no orçamento ou em créditos adici
onais dos recursos provenientes da operação, exceto
no caso de operações por antecipação de receita;

111- observância dos limites e condições fixados
pelo Senado;

IV - autorização específica do Senado, quando
se tratar de operações de crédito externo;

V - atendimento do disposto no inciso 11 do art.
167 da Constituição;

VI - observância das demais restrições estabe
lecidas nesta Lei Complementar.

§ 29 As operações relativas à dívida mobiliária
federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou
de créditos adicionais, serão objeto de processo sim
plificado que atenda às suas especificidades.

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1º,
considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total
dos recursos de operações de crédito nele ingressa
dos e o das despesas de capital executadas, obser
vam o seguinte:

I - não serão computadas nas despesas de
capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou
financiamento a contribuinte, com o intuito de pro
mover incentivo fiscal, tendo por base tributo de
competência do ente da Federação, se resultar a di
minuição, direta ou indireta, do ônus deste;

11 - se o empréstimo ou financiamento a que
se refere o inciso anterior for concedido por institui
ção financeira controlada pelo ente da Federação,
o valor da operação será deduzido das despesas
de capital;

111 - equiparam-se a despesa de capital as de
custeio dela decorrentes, bem como as destinadas
à capacitação de servidores nas atividades-fim das
áreas de educação, saúde, assistência social e se
gurança.

§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do
Senado e do Banco Central, o Ministério da Fazen
da efetuará o registro eletrônico centralizado e atua
lizado das dívidas públicas interna e externa, garan
tido o acesso público às informações, que incluirão:

I - encargos e condições de contratação;

11- saldos atualizados e limites relativos às dí
vidas consolidada e mobiliária, operações de crédito
e concessão de garantias.

§ 5º Os contratos de operação de crédito exter
na não conterão cláusula que importe na compensa
ção automática de débitos e créditos.

Art. 33. A instituição financeira que contratar
operação de crédito com ente da Federação, exceto
quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deve
rá exigir comprovação de que a operação atende ás
condições e limites estabelecidos.

§ 1º A operação realizada com infração do dis
posto nesta Lei Complementar será considerada
nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante
a devoluçã.o do principal, vedados o pagamento de ju
ros e demais encargos financeiros.

§ 22 Se a devolução não for efetuada no exercí
cio de ingresso dos recursos, será consignada reser-
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va específica na lei orçamentária para o exercício se
guinte.

§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a
amortização, ou constituída e reserva, aplicam-se as
sanções previstas nos incisos do § 3º do art. 23.

§ 4º Também se constituirá reserva, no montan
te equivalente ao excesso, se não atendido o disposto
no inciso 111 do art. 167 da Constituição, consideradas
as disposições do § 3º do art. 32.

SUBSEÇÃO 11
Das Vedações

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá tí
tulos da dívida pública a partir de dois anos após a pu
blicação desta Lei Complementar.

Art. 35. É vedada a realização de operação de
crédito entre um ente da Federação, diretamente ou
por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou em
presa estatal dependente, e outro, inclusive suas enti
dades da administração indireta, ainda que sob a for
ma de novação, refinanciamento ou postergação de
dívida contraída anteriormente.

§ 1Q Executam-se da vedação a que se refere o
caput as operações entre instituições financeiras
estatal e outro ente da Federação, inclusive suas enti
dades da administração indireta, que não se desti
nama:

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas
correntes;

11 - refinanciar dívidas não contraídas junto à
própria instituição concedente.

§ 22 O disposto no caput não impede estados e
municípios de comprar títulos da dívida da União
como aplicação de suas disponibilidades.

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre
uma instituição financeira estatal e o ente da Federa
ção que a controle, na qualidade de beneficiário do
empréstimo.

Parágrafo único. O disposto no caput não proí
be instituição financeira controlada de adquirir, no
mercado, títulos da dívida pública para atender inves
timento de seus clientes, ou títulos da dívida de emis
são da União para aplicação de recursos próprios.

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e
estão vedados:

1- captação de recursos a título de antecipação
de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador
ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto'
no § 72 do art. 150 da Constituição Federal;

11 - recebimento antecipado de valores de em
presa em que o Poder Público detenha, direta ou indi
retamente, a maioria do capital social com direito a
voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legisla
ção;

111- assunção direta de compromisso, confissão
de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,
aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando
esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação, sem autorização
orçamentária, com fornecedores para pagamento a
posteriori de bens e serviços.

SUBSEÇÃO 111
Das Operações de Crédito por Antecipação de

Receita Orçamentária

Art. 38. A operação de crédito por antecipação
de receita destina-se a atender insuficiência de caixa
durante o exercício financeiro e cumprirá as exigênci
as mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

1- realizar-se-á somente a partir do décimo dia
do início do exercício;

11 - deverá ser liquidada, com juros e outros en
cargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada
ano;

111- não será autorizada se forem cobrados ou
tros encargos que não a taxa de juros da operação,
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica
financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV - estará proibida:

a) enquanto existir operação anterior da mesma
natureza não integralmente resgatada;

b) no último ano de mandato do Presidente, Go
vernador ou Prefeito Municipal.

§ 1Q As operações de que trata este artigo não
serão computadas para efeito do que dispõe o inciso
111 do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas
no prazo definido no inciso 11 do caput.

§ 2º As operações de crédito por antecipação de
receita realizadas por estados ou municípios seráo
efetuadas mediante abertura de crédito junto à institu
ição financeira vencedora em processo competitivo
eletrônico promovido pelo Banco Central.

§ 3º O Banco Central manterá sistema de acom
panhamento e controle do saldo do crédito aberto a,
no caso de inobservância dos limites, aplicará as san
ções cabíveis à instituição credora.

SUBSEÇÃO IV
Das Operações com o Banco Central do Brasil
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Art. 39. Nas suas relações com entes da Fede
ração, o Banco Central está sujeito às vedações
constantes do art. 35 e mais às seguintes:

1- compra de título da dívida, na data de sua co
locação no mercado, ressalvado o disposto no § 1Q

deste artigo;
11- permuta, ainda que temporária, por intermédio

de instituição financeira ou não, de título da dívida de
ente da Federação por título da dívida pública federal,
bem como a operação de compra e venda, a termo, da
quele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta;

111- concessão de garantia.
§ 1Q O disposto no inciso 11, in fine, não se aplica

ao estoque de Letras do Banco Central, Série Especi
al, existente na carteira das instituições financeiras,
que pode ser refinanciado mediante novas operações
de venda a termo.

§ 2Q O Banco Central só poderá comprar direta
mente títulos emitidos pela União para refinanciar a
dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua
carteira.

§ 3Q A operação mencionada no parágrafo ante
rior deverá ser realizada à taxa média e condições al
cançadas no dia, em leilão público.

§ 4Q É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títu
los da dívida pública federal existentes na carteira do
Banco Central, ainda que com cláusula de reversão,
salvo para reduzir a dívida mobiliária.

SEÇÁOV
Da Garantia e da Contragarantia

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em
operações de crédito internas ou externas, observa
dos o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no
caso da União, também os limites e as condições es
tabelecidas pelo Senado.

§ 1Q A garantia estará condicionada ao ofereci
mento de contragarantia, em valor igualou superior
ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da
entidade que a pleitear relativamente a suas obriga
ções junto ao garantidor e às entidades por este con
troladas, observado o seguinte:

1- não será exigida contragarantia de órgãos e
entidades do próprio ente;

11- a contragarantia exigida pela União a Estado
ou Município, ou pelos estados aos municípios, pode
rá consistir na vinculação de receitas tributárias dire
tamente arrecadadas e provenientes de transferênci
as constitucionais, com outorga de poderes ao garan
tidor para retê-Ias e empregar o respectivo valor na li
quidação da dívida vencida.

§ 2Q No caso de operação de crédito junto a or
ganismo financeiro internacional, ou a instituição fe
deral de crédito e fomento para o repasse de recursos
externos, a União só prestará garantia a ente que
atenda, além do disposto no § 1Q

, as exigências legais
para o recebimento de transferências voluntárias.

§ 3Q Será cobrada comissão pela garantia pres
tada, na forma de percentual sobre o valor garantido,
e exigido o ressarcimento das despesas efetuadas
pelo garantidor à conta da operação.

§ 4Q A falta de ressarcimento dos valores honra
dos, por mais de sessenta dias a partir da data de pa
gamento, importará na execução da contragarantia,
com os valores atualizados.

§ 5Q É nula a garantia concedida acima dos limi
tes fixados pelo Senado.

§ 6Q É vedado às entidades da administração in
direta, inclusive suas empresas controladas e subsi
diárias, conceder garantia, ainda que com recursos
de fundos.

§ 7Q O disposto no parágrafo anterior não se
aplica à concessão de garantia por:

I - empresa controlada a subsidiária ou contro
lada sua, nem à prestação de contragarantia nas
mesmas condições;

11 - instituição financeira a empresa nacional,
nos termos da lei.

§ 82 Excetua-se do disposto neste artigo a ga
rantia prestada:

I - por instituições financeiras estatais, que se
submeterão às normas aplicáveis às instituições finan
ceiras privadas, de acordo com a legislação pertinente;

11 - pela União, na forma de lei federal, a empre
sas de natureza financeira por ela controladas, direta
e indiretamente, quanto às operações de seguro de
crédito à exportação;

§ 92 Quando honrarem dívida de outro ente, em
razão çte garantia prestada, a União e os Estados po
derão condicionar as transferências constitucionais
ao ressarcimento daquele pagamento.

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido
honrada pela União ou por Estado, em decorrência de
garantia prestada em operação de crédito, terá sus
penso o acesso a novos créditos ou financiamentos
até a total liquidação da mencionada dívida.

SEÇÃO VI
Dos Restos a Pagar

Art. 41. Observados oslimites globais de empe
nho e movimentação financeira, serão inscritas em
Restos a Pagar:
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1-as despesas legalmente empenhadas e liqui
dadas, mas não pagas no exercício;

11 - as despesas empenhadas e não Iiquidadas
que correspondam a compromissos efetivamente as
sumidos em virtude de:

a) normas legais e contratos administrativos;
b) convênio, ajuste, acordo ou congênere, com

outro ente da Federação, já assinado, publicado e em
andamento.

§ 19 Considera-se em andamento o convênio,
ajuste, acordo ou congênere cujo objeto esteja sendo
alcançado no todo ou em parte.

§ 212 Após deduzido de suas disponibilidades de
caixa o montante das inscrições realizadas na forma
dos incisos Ie 11 do caput, o Poder ou órgão referidos
no art. 20 poderá inscrever as demais despesas em
penhadas, até o limite do saldo remanescente.

§ 312 Os empenhos não liquidados e não inscri
tos serão cancelados.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão refe
rido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibi
lidade de caixa serão considerados os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício.

CAP[rULO VII
Da GestAo Patrimonial

SEÇÃO I
Das Disponibilidades de Caixa

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes
da Federação serão depositadas conforme estabele
ce o § 39 do art. 164 da Constituição.

§ 112 As disponibilidades de caixa dos regimes
de pre\tidência social, geral e próprio dos servidores
públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a
que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, fi
carão depositadas em conta separada das demais
disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condi
ções de mercado, com observância dos limites e con
dições de proteção e prudência financeira.

§ 2l.l É vedada a aplicação das disponibilidades
de que trata o parágrafo anterior em:

1- títulos da dívida pública estadual e municipal,
bem como em ações e outros papéis relativos às em-

presas controladas pelo respectivo ente da Federa
ção;

11- empréstimos, de qualquer natureza, aos se
gurados e ao Poder Público, inclusive a suas empre
sas controladas.

SEÇÃO 11
Da Preservação do Patrimônio Público

Art. 44. É vedada a aplicação da receita decapi
tai derivada da alienação de bens e direitos que inte
gram o patrimônio público para o financiamento de
despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regi
mes de previdência social, geral e próprio dos servi
dores públicos.

Art. 45. Observado o disposto no § 59 do art. 512,

a lei orçamentária e as de créditos adicionais só inclu
irão novos projetos após adequadamente atendidos
os em andamento e contempladas as despesas de
conservação do patrimônio público, nos termos em
que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada
ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, relató
rio com as informações necessárias ao cumprimento
do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla di
vulgação.

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapro
priação de imóvel urbano expedido sem o atendimen
to do disposto no § 312 do art. 182 da Constituição, ou
prévio depósito judicial do valor da indenização.

SEÇÃO 111
Das Empresas Controladas pelo Setor Público

Art. 47. A empresa controlada que firmar contra
to de gestão em que se estabeleçam objetivos e me
tas de desempenho, na forma da lei, disporá de auto
nomia gerencial, orçamentária e financeira, sem pre
juízo do disposto no inciso 11 do § 5º do art. 165 da
Constituição.

Parágrafo único. A empresa controlada incluirá
em seus balanços trimestrais nota explicativa em que
informará:

1- fornecimento de bens e serviços ao controla
dor, com respectivos preços e condições, comparan
do-os com os praticados no mercado;

11 - recursos recebidos do controlador, a qual
quer título, especificando valor, fonte e destinação;

111 - venda de bens, prestação de serviços ou
concessão de empréstimos e financiamentos com
preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vi
gentes no mercado.
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CAPíTULO VIII
Da Transparência, Controle e Fiscalização

SEÇÃO I
Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da
gestão fiscal, aos quais será dado ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentári
as; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamen
tária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões sim
plificadas desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegura
da também mediante incentivo à participação popular
e realização de audiências públicas, durante os pro
cessos de elaboração e de discussão dos planos, lei
de Diretrizes Orçamentárias e orçamentos.

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Po
der Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercí
cio, no respectivo Poder legislativo e no órgão técnico
responsável pela sua elaboração, para consulta eapreci
ação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Parágrafo único. A prestação de contas de União
conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das
agências financeiras oficiais de fomento, incluído o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, especificando os empréstimos e financiamen
tos concedidos com recursos oriundos dos orçamen
tos fiscal e da seguridade social e, no caso das agên
cias financeiras, avaliação circunstanciada do impac
to fiscal de suas atividades no exercício.

SEÇÃO 11
Da Escrituração e Consolidação das Contas

Art. 50. Além de obedecer as demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas pú
blicas observará as seguintes:

I - a disponibilidade de caixa constará de regis
tro próprio, de modo que os recursos vinculados a ór
gãos, fundo ou despesa obrigatória fiquem identifica
dos e escriturados de forma individualizada;

11 - a despesa e a assunção de compromisso
serão registrados segundo o regime de competência,
apurando-se, em caráter complementar, o resultado
dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

111 - as demonstrações contábeis compreende
rão, isolada e conjuntamente, as transações e opera
ções de cada órgão, fundo ou entidade da administra
ção direta, autárquica e fundacional, inclusive empre
sa estatal dependente;

IV - as receitas e despesas previdenciárias se
rão apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos;

V - as operações de crédito, as inscrições em
restos a pagar e as demais formas de financiamento
ou assunção de compromissos junto a terceiros, de
verão ser escrituradas de modo a evidenciar o mon
tante e a variação da dívida pública no período, deta
lhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;

VI- a demonstração das variações patrimoniais
dará destaque à origem e ao destino dos recursos
provenientes da alienação de ativos.

§ 1º No caso das demonstrações conjuntas, ex~

cluir-se-ão as operações intragovernamentais.
§ 2º A edição de normas gerais para consolida

ção das contas públicas caberá ao órgão central de
contabilidade, da União, enquanto não implantado o
conselho de que trata o art. 67.

§ 3º A Administração Pública manterá sistema
de custos que permita a avaliação e o acompanha
mento da gestão orçamentária, financeira e patrimo
nial.

Art. 5'1. O Poder Executivo da União promoverá,
até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e
por esfera de governo, das contas dos entes da Fede
ração relativas ao exercício anterior, e a sua divulga
ção, inclusive por meio eletrônico de acesso público.

§ 1º Os estados e os municípios encaminharão
suas contas ao Poder Executivo da União nos seguin
tes prazos:

I - Municípios, com cópia para o Poder Executi
vo do respectiv<1 Estado, até trinta de abril;

11 - Estados, até trinta e um de maio.
§ 2º O descumprimento dos prazos previstos

neste artigo impedirá, até que a situação seja regula
rizada, que o ente da Federação receba transferênci
as voluntárias e contrate operação de crédito, exceto
as destinadas ao 'refinanciamento do principal atuali
zado da dívida 'mobiliária.

SEÇÃO 111
Do Relatório Resumido da
E~ecução Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art.
165 da Constituiçao Federal abrangerá todos os Po
deres e o'Ministério Público, será publicado até trinta
dias após Q,encerramento de cada bimestre e com
posto de:

I -,balanço orçamentário, que especificará, por
categoria.econômica; as:
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a) receitas por fonte, informando as realizadads
e a realizar, bem como a previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discrimi
nando a dotação para o exercício, a despesa liquida
da e o saldo;

11 - demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, es

pecificando a previsão inicial, a previsão atualizada
para o exercício, a receita realizada no bimestre, a re
alizada no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo
de natureza da despesa, discriminando dotação inici
ai, dotação para o exercício, despesas empenhada e
liquidada, no bimestre e no exercício;

c) despesas, por função e subfunção.
§ 12 Os valores referentes ao refinanciamento

da dívida mobiliária constarão destacadamente nas
receitas de operações de crédito e nas despesas com
amortização da dívida.

§ 2º O descumprimento do prazo previsto neste
artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2º do
artigo anterior.

Art. 53. Acompanharão o relatório resumido de
monstrativos relativos a:

I - apuração da receita corrente líquida, na for
ma definida no inciso IV do art. 22 sua evolução, assim
como a previsão de seu desempenho até o final do
exercício;

11- receitas e despesas previdenciárias a que se
refere o inciso IV do art. 50;

111 - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso 11

do art. 4º;
V - restos a pagar, detalhando, por Poder e ór

gão referido no art. 20, os valores inscritos, os paga
mentos realizados e o montante a pagar.

§ 111 O relatório referente ao último bimestre do
exercício será acompanhado também de demonstra
tivos:

I - do atendimento do disposto no inciso 111 do
art. 167 da Constituição, conforme o § 3º do art. 32;

11 - das projeções atuariais dos regimes de pre
vidência social, geral e próprio dos servidores públi
cos;

111- da variação patrimonial, evidenciando a ali
enação de ativos e a aplicações dos recursos dela de
correntes.

§ 2º Quando for o caso, serão apresentadas jus
tificativas:

I - da limitação de empenho;

11 - da frustração de receitas, especificando as
medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal,
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e co
brança.

SEÇÃO IV
Do Relatório de Gestão Fiscal

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emi
tido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no
art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

I - Chefe do Poder Executivo;
11 - Presidente e demais membros da Mesa Di

retora ou órgão decisório equivalente, conforme regi
mentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;

111 - Presidente de Tribunal e demais membros
de Conselho de Administração ou órgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos ór
gãos do Poder Judiciário;

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos
Estados.

Parágrafo único. O relatório também será assi
nado pelas autoridades responsáveis pela adminis
tração financeira e pelo controle interno, bem como
por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou
órgão referido no art. 20.

Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta

Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a

com inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipa

ção de receita;
e) despesas de que trata o inciso 11 do art. 4!l;
11 - indicação das medidas corretivas adotadas

ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
111- demonstrativo, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa

em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em restos a pagar, das despe-

sas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por

atenderem a uma das condições do inciso (I do art.
41;

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o
limite do saldo da disponibilidade de caixa;

4) não inscritas por falta de disponibilidade de
caixa e cujos empenhos foram cancelados;
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c) do cumprimento do disposto do inciso li e na
alínea b do inciso IV do art. 38.

§ 1ºO relatório dos titulares dos órgãos mencio
nados nos incisos 11,111 e IV do art. 54 conterá apenas
as informações relativas à alínea a do inciso I, e os
documentos referidos nos incisos 11 e 111.

§ 2º O relatório será publicado até trinta dias
após o encerramento do período a que corresponder,
com amplo acesso ao público, inclusive por meio ele
trônico.

§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere
o parágrafo anterior sujeita o ente à sanção prevista
no § 22 do art. 51.

§ 4º Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 de
verão ser elaborados de forma padronizada, segundo
modelos que poderão ser atualizados pelo conselho
de que trata o art. 67.

SEÇÃO V
Das Prestações de Contas

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do
Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referi
dos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, se
paradamente, do respectivo Tribunal de Contas.

§ 1º As contas do Poder Judiciário serão apre
sentadas no âmbito:

1- da União, pelos Presidentes do Supremo Tri
bunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidan
do as dos respectivos tribunais;

11- dos estados, pelos Presidentes dos Tribuna
is de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.

§ 2º O parecer sobre as contas dos Tribunais de
Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela
comissão mista permanente referida no § 1º do art.
166 da Constituição Federal ou equivalente das Ca
sas Legislativas Estaduais e Municipais.

§ 32 Será dada ampla divulgação dos resultados
da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.

Art. 57. Oe Tribunais de Contas emitirão parecer
prévio conclusivo sobre as contas no prazo de ses
senta dias do recebimento, se outro não estiver esta
belecido nas constituições estaduais ou nas leis orgâ
nicas municipais.

§ 1º No caso de municípios que não sejam capi
tais e que tenham menos de duzentos mil habitantes
o prazo será de cento e oitenta dias.

§ 2º Os Tribunais de Contas não entrarão em re
cesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão
referido no art. 20, pendente de parecer prévio.

Art. 58. A prestação de contas, evidenciará o de
sempenho da arrecadação em relação à previsão,
destacando as providências adotadas no âmbito da
fiscalização das receitas nas instâncias administrati
va e judicial, bem como as demais medidas para in
cremento das receitas tributárias e de contribuições.

SEÇÃO VI
Da Fiscalização da Gestão Fiscal

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com
o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de con
trole interno de cada Poder e do Ministério Público,
fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:

I - atingimento das metas estabelecidas na Lei
de Diretrizes Orçamentárias;

11 - limites e condições para realização de ope
rações de crédito e inscrição em restos a pagar;

111- medidas adotadas para o retorno da despe
sa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos
dos arts. 22 e 23;

IV - providências tomadas, conforme o disposto
no art. 31, para recondução dos montantes das dívi
das consolidada e mobiliária aos respectivos I,imites;

V - destinação de recursos obtidos com a alie
nação de ativos, tendo em vista as restrições constitu
cionais e as desta Lei Complementar;

VI - cumprimento do limite de gastos totais dos
legislativos municipais, quando houver.

§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Pode
res ou órgãos referidos no art. 20 quando constata
rem:

I - a possibilidade de ocorrência das situações
previstas no inciso 11 do art. 4º e no art. gº;

11- que o montante da despesa total com pesso
al ultrapassou noventa por cento do limite;

111 - que os montantes das dívidas consolidada
e mobiliária, das operações de crédito e da conces
são de garantia encontram-se acima de noventa por
cento dos respectivos limites;

IV - que os gastos com inativos e pensionistas
encontram·se acima do limite definido em lei;

V - fatos que comprometam os custos ou os re
sultados dos programas ou indícios de irregularida
des na gestão orçamentária.
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§ 22 Compete ainda aos Tribunais de Contas ve
rificar os cálculos dos limites da despesa total com
pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.

§ 3º O Tribunal de Contas da União acompanha
rá o cumprimento do disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art.
39.

CAPíTULO IX
Disposições Finais e Transitórias

Art. 60. lei estadual ou municipal poderá fixar li
mites inferiores àqueles previstos nesta lei Comple
mentar para as dívidas consolidada e mobiliária, ope
rações de crédito e concessão de garantias.

Art. 61 . Os títulos da dívida pública, desde que
devidamente escriturados em sistema centralizado
de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em
caução para garantia de empréstimos, ou em outras
transações previstas em lei, pelo seu valor econômi
co, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Art. 62. Os municípios só contribuirão para o
custeio de despesas de competência de outros entes
da Federação se houver:

I - autorização na lei de Diretrizes Orçamentá
rias e na lei Orçamentária Anual;

11 - convênio, acordo, ajuste ou congênere, con
forme sua legislação.

Art. 63. É facultado aos municípios com popula
ção inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:

I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4º do art.
30 ao final do semestre;

11 - divulgar o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal e os de
monstrativos de que trata o art. 53 semestralmente;

111- elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano
plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de
Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o
anexo de que trata o inciso I do art. 5º a partir do quin
to exercício seguinte ao da publicação desta Lei Com
plementar.

§ 1Q A divulgação dos relatórios e demonstrati
vos deverá ser realizada em até trinta dias após o en
cerramento do semestre.

§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à des
pesa total com pessoal ou à dívida consolidada, en
quanto perdurar esta situação, o município ficará su
jeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno
ao limite definidos para os demais entes.

Art. 64. A União prestará assistência técnica e
cooperação financeira aos municípios para a moder
nização das respectivas administrações tributária, fi-

nanceira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao
cumprimento das normas desta lei Complementar.

§ 1º A assistência técnica consistirá no treina
mento e desenvolvimento de recursos humanos e na
transferência de tecnologia, bem como no apoio à di
vulgarão dos instrumentos de que trata o art. 48 em
meio eletrônico de amplo acesso público.

§ 2º A cooperação financeira compreenderá a
doação de bens e valores, o financiamento por inter
médio das instituições financeiras federais e o repas
se de recursos oriundos de operações externas.

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública re
conhecida pelo Congresso Nacional, no caso da
União, ou pelas Assembléias legislativas, na hipóte
se dos estados e municípios, enquanto perdurar a si
tuação:

I - serão suspensas a contagem dos prazos e
as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;

" - ficam dispensados o atingimento dos resul
tados fiscais e a limitação de empenho prevista no art.
eQ•

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput
no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na
forma da Constituição.

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23,31
e 70 serão duplicados no caso de crescimento real
baixo ou negativo do Produto Interno Bruto nacional,
regional ou estadual por período igualou superior a
quatro trimestres.

§ 12 Entende-se por baixo crescimento a taxa de
variação real acumulada do Produto Interno Bruto in
ferior a um por cento, no período correspondente aos
quatro últimos trimestres.

§ 2º A taxa de variação será aquela apurada
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ou outro órgão que vier a substituí-Ia, ado
tada a mesma metodologia para apuração dos PIB
nacional, estadual e regional.

§ 32 Na hipótese do caput, continuarão a ser
adotadas as medidas previstas no art. 22.

§ 4Q Na hipótese de se verificarem mudanças
drásticas na condução das políticas monetária e cam
biai, reconhecidas pelo Senado, o prazo referido no
caput do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro
quadrimestres.

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de
forma permanente, da política e da operacionalidade
da gestão fiscal serão realizados por conselho de
gestão fiscal, constitu ido por representantes de todos
os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Públi-



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 05993

co e de entidades técnicas representativas da socie
dade, visando a:

I - harmonização e coordenação entre os entes
da Federação;

11 - disseminação de práticas que resultem em
maior eficiência na alocação e execução do gasto pú
blico, na arrecadação de receitas, no controle do endi
vidamento e na transparência da gestão fiscal;

111 - adoção de normas de consolidação das
contas públicas, padronização das prestações de
contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão
fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e
padrões mais simples para os pequenos municípios,
bem como outros, necessários ao controle social;

IV - divulgação de análises, estudos e diagnós
ticos.

§ 1º O conselho a que se refere o caput institui
rá formas de premiação e reconhecimento público
aos titulares de Poder que alcançarem resultados me·
ritórios em suas políticas de desenvolvimento social,
conjugados com a prática de uma gestão fiscal pauta
da pelas normas desta Lei Complementar.

§ 2º Lei disporá sobre a composição e a forma
de funcionamento do conselho.

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição,
fica criado o Fundo do Regime Geral de Previdência
Social, vinculado ao Ministério da Assistência e Previ
dência Social, com a finalidade de prover recursos
para o pagamento dos benefícios do regime geral da
previdência social.

§ 1º O Fundo será constituído de:

I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do
Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na
operacionalização deste;

11 - bens e direitos que, a qualquer título, lhe se
jam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados
por força de lei;

111- receita das contribuições sociais para a se
guridade social, previstas na alínea a do inciso I e no
inciso 11 do art. 195 da Constituição;

IV - produto da liquidação de bens e ativos de
pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência
Social;

V - resultado da aplicação financeira de seus
ativos;

VI - recursos provenientes do orçamento da
União.

§ 22 O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, na forma da lei.

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou
vier a instituir regime próprio de previdência social
para seus servidores conferir-Ihe-á caráter contributi
vo e o organizará com base em normas de contabili
dade e atuária que preservem seu equilíbrio financei
ro e atuarial.

Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja
despesa total com pessoal no exercício anterior ao da
publicação desta Lei Complementar estiver acima
dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá en
quadrar-se no respectivo limite em até dois exercíci
os, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de,
pelo menos, cinqüenta por cento ao ano, mediante a
adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts.
22 e23.

Parágrafo único. A inobservância do disposto no
caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções pre
vistas no § 3º do art. 23.

Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do
art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exer
cício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei
Complementar, a despesa total com pessoal dos Po
deres e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará,
em percentual da receita corrente líquida, a despesa
verificada no exercício imediatamente anterior, acres
cida de até dez por cento, se esta for inferior ao limite
definido na forma do art. 20.

Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos
Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exce
der, em percentual da receita corrente líquida, a do
exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Comple
mentar, até o término do terceiro exercício seguinte.

Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei
Complementar serão punidas segundo o Código Pe
nai; a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decre
to-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da le
gislação pertinente.

Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data da sua publicação.

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar nº 96,
de 31 de maio de 1999.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2000. - De
putado Pedro Novais, Relator.

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai ao Senado Feqeral.
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o SR. ALEXANDRE CA"RDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re
gistrar o voto contrário do Partido Socialista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Constará
em ata o voto contrário do Partido Socialista Brasileiro.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - É só, Sr. Pre
sidente. O Bloco PSB/PCdoB registra o voto contrário
sobre a matéria.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, também gostaria
de registrar o voto contrário da bancada do Partido
dos Trabalhadores em relação à matéria e reforçar a
necessidade de uma lei de responsabilidade fiscal,
que poderia ser muito mais aperfeiçoada do que a
que estamos aprovando, mas reconhecendo que a
redação final atesta exatamente as votações anterio
res que tivemos nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos a
preferência para votação da Proposta de
Emenda à Constituição nS! 7-B/99 antes da
Proposta de Emenda à Constituição nll

96-B/92.

Sala das sessões, fevereiro de 2000.

Assinam o Líder do Governo, Deputado Arnal
do Madeira; o Vice-Líder do PTB, Walfrido Mares
Guia; o Líder do PSDB, Aécio Neves; o Líder do PFL,
Inocêncio Oliveira; o Líder do PPB, Odelmo Leão; e
o Vice-Líder do PMDB, Waldemir Moka.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Walter Pi
nheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs Deputados,
na votação deste requerimento de inversão de pauta,
quero fazer mais uma vez um apelo às Lideranças
dos partidos que dão sustentação ao Governo.

Travamos, na noite de ontem, um debate sobre
a matéria, sobre sua importância e abrangência, clas
sificando as diferenças existentes entre os trabalha
dores urbanos e os do campo. Ficou notório neste ple-

nário, mesmo com toda a resistência havida no pro
cesso de negociação, que é necessário estabelecer
uma diferenciação entre esses trabalhadores.

Essa sensibilidade foi possível de ser absorvida
e admitida pelo PMDB por intermédio do parecer emi
tido pela Deputada Ana Catarina, que, sensibilizada e
talvez à luz dos verdadeiros fatos, à luz daqueles que
conhecem a trajetória dos trabalhadores do Nordeste,
em particular do Rio Grande do Norte, expressou cla
ramente o que significa para esses trabalhadores que
estão no campo a proposta apresentada de acrescer
24 meses, ou seja, dois anos, ao prazo de prescrição
para as reclamações trabalhistas interpostas por tra
balhadores rurais, estabelecendo-se, assim, uma di
ferenciação de 5 para 7 anos.

Ora, SrAs e Srs Deputados, temos de levar em
consideração que a característica do homem do campo
tem de ser neste momento refletida pelos Deputados,
inclusive pelos que compõem a base ruralista neste
Congresso, porque são pessoas que convivem diutur
namente com essa realidade.

Principalmente no que diz respeito ao tempo de
reclamação, seria necessário uma reflexão à luz inclusi
ve do embate que travamos recentemente, Deputado
Ronaldo Caiado, sobre o financiamento no campo, em
que foi possível identificar os graves problemas, em que
foi possível inclusive tocar nessa especificidade.

Lamento que neste momento a insensibilidade ou
talvez alguns dos enfrentamentos na esfera judicial no
mundo do trabalho tenham rompido a barreira desse
acordo que se iniciou quando da luta dos camponeses
de um modo geral em relação ao seu financiamento.

Ter essa compreensão agora, Sr. Presidente, srªs
e Srs Deputados, é fundamental para que tenhamos
a oportunidade de fazer um debate à luz do verdade
iro problema por que passam diversos trabalhadores.

Talvez alguns classifiquem que a diferença é
muito pequena. Não compreender a diferença de 24
meses é não compreender a dureza do trabalho do
campo, é não compreender as dificuldades.

E poderia levantar os questionamentos, Deputado
Fernando Gabeira, acerca da própria questão previden
ciária. Como vão ficar os trabalhadores neste período
em relação à comprovação do seu tempo de serviço
prestado e a sua efetiva desvinculação do regime ge
ral de Previdência Social?

Portanto, neste momento, quero dizer que nós,
da bancada do Partido dos Trabalhadores, nos esta
mos posicionando contra essa inversão, porque
acreditamos que ainda é possível, mantendo-se a
ordem de votação, tentar demover resistências, que
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ainda é possível chamar os partidos da base do Go
verno para a construção de uma alteração que sig
nifique atender a essa especificidade, que signifique
atender às dificuldades por que passam os trabalha
dores do campo, compreendendo que essa é a ân
cora que todos levantam como uma âncora verde,
que esse é o setor que merece, sim, um tratamento
diferenciado porque tem sido, ao longo da sua histó
ria, tratado de forma completamente distante do pa
pei fundamental que representa para a sociedade.

Sr. Presidente, os nordestinos sabem exata
mente o que significa produzir num cenário de seca,
de adversidades; o que significa trabalhar num ce
nário marcado por escassez de recursos, num cená
rio marcado cada vez mais por uma indústria que
está muito mais associada à fachada eleitoral do
que à resolução de problemas.

Estamos tratando de uma matéria muito com
plexa. Poderemos inserir alterações profundas num
dos capítulos mais importantes da nossa Constitui
ção.

-
Portanto, queremos pedir, mais uma vez,

àqueles que estiveram à frente do processo de ne
gociação com a Oposição que mantenham a
Ordem do Dia, que votemos os destaques da re
forma do Judiciário e partamos para uma votação
não mais com discussões, mas uma votação que
possa contemporizar as duas propostas para, des
sa forma, aprovarmos uma emenda constitucional
que garanta a esses trabalhadores rurais um míni
mo de conquista ao longo da sua história, conce
dendo-lhes, assim, um tratamento digno diante
das dificuldades por que passam.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV continua es
perando umacordo, e a inversão de pauta vai contra a
idéia de um acordo neste momento.

Portanto, o PV vota "não".
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo em
vista esta matéria já ter sido amplamente debatida no
plenário da Câmara dos Deputados, não vemos por
que não votá-Ia.

O PL vota "sim".
A SRA LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.

Serr -~\ljsãoda oradora.) - Sr. Presidente, na noite de
:.ntem, ficou comprovado que há espaço de negocia
ção e de um acordo em torno desta matéria. Certa-

mente, a inversão de pauta vai impedir a possibilida
de de que as conversas continuem e se chegue a um
acordo em torno de uma matéria que se sobrepõe às
divergências de ordem partidária, ideológica.

É uma questão de justiça social, de interesse
de uma categoria de trabalhadores absolutamente
desorganizada e com pouca capacidade de pressão
política para preservar até mesmo as conquistas mí
nimas, obtidas a duras penas.

Nesse sentido, com a esperança de que a
base de sustentação do Governo se sensibilizará
diante desta questão, para que cheguemos ao fi
nal da votação desta matéria com a vitória não da
Oposição ou da Situação, mas dos trabalhadores
rurais, preservando - insisto - conquistas que, se
para nós não são importantes, para eles certa
mente são fundamentais, tendo em vista as suas
condições de trabalho e os seus direitos nas rela
ções entre capital e trabalho, o Bloco Parlamen
tar PSB/PCdoB encaminha o voto "não", contra a
inversão da pauta.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - se. Sem
revisão do <>radar.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"sim".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não" por entender que todo o esforço despendido
na noite de ontem era para que chegássemos a um
acordo. Não tivemos uma negociação entre os en
volvidos que viabilizasse um acordo nesta matéria
com base em nossa defesa, durante todo o proces
so, de pelo menos sete anos, que, diria, é uma con
cessão muito pequena, levando em conta o volume
dos interesses trabalhistas envolvidos.

Em função disso, Sr. Presidente, solicitaria que ti
véssemos a possibilidade de construir este acordo e,
assim, viabilizar por consenso uma emenda ao projeto.

O PT encaminha o voto "não".

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. NELSON OrOCH (PSOB- CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PFL vota "sim".

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota·
ção o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
concedida a verificação.

Quero comunicar aos Srs. Deputados que,
além desta votação, teremos hoje votações de pelo
menos quatro destaques da reforma do Judiciário.
Amanhã pela manhã, também haverá votação de
destaques referentes à reforma do Judiciário.

Solicito aos Srs. Deputados que tomem seus
lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.

Está iniciada a votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim" e solicita à sua bancada qLie venha ao
plenário para que possamos proceder a esta vota
ção e a outras votações no dia de hoje.

O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS é pela in
versão. Portanto, vota "sim".

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre
o processo de votação, Deputado?

O SR. MARCELO DÉDA - Não. É outra matá-
ria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a
V. Exª que espere a conclusão da votação.

O SR. MARCELO DÉDA - Não tem problema,
Presidente.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre a
matéria em votação?

O SR. VIVALDO BARBOSA - Não, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a V.
Ex! que aguarde. Nos intervalos, darei a palavra a V. ExJ!.

O SR. VIVALDO BARBOSA - É porque agora
há um microfone vazio. Peço a palavra, enquanto não
se conclui a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aconte
ce, Deputado Vivaldo Barbosa, que, em matérias
dessa natureza, sou obrigado, a todo momento, a
chamar os Deputados e os Srs. Líderes são obriga
dos a orientar as suas bancadas.

Portanto, neste momento, não vou permitir que
falem sobre matéria que não está em votação. Peço
desculpas a V. Ex!!.

O SR. VIVALDO BARBOSA- É porque agora
há um intervalo, o microfone estará vazio até que se
faça a próxima votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sabe
o que acontece, Deputado Vivaldo Barbosa? Em
matéria dessa natureza, a todo momento sou obri
gado a chamar os Srs. Deputados e os Srs. Líde
res são obrigados a encaminhar, a orientar as
bancadas. Então, neste momento, não vou permi
tir que seja discutida matéria, a não ser a que está
em votação.

Peço desculpas a V. Ex!!.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de dizer
que esse requerimento refere-se apenas à inversão
de pauta, possibHitando que um acordo feito ontem à
noite possa ser cumprido hoje, ou seja, incluir no item
1 da pauta a PEC que trata da prescrição, em cinco
anos, das causas trabalhistas no campo.

Gostaria de fazer um apelo aos Srs. Parlamen
tares no sentido de virem ao plenário para que possa
mos, ao inverter a pauta, votar essa matéria. Poderão
ser apenas duas votações, mas se trata de proposta
de emenda constitucional que Iequer um quorum
qualificado de três quintos. Logo após, iniciaremos a
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votação de três destaques e uma emenda aglutinati
va sobre a reforma do Poder Judiciário.

Sr. Presidente, gostaria ainda de informar que
hoje houve mais uma reunião produtiva, comanda por
V. Ex!!, na qual se conseguiu reduzir os destaques
simples de 170 para apenas 21, mais os 23 de banca
da, totalizando 44 destaques. Esperamos em, no má
ximo, cinco sessões concluir a votação da reforma do
Poder Judiciário em primeiro turno.

Trata-se de um grande avanço, faz parte de uma
agenda política da Casa e é uma reforma que interes
sa à Nação, não só ao Governo. Acredito que esta
mos perseguindo aquilo que é fundamental para a
instituição, que é votar matérias de repercussão ge
rai, matérias de relevância, matérias de interesse pú
blico, matérias de interesse do País.

Por isso, com esse sentimento, peço aos Srs.
Parlamentares que acorram ao plenário para que pos
samos, ao inverter a pauta, iniciar imediatamente a vo
tação dessa PEC ecumprir apauta da Ordem do Dia.

O PFL, nesta votação, reitera o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB também enca
minha o voto "sim" na votação de inversão de pauta e
convoca sua bancada para que acorra ao plenário, a
fim de que possamos votar essa matéria, a PEC nll 7,
de grande importância para a economia e para a agri
cultura brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação, afinal, são 17h45min. Temos 482
Deputados na Casa e somente 216 no painel. Vamos
permanecer em plenário, em respeito aos que perma
nentemente assentam neste plenário e votam imedia
tamente.

O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
peço a palavra peja ordem. .

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

O SR. WALDEMIR MOKA (PMOB - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB, ao en
caminhar o voto "sim", pede também aos Parlamenta
res que venham ao plenário para que possamos votar
a inversão de pauta e, logo em seguida, a PEC da
prescrição trabalhista.

o SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Vamos votar, minha gente!

Deputados do PPB que estão nos gabinetes, ve
nham urgente ao plenário para sairmos mais cedo.
Hoje jogam Brasil e Argentina.

O SR. RICARDO BARROS (PPB-PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Governo encami
nha o voto "sim" e convoca os Srs. Parlamentares a
comparecerem ao plenário a fim de cumprirmos o
acordo firmado com o Líder Odelmo Leão no sentido
de estarmos resolvendo definitivamente a redução da
prescrição da dívida agrícola.

Sr. Presidente, gostaria de solicitar que se faça
soar as campainhas para que os Parlamentares se di
rijam ao plenário.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim" e solicita a V. Exa. que determine o encerra
mento dos trabalhos de todas as Comissões.

O PPB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - As Co

missões deverão encerrar seus trabalhos. A Secreta
ria da Mesa providenciará a comunicação.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim" e solicita sua bancada que acorra ao
plenário e nele permaneça para que possamos pro
cessar as votações da tarde de hoje. O PPB enca
minha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a v,?tação.

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

Anuncio o resultado:

VOTARAM
Sim 322
Não 80
Abstenções 02
Total 404
É aprovado o requerimento de preferência

para v()tação~a proposta de emenda à constituição
nº 07-B/99.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Pr~posiçlo: PEC N'" l1li1'-REQUERIMENTO DE
PREFERêNCIA· VOTAÇÃO DA PEC
NO 7111

Inicio Votaçio : 02J02I2OOD 17:37

Fim Votaçio: 0210212000 17:51

Resultado da Vol.do
Sim 322
Nlo 80
Abstençlo 2

Total da Votaçlo 404

Art. 17 1

Total Quorum 405

Obstruçlo O

Presidiram a Votação: Michel Temer ·16:38

Orientaçlo
PFL -Sim
PSOB·Sim
PMDB·Sim
PT·Nio
PPB-Sim
PlB-Sim
PDT·Sim
PSBIPCDOS • Nio
PUPSTIPSL • Sim
pps·Sim
PV·Nio
GOV•• Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
AirlQn Cascavel PPS Sim

Almir Sé PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim

Luciano Castro PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim

Robério Araújo PL PL/PST/PSL Sim

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Sedu Picanço PSDB Sim

Dr. Benedito Dias PPS Sim

Eduardo Seabra PTB Sim

Evandro MlIhomen PSB PSBlPCOOB Não

Fátima Pelaes PSOB Sim

Jurandil Juarez PMOB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Amapá· 6

PARÁ
Anlvaldo Vale PSOB Sim

Oeusdeth Pantola PFL Sim

Elcione Barbalho PMOB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Glovannl Queiroz POT Sim

Jorqe Costa PMOB Sim

José Priante PMOB Sim

Josué Sengtson PTS Sim

Nilson Pinto PSOB Sim

Paulo Rocha PT Nao

Raimundo Santos PFL Sim

Valdir Ganzer PT Não

VIC Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará 14

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Sim

Átila Lins PFL Sim

FrancIsco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim'

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

SUas Câmara PTS Sim

Total Amazonas· 7

RONDONIA
Agnaldo MUniz PPS Sim

Confúclo Moura PMDB Sim

Eurípedes Miranda POT Sim

Expedito Júnior PFL Sim

Nllton Capixaba PTS Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia . 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

José Aleksandro PFL Sim

MárcIo Biltar PPS Sim

Nilson Mourão PT Nao

Sérgio Barros PSDB Sim

ZUa Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PT~ Sim

Darci Coelho PFl.. Sim

Total Tocantins: 2

MARANHÃO
Albérico Filho PMOS Sim
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Partido Bloco Voto

MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

FrancIsco Coelho PFL Sim

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Não

Mauro Fecury PFL Sim

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Total Maranhão: 11

CEARÁ
Adolfo Mannho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Aníbal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Antônio José Mata PMDB Sim

Amon Bezerra PSDB Sim

Eunício Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoS PSB/PCDOB Não

José Linhares PPB Sim

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salvlano PSDB Sim

Mauro Benevides PMDB Sim

Morom Torgan PFL Sim

Nelson Otoch PSDB Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Ni!io

Ubiratan AgUiar PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Gessivaldo Isaias PMDB Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Mussa Demes PFL Sim

Paes Landim PFL Sim

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Betinho Rosado PFL Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

Laire Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE 00 NORTE
MúcloSá PMDB Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abílio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo RiQue PSDB Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Ferro PT Não
GonzaÇJa Patriota PSB PSB/PCDOB Não

Inocêncio Oliveira PFL Sim

João Colaço PMDB Sim
Joaquim FrancIsco PFL Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múclo Monteiro PFL Sim
LUIz Piauhyhno PSDB Sim

Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Sim

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro EUÇJênlo PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatlel Carvalho PMDB Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco. 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Glvaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
Helenildo Ribeiro PSOB Sim

João Caldas PL PUPST/PSL Sim
José Thomaz Nonõ PFL Sim
LUIz Dantas PST PLlPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim
Regls Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
.AUÇJusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

SERGIPE
José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe: 6

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Eujácio Simões PL PL/PST/PSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistõnjo Pinto PMDS Sim

Geddel Vieira Lima PMDS Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

J8Clues Wagner PT Não

Joio Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy JUnior PSOS Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Nelscn Pellegnno PT Não

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro (rulo PMDB Sim

ReginaIdo Germano PFL Sim

Saulo Pedrosa PSOS Sim

UrSIClno Queiroz PFL Sim

Walter Pmheiro PT Não

YvonJlton Gonçalves PP8 Sim

Total Bahia: 31

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

AéCIO Neves PSOB Sim

AntÔniO do Valle PMDB SIm

Aracely de Paula PFL Sim

BonifácIo de Andrada PSCB Sim

Cabo Júlio PL PL/PST/PSL Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSD8 Sim

OanJlo de Castro PSOS Sim

Eduardo Barbosa PSOB Sim

EI,seu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMOS Sim

Gilmar Machedo PT Não
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Hélio Costa PMOB Sim

Herculano Anghinetti PPB" Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Não

João Magalhães PMOB Não

João Magno PT Não

José Mllitão PSOB Sim

Júlio Delgado PMOB Não

Lael Varella PFL Sim

MárcIo Reinaldo Moreira PPB Sim

Maria do Carmo Lara P.T Não

Maria Elvira PMOB Não

Mário de Oliveira PMOB Sim

Narcio Rodrigues PSOB Sim

Nilmário Miranda PT Não

Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires POT Sim

Osmânio Pereira PMOB Sim

Paulo Delgado PT Não

Philemon Rodrigues PMOB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anlzio PPB Sim

Romeu Queiroz PSOB Sim

Saraiva Felipe PMDB Não

Sérgio Miranda PCdoB PSBlPCOOB Nao

Silas Brasileiro PMDB Sim

Virgílio Guimarães PT Não

Vittorio MedioJi PSOB Sim

Walfrido Mares Guia PT8 Sim

Zaire Rezende PMOB Sim

Total Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta pTB Sim

Marcus Vicente PSDB Sim

Max Mauro PTB NAo

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSOB Sim

Rita Camata PMOB Não

Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSOB Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Nlo

Arolde de Oliveira PFL· Sim

Ayrton Xerêz PPS. Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Sim
Cornélio Ribeiro POT Sim
Coronel Garcia PSDB Sim
Olno Fernandes PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eber Silva POT Sim
Eduardo Paes PTB Sim
Fernando Gabelra PV Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
FrancIsco Silva PST PLlPST/PSL Sim
lédlo Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Abstenção
Jandlra FeÇJhal1 PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Sim
.José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luis Eduardo POT Sim
LUIZ Ribeiro PSDB Sim
LUIz SérÇJlo PT Não
Milton Temer PT Não
Minam Reid POT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdecl Palva S Parto Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo FelJó PSDB Sim
RodnÇJo Mala PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sesslm PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro. 38

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
André Benassl PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzlo PSDB Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chlnaglla PT Não
Arnaldo Fana de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSL Sim
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobnnho PFL Sim
De Velasco PSL PUPST/PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evilésio PSB PSB/PCDOB Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Dr. Hélio PDT Sim

Duillo Pisaneschl PTS Sim

Edmho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Sim

Fernando Zuppo POT Sim

Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMOB Sim

José Genoíno PT Não

José índiO PMOB Sim

José Machado PT Não

José Roberto Batochlo POT Sim

JuliO Semeghim PSOB Sim

Lamartlne Posella PMOB Não

Luiz Antonio Fleury PTS Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Marcelo Barbleri PMDB Não

Marcos Cintra Pl PUPST/PSl Sim

Medeiros PFl Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Moreira Ferreira PFl Sim

Nela Rodolfo PMDB Sim

Nelson Marquezelh PTB Sim

Neuton Lima PFl Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Professor Luizlnho PT Não

Ricardo Izar PMDB Sim

Rubens Furlan PPS Sim

Salw'ldor Zimbaldl PSDB Sim

Sampaio Dória PSOB Sim

SilvIo Torres P,3DB Sim

Vadão Gomes PPS Sim

Wagner Salustlano PPB Sim

XICO Grazlano PSDB Sim

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 55

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Lino Rossi PSDB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim

Welinton Fagundes PSDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso; 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Alberto Fraga PMDB Sim

Jorge Pinheiro PMDQ Sim

Pedro Celso PT Não

Ricardo Noronha PMDB Sim
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Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Geovan Freitas
Juqulnha
L1dia Quinan
Luiz Bittencourt
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Nelson Trad
Waldemlr Moka

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziam
Chico da Princesa
Dilceu Speraflco
Dr. Roslnha
Flávio Ams
Gustavo Fruet
Hermes Parclanello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletlo
Nelson Meurer
Odflio Balbinottl
Oliveira Filho
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Carlíto Merss
Edinho Bez

Partido

PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PMDB

PT
PT
PMDB
PTB
PMDB

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMD8
PTB
PPB
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Sim

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

Sim
Não
Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Fernando Coruja PDT Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Luci Cholnacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Serafim Venzon PDT Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dipp PDT Sim
Alceu Collares PDT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schlrmar PMDB Abstenção
Enro Baccl PDT Sim
Esther GroSSI PT Não
Fernando Marroni PT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rlgotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Sim

. Luis Carlos Helnze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rollm PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Proença PMDB Sim
Osvaldo Blolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PLlPST/PSL Sim
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos PDT Sim
Roberto Argenta PHOBS Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdecl Oliveira PT Não
Waldir Schmldt PMOB Sim
Waldomlro Fioravante PT Não

Total Rio Grande do Sul. 27
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o SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a mi
nha questão de ordem é breve e não polêmica. Re
queiro a V. Exa. que verifique a possibilidade de alte
rar a redação do Ato da Presidência que constituiu o
Grupo de Trabalho que vai estudar as matérias perti
nentes ao Rio São Francisco. No texto está dito que o
objetivo do Grupo de Trabalho é tratar da Transposi
ção de Águas do Rio São Francisco e da revitalização
dos seus afluentes. A revitalização dos afluentes faz
parte da revitalização do rio como um todo. Então, eu
sugiro a V. Exa. que altere o texto do Ato. Em vez de
revitalização dos afluentes, conste revitalização do
próprio Rio São Francisco. A revitalização dos afluen
tes é apenas um detalhe.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Eu defiro a questão de ordem de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passo a
ouvir o Deputado Marcondes Gadelha. Melhor dizen
do, se me permite, Deputado Marcondes Gadelha,
vou examinar esta questão para não haver dúvidas.

Vamos prosseguir na votação.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
eu queria me colocar de acordo com...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - De acor-
do?

O SR. MARCONDES GADELHA - Acho que
não altera fundamentalmente. Por uma questão de re
dação, eu colocaria a palavra "curso". Talvez "revitali
zação do curso", para não repetir a palavra "rio". Só
isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se os
Estados divergentes estiverem de acordo, defiro a
questão de ordem.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
queceram o meu nome nesse Grupo de Trabalho.
Peço a V. Exa. a minha inclusão. Esqueceram o PVe a
questão ambiental, que nessa transposição é funda
mentaI.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
está incluído.

O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o PPB.

O SR. IGOR AVELINO (PMDB - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei contra a orientação do partido.

O SR. LUCIANO BIVAR (Bloco/PSL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, votei com a orientação do partido. Portanto,
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michele Semes)

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NQ 7 - B, DE 1999
(Do Senado Federal)

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nQ 7-A, de
1999, que dá nova redação ao inciso XXIX
do artigo 7Q e revoga o artigo 233 da Consti
tuição Federal; tendo pareceres da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade desta, com substitutivo
(Relator: Sr. Osmar Serraglio); e da Comis
são Especial pela aprovação desta e da de
nº 264, de 1995, apensada, com substituti
vo, contra os votos dos Deputados Avenzo
ar Arruda, Celso Jacob, Zaire Rezende, Ri
cardo Maranhão, Valdeci Oliveira e Ana Ca
tarina com votos em separado dos Deputa
dos Celso Jacob e Valdeci Oliveira, sendo
que o parecer da Deputada Ana Catarina
passou a constituir voto em separado.

O Deputado Ricardo Maranhão apre
sentou declaração de voto (Relator: Sr. Si
las Brasileiro). Tendo apensada a PEC nll

264/95.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/pedoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
passada, votei "não".
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar contrariamente à matéria, concedo a pala
vra, pelo prazo de cinco minutos, ao Sr. Deputado
José Antonio.

OSR. ANTONIO FEIJÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o partido
na votação anterior.

OSR. PAULO MOURÃO (PSDB - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PSDB na
votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Enquan
to o Deputado José Antonio se aproxima da tribuna,
quero esclarecer ao Plenário que ontem o nobre De
putado Arnaldo Faria de Sá levantou uma questão de
ordem mal compreendida por esta Presidência e pela
sua Secretaria. Logo em seguida, levantou questão
de ordem o nobre Deputado Sérgio Miranda. Ne
gou-se provimento à questão de ordem do Deputado
Arnaldo Faria de Sá e deu-se provimento à questão
do Deputado Sérgio Miranda.

Quero esclarecer que ambas as questões de or
dem tinham o mesmo objetivo. Portanto, revejo a mi
nha decisão no tocante à questão de ordem do Depu
tado Arnaldo Faria de Sá para dar-lhe provimento, tal
como dei provimento à questão de ordem do nobre
Deputado Sérgio Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Antonio, para en
caminhar a votação da matéria.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, ontem, tive a opor
tunidade de discutir essa matéria. Fui criticado pelo
meu estimado colega Deputado João Caldas, que
disse que, a essa altura, não cabia falar de inconstitu
cionalidades e evocar Rui Barbosa.

Em primeiro lugar, devo dizer que não há mo
mento mais propício para evocar a inconstitucionalida
de do que o momento em que estamos prestes a votar
uma norma que vai ser inconstitucional. Os Deputados
têm a obrigação de defender a Constituição. No dia de
nossa posse, fizemos um juramento, previsto no § 31!
do art. 42 do Regimento Interno: "Prometo manter, de
fender e cumprir a Constituição..:'

Portanto, a referência feita à Constituição não
deve ser desmerecida, assim como não é demérito
evocar a lição de Rui Barbosa. Não será demérito

para nenhum Parlamento do mundo, especialmente
para este, em que Rui Barbosa pontificou como um
dos seus mais ilustres integrantes.

Sr. Presidente, voltando às razões pelas quais
eu sou contra, e o PSB encaminha contra essa altera
ção, não há dúvida de que a situação dos trabalhado
res do campo é diferente da situação dos trabalhado
res urbanos. Essa é uma questão em relação à qual
não há dúvida. Não se trata apenas da questão da in
formação, do conhecimento.

Eu disse aqui, ontem, que os trabalhadores ru
rais têm uma única categoria. Os trabalhadores urba
nos têm n categorias, representadas por seus sindi
catos, habilitados e preparados para a sustentação
de seus interesses e direitos em juízo. Portanto, a di
ferenciação é necessária, independentemente da
questão da informação, em razão até das especifici
dades que mencionou aqui o Deputado Aloizio Mer
cadante.

Temos de tratar desigualmente os desiguais.
Essa é a aplicação do instituto da igualdade, do prin
cípio da isonomia. Essa é a regra. Afronta esse princí
pio votar uma emenda constitucional que venha tratar
igualmente situações desiguais, bem como tratar situ
ações iguais de maneira desigual. Não podemos vio
lar esse princípio, que é cláusula pétrea.

Quero invocar, Sr. Presidente, mais uma lição. É
verdade que temos situações em que a lei é um fator
de discriminação, de desigualdade perante situações
desiguais. Como exemplo citamos a cota de participa
ção das mulheres nos pleitos eleitorais. Neste caso,
buscou-se assegurar a igualdade, porque a situação
de desigualdade existe. As mulheres são maioria da
população, mas minoria no Parlamento. Buscou-se a
igualdade, trazendo-se uma norma desigual. Não se
pode, agora, de maneira nenhuma fazer com que haja
igualdade naquilo que é prontamente desigual.

Encerro, Sr. Presidente, com uma advertência
de Otto Bachof: em qualquer caso, o fenômeno de
normas constitucionais não deverá ser esquecido,
como advertência permanente de que a onipotência
do Estado-tem limites.

OSR. MALULY NETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. MALULY NETTO (PFL - SP. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
de acordo com a bancada do meu partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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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,
peço a palavra pela ordem para agradecer a V. Exa. a
reformulação de sua decisão, retirar o meu requeri
mento de recurso à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação e agradecer, também, à Mesa a sua
posição. Só não discuti, apesar de saber que tinha ra
zão, por respeitar a posição do Sr. Presidente. O que
me cabia era simplesmente recorrer, como fiz.

Retiro, pois, o requerimento.

Peço a V. Exa. que, regimentalmente, me conce
da, no dia de amanhã, a oportunidade de comentar
minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com muito
prazer.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SÉRGIO BARCELLOS (PFL - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. CELSO GlGLIO (PTS - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com o meu partido.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB - MS. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do meu partido.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do PFL.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a orientação do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
não votou na votação anterior, poderá votar na próxi
ma, e eu mandarei computar para a anterior. Por isso,
não é necessário expressar voto ao microfone.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar favoravelmente, concedo a palavra ao Deputado
Ronaldo Caiado, por cinco minutos.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, BrAs e Srs. Parla
mentares, na discussão da proposta de emenda à
Constituição, na tarde e noite de ontem, sentimos que
vários Parlamentares ficaram intranqüilos e muitos fi
caram até confusos devido à maneira como foi enfo-

cado o tema sobre essa proposta da prescrição dos
direitos dos trabalhadores rurais.

Essa matéria já vem sendo discutida nesta
Casa há mais de cinco anos. O que peço neste mo
mento é a reflexão de todos os nossos pares. Prestem
atenção: a situação atual vigente no campo, o desem
prego, a informalidade, o bóia-fria, o trabalhador avul
so, tudo isso, toda essa radiografia que estamos fa
zendo existe porque há uma norma constitucional
que estabelece que os direitos do trabalhador rural
são imprescritíveis por todo o tempo que valer o con
trato e dois anos após o cancelamento do mesmo.
Isso quebrou o ponto fundamental, provocou a desar
monia no campo e estimulou a informalidade, porque
nenhum produtor rural poderia, por melhor que fosse
o seu funcionário, mantê-lo por mais de cinco anos,
pois qualquer ação trabalhista tomaria dele até a sua
propriedade.

O importante é dizer que o motivo consistente
que nos levou a essa discw3são é aquele que o Sena
dor Osmar Dias hoje apresentou a todos nós, aos De
putados Waldemir Moka, Luiz Carlos Hauly e Nelson
Marquezelli. S. Exa. mostrou que se houve uma vota
ção favorável a essa matéria no Senado Federal, com
65 votos favoráveis e apenas seis contrários - entre
os votos favoráveis estavam os dos Senadores Edu
ardo Suplicy, Lauro Campos, Sebastião Rocha, Jef
ferson Pêres, Carlos Wilson e Paulo Hartung e da Se
nadora Emília Fernandes -, foi porque todos entende
ram que ninguém estava prejudicando o trabalhador,
mas modificando uma situação em total inconformi
dade com as regras atuais do trabalho.

Queremos resgatar a formalidade no trato traba
lhista. Quando a votarmos, estaremos deixando claro
o que o Senador Osmar Dias disse: não é radicaliza
ção, não é intransigência dos nossos companheiros.
S. Exa. disse muito bem: não podemos aceitar nem
sete anos nem cinco anos e um dia, porque no mo
mento em que a proposta de emenda constituchnal
se baseia no que a Constituição determina, na igual
dade de tratamento, na isonomia, não há por que cri
armos situações diferentes.

Então, perguntaria: por que não o metalúrgico
com dez anos? Por que não o trabalhador da área da
saúde com quinze anos? Porque ficaria extremamen
te subjetivo. Temos uma norma que determina cinco
anos. É isso que S. Exa. disse hoje a todos nós e é um
argumento extremamente convincente. Por iSSO,)lão
podemos aceitar que o trabalhador rural també~ 'não
seja informado, porque a Contag tem um orça~~nto

capaz de ocupar a mídia nacional e mostrar a ,odes
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os trabalhadores rurais deste País quais são seus di
reitos e seus deveres.

Por isso, peço a V. Exas., àqueles que querem
acabar com o êxodo rural, àqueles que querem a vol
ta do trabalhador para o campo, àqueles que querem
uma convivência harmônica e pacífica que sempre
existiu com o bom trabalhador rural, que, com toda
tranqüilidade, votemos esta proposta de emenda
constitucional, aprovando-a conforme o relatório do
Deputado Silas Brasileiro, que contempla exatamente
a matéria que o Senador Osmar Dias, com toda a sua
competência e conhecimento de causa, soube apro
var, com 65 votos a favor e apenas seis contra, no ple
nário do Senado Federal.

Peço o voto "sim" para a nossa proposta de
emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar contrariamente, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Sérgio Novais.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (BJoco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, o Deputado Ronaldo Caiado esquece de men
cionar, em sua fala, que já existe uma proteção ao
empregador. O art. 233 da Constituição estabelece
que a cada cinco anos o empregador comprovará que
está quite com os pagamentos, com os créditos traba
lhistas. Conseqüentemente, a cada cinco anos, zera
tudo. Esta foi a proteção que a Constituição Federal
lhe deu.

Portanto, não há nenhuma vinculação entre de
semprego no campo e trabalho infantil, diarista e
bóia-fria. A situação dramática dos trabalhadores do
campo, absolutamente, não tem relação com o art. 7º,
que está sendo discutido. No fundo, o que está sendo
proposto é a retiradà de um direito histórico, em fun
ção do atraso da relação do trabalho do campo, que é
marcante. Qualquer brasileiro, de qualquer região,
sabe que as condições do campo são extremamente
perversas na relação' trabalhista.

Lá no meu Nordeste, a relação é muito severa.
Como é que o trabalhador pode desgarrar-se dessa
relação rapidamente? É impossível. E foi por isso que
o Constituinte garantiú a diferenciação e deu proteção
aos empregados.

Então, Srs. Pàrlamentares, não podemos, de
fÓtma alguma, continuar a aceitar essa intransigência
(Ia bancada ruralista,'do PFL, do PSDB. Estão enca
l)1inhando essa m€it~ria ~e uma forma muito dura, ina
úgurando uma nova 'fase neste ano 2000. Estão 'ata
c~ndo o art.•1'~' na lic'ença maternidade - como já foi
anunciado -, no FGTS, nas férias e nos diversos direi-

tos conquistados; tudo em nome desse discurso que
não tem cabimento.

Amanhã, quando essa matéria for aprovada, du
vido que os índices de emprego no campo e a relação
truculenta que lá existe vão alterar-se. Pelo contrário,
vamos ver neste País, mais ainda, bóias-frias, salári
os rebaixados e, cada vez mais, condições de escra
vidão implantando-se no campo brasileiro.

Portanto, Srs. Parlamentares, essa argumenta
ção que está sendo passada para o povo brasileiro e
para esta Casa é muito frágil, é muito débil.

Ontem diziam que os trabalhadores do campo
estão globalizados. O Deputado Inocêncio Oliveira
chegou a sugerir que o trabalhador do campo é mais
informado do que ele, afrontando a inteligência de to
dos nós. Como um trabalhador dos recantos de Per
nambuco pode ter mais informação do que um Depu
tado ou outra pessoa deste País que está próxima do
poder? Isso fere a nossa inteligência. Se querem ven
cer, vençam, passem o rolo compressor em cima dos
direitos trabalhistas, mas não venham tergiversar e
falsear a real intenção da classe que está empregan
do no campo: tirar os direitos trabalhistas.

Portanto, Sr. Presidente, desde ontem a Qposi
ção busca negociar os sete anos, que ainda é pouco
diante da realidade, mas é a negociação possível.
Seis anos, não; seis anos é muito próximo de cinco,
seis anos não reflete nada.

Nós adaptamos o relatório inicial, tanto o do Se
nado quanto oda Câmara Federal, mas a intransigên
cia, essa rE~lação truculenta é a que está a prevalecer.
É uma pena!

Como disse bem o Deputado Aloizio Mercadan
te, ontem, havia á:s especificidades do campo, hoje,
não há mais, para enfrentar os direitos dos trabalha
dores. Infelizmente falta sensibilidade e respeito, aci
ma de tudo, para com os trabalhadores do campo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Sitas Brasileiro para enca
minhar favoravelmente, pelo prazo de cinco minutos.

O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a nossa contribuição desta tribuna, nesta tar
de, é no sentido de esclarecer matéria de tamanha
importância, de tamanha significância para os que la
butam no campo.

O orador que nos antecedeu falou sobre o on
tem e sobre o hoje. É também o que destaco. Há quin
ze anos, 70% da população brasileira residia no cam
po; hoje, Srs. Deputados,-somente 28% continua lá.
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o que levou ao êxito rural, ao inchaço das cida
des? Poderíamos partir para uma conclusão muito ló
gica: a severa lei que impera hoje em nosso País. É
uma lei trabalhista arcaica, lei que remonta à Segun
da Guerra Mundial.

Estamos agora na era da globalização. O mun
do hoje é diferente, é um novo mundo, cheio de opor
tunidades; é um mundo mais competitivo e, sem dúvi
da, vencerão as pessoas que agirem com mais velo
cidade.

O que estamos tentando fazer nesta tarde é mo
dernizar essa legislação antiga; é, sem dúvida, trazer
para a relação capital-trabalho um clima de tranqüili
dade. Portanto, não queremos polemizar, não quere
mos ser intransigentes, de forma alguma. O que que
remos é que o bom senso prevaleça e, a partir daí,
possamos estabelecer duradoura relação entre o ca
pital-trabalho.

É interessante fazer uma observação: a declara
ção de renda de cada um de nós prescreve com cinco
anos; a contabilidade das empresas prescreve com
cinco anos; com cinco anos prescreve a obrigação de
o banco fornecer o extrato da conta bancária; com
cinco anos cessa o tempo de o trabalhador urbano fa
zer sua reclamação. Por que, então, daríamos sete
anos ou seis anos ao trabalhador rural? Ou mesmo
outro prazo que não seja cinco anos, já que existe
esse consenso? Estaríamos esquecendo a isonomia,
hoje tão preconizada, principalmente quando ela traz
benefícios e facilidades para a vida moderna.

Portanto, Sras. e Srs. Parlamentares, estamos
aqui para mostrar de maneira clara, nós, que vivemos
o lado do campo, nós, que militamos com os trabalha
dores rurais, que sentimos as dificuldades, que a in
tenção dos nobres Líderes da Oposição sem dúvida
foi louvável, pois tentavam defender os interesses dos
trabalhadores do campo, mas ao invés de defen
dê-los, estavam prejudicando-os.

Vivemos lado a lado com o trabalhador rural, te
mos as mãos calejadas do trabalho no campo; e os
senhores que aqui estão, muitas vezes, não têm ne
nhuma relação com o campo, ou se tiveram, já faz
parte de um passado distante. Mas nós, não; estamos
junto com os trabalhadores rurais todos os dias e sen
timos a angústia que eles vivem, porque não há em
prego, não há como trabalhar.

Além disso, aumenta a necessária mecaniza
ção no campo. E se não fosse isso,.ha:veria uma inver
são: o trabalhador rural se tornaria proprietário dater
ra, porque as reclamações contra .os patrões são
constantes e absurdas. Existe uma verdadeira ind.ú$=i-,

tria de reclamações trabalhistas estabelecida por cer
to tipo de profissionais que, não tendo sucesso nas
suas áreas, procuram parceria com o trabalhador e o
iludem para que levem à Justiça uma reclamatória,
conhecedores de que o juiz monocrático, na pior das
hipóteses, determina um acordo, e o valor consegui
do é sempre dividido com eles. Queremos acabar
com essa prática.

Pelo exposto, tivemos a satisfação de relatar de
acordo com o projeto do Senador Osmar Dias. Esse
projeto que estabelece a isonomia do prazo prescricional
para os trabalhadores do campo com o dos trabalhado
res urbanos, ou seja, de cinco anos, ficou cinco anos
no Senado e um ano nesta Casa. Pedimos, então, a
compreensão de cada um dos Líderes, não só da Si
tuação, mas também da Oposição. Com a aprovação
desse projeto, estaremos ajudando a gerar emprego
neste País. Vamos votar de acordo com o projeto do
Senado, estabelecendo cinco anos e dando tranqüili
dade e paz para o campo.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou formulando uma questão de ordem - encami
nhei à Mesa cópia para V.Exa. - sobre a votação que
teremos agora. Na realidade, Sr. Presidente, temos
duas questões P. gostaria que V. Exa. as apreciasse.

A primeira é que há novidade no texto da PEC
que chega ao Plenário no que çliz respeito ao § 3º do
art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias. Temos claro que foi incorporado ao parecer da
Comissão Especial a Proposta de Emenda à Consti
tuição nSl 264-A/95, de autoria do Deputado Dilceu
Sperafico.

Considerando esse aditivo, que se constitui no
vidade em relação ao texto que a Câmara recebeu do
Senado, é que estou requerendo a V. Exa. esta ques
tão de ordem: na hipótese de o Plenário aprovar essa
matéria - portanto, a outra PEC, que é a Proposta de
Emenda Constitucional nº 7-B, de 1999 -, uma vez
que fizemos alteração de conteúdo na matéria, ela re
tornará ao Senado?

O segundo aspecto que quero ressaltar a V.Exa. é
relativo ao fato de que o Senado Federal não se pronun
ciou acerca da Emenda Constitucional nº 264·A/95; ou
seja, a Emenda Constitucional nº 7-S foi originalmente
aprovada no Senado e, depois, apreciada pela Comis-
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são de Constituição e Justiça e de Redação desta
Casa, onde a sua admissibilidade foi avaliada. Em se
guida, foi apreciada pela Comissão Especial da Câmara
dos Deputados. E na Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, o texto oriundo do Senado Federal re
cebeu a alteração a que me referi.

A Proposta de Emenda Constitucional nº 264,
porém, foi analisada exclusivamente pela Câmara
dos Deputados, onde as duas PECs passaram a tra
mitar em conjunto, ou seja, houve o apensamento da
PEC nº 264-A/95 à Proposta de Emenda Constitucio
nal nº 7-B. Portanto, o parecer oferecido pela Câmara
dos Deputados diz respeito às duas propostas de
emenda à Constituição.

A Câmara dos Deputados está-se posicionando
quanto à PEC nº 7-B, que foi apreciada pelo Senado
Federal, e também a favor da outra PEC, que não tra
mitou naquela Casa do Congresso Nacional.

Nesse sentido, gostaria que V.Exa. decidisse
a questão de ordem que apresento e nos informas
se sobre o que acontecerá caso seja aprovado
pelo Plenário da Câmara dos Deputados o texto
distinto - e há uma distinção muito clara e firmada
entre a matéria que a Câmara dos Deputados está
apreciando e que vai entrar em votação neste mo
mento e o conteúdo que foi apreciado pelo Senado
Federal - e também quanto ao que diz respeito à
PEC 264-A/95. O texto foi discutido por uma Co
missão e, portanto, vai estar em apreciação na Câ
mara dos Deputados, mas não foi apreciado pelo
Senado Federal.

São as duas questões de ordem que levanto, Sr.
Presidente, e que gostaria fossem decididas por
V.Exa. antes da votação que iniciaremos agora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Dou pro
vimento à questão de ordem de V. Exa. Realmente,
V.Exa. tem razão: houve modificação de conteúdo.
Portanto, se, ao final da votação, a matéria subsistir
na sua integralidade, voltará ao Senado em face da
modificação introduzida pela Câmara.

Há, porém, um destaque supressivo da matéria
acrescentada pela Câmara dos Deputados. Se esse
destaque supressivo for aprovado, e, portanto, rema
nescer já agora a íntegra da matéria que veio do Se
nado, não haverá razão para a devolução.

Portanto, dando provimento à questão de ordem
de V.Exa., reafirmo que só devolverei se houver.modi
ficação no conteúdo vindo do Senado.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, le
vantei duas questões de ordem. V.Exa. respondeu,

em parte, uma delas, aquela que diz respeito à altera
ção de conteúdo introduzida pela Câmara.

Quanto à PEC 264-A/95 - que foi discutida
por esta Casa e está agora sendo emendada por
estar apensada -, não foi apreciada pelo Senado
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A única
introdução promovida pela retirada da Emenda nl! 264
para incluir nessa proposta de emenda constitucional
foi exatamente o texto questionado por V.Exa.

O SR. WALTER PINHEIRO - Mas há uma PEC
que não foi apreciada pelo Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, mas
essa é outra questão.

A matéria foi retirada de lá para ser incluída aqui.
Se for suprimida pelo destaque supressivo, não de~

volverei ao Sel1ado Federal. Se se mantiver da forma
como está, serei obrigado a devolver àquela Casa

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
quero recorrer da decisão de V.Exa. junto à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
está recorrendo de uma decisão sobre questão de or
dem à qual dei provimento. De toda maneira, acolho o
seu pedido.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, a
questão de ordem que suscitei é relativa a dois as
pectos, e V.Exa. a acolheu em parte, dando provimen
to no que diz respeito ao mérito, ou seja, ao conteúdo
alterado, mas há outro aspecto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho o
recurso de V.Exa, que será encaminhado.

O SR. WALTER PINHEIRO - O outro aspecto é
em relação à PEC, que não foi apreciada pelo Senado
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Acolho o recurso de V.Exa., que será encami
nhado à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa o seguinte Requerimento de Destaque:

Destaque de Bancada n!! 1

. Senhor Presidente,
Requeremos destaque para a expressão "e o §

3~ do art.10, do Ato da Disposição Constitucionais
Transitivas", constante do art. 2º do Substitutivo da
Comissão E~.pecial.

Sala das Sessões, 1º-2-200. -Inocêncio Olive
ira Lider do PFL.
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem, para solicitar um esclare
cimento.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber
se se trata de destaque supressivo ou de destaque
para votação em separado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se
de destaque de bancada nobre Deputado Inocêncio
Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o substitutivo adotado pela Comissão Especial à
Proposta da Emenda à Constituição n2 7-A, de 1999,
em primeiro turno, ressalvado o destaque:

Dá nova redação ao Inciso XXIX do
art. 72 revoga suas alíneas a e b, bem
como o art. 233, das Disposições Consti
tucionais Gerais, e o § 3R do art. 10, do
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para unificar os prazos
prescricionais entre trabalhadores urba
nos e rurais.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional.

Art. 1º O inciso XXIX do art. 7º da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 79 .

XXIX - ação quanto aos créditos resul
tantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os traba
lhadores urbanos e rurais, até o limite de
dois anos após a extinção do contrato de
trabalho; (NR)"

Art. 2º Revogam-se as alíneas a e b do inciso
XXIX do art. 79 , o art. 233, das Disposições Consti
tucionais Gerais, e o § 3º do art. 10, do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ouvire
mos os Srs. Líderes, que disporão de um minuto para
orientação de suas bancadas.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primei
ro lugar, devo dizer que o PPS estranha - e queria

até que fosse uma questão política, pois me parece
que se trata de marcar posição - o fato de que não
se acerta, entre os partidos que ficam às extremas, o
prazo de seis ou de sete anos.

O PPS, desde ontem, vem insistindo em que esse
acordo seria excepcional. Se o acordo não foi obtido e
vamos à votação, fica evidente que nosso partido tem
de votar pela modernidade das relações entre o capital
e o trabalho. Estamos, inclusive, discutindo internamen
te, porque chegará determinado momento em que tere
mos de fazer prevalecer muito mais os direitos de traba
lhadores urbanos do que de trabalhadores rurais, tal a
degradação da vida nos grandes centros.

Estamos trabalhando pela equivalência de direitos,
pela permanência do que já foi conquistado, pela gera
ção de empregos, pela garantia dos direitos empregatíci~

os, enfim, estamos trabalhando para alargar as fronteiras
agrícolas do País, não apenas na produção de commo
dlfles, mas também na produção de bem-estar.

Não nos resta apenas criar empregados, mas
também criar cidadãos que, no campo, possam ser
coletivizados, não em futuras cooperativas de traba
lho, que podem emascular as relações que dão ga
rantia ao trabalhador.

Portanto, denunciando que o acordo teria sido
correto, evitaria radicalismo - não o radicalismo de
mocrático, mas o de posições - e evitaria que apare
cessem vítimas do processo, pensando na moderni
dade e nas relações equivalentes, tanto urbana,
quanto rural, e até alertando para o fato de que have
rá um dia em que o direito dos trabalhadores rurais
será muito maior do que hoje, o PPS encaminha o
voto "sim", pela equivalência dos direitos dos traba
lhadores urbanos e rurais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "sim".

Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o Partido Humanista?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota "sim", porque entende que, com isso,
teremos maior geração de empregos.

Há mais de 3 milhões de casas desabitadas no
campo. Quem de nós nunca ouviu falar de donos de
chácara ou de sítio de lazer que não empregam nin
guém em sua propriedade para não ser incomodado?
Pessoas que poderiam estar trabalhando hoje estão
desempregadas.

Quem sabe, com isso, teremos mais emprego e
mais renda? .
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Parti
do Humanista vota "sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PLlPST/PSL vota "sim", por todas as razões
já expostas pelos nossos companheiros. Entende
mos que a associatividade, o cooperativismo e os
movimentos sindicais estão muito informados, cien
tes e concisos das questões trabalhistas. Tudo em
nome do trabalhador, do desenvolvimento e do em
prego, que é uma causa nobre. Não podemos afu
gentar o homem do campo. Estaremos aqui benefici
ando o trabalhador.

Por isso, o Bloco Parlamentar PLlPST/PSL vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSS/PCdoS lamenta que os partidos
que dão sustentação ao Governo não tenham tido
compreensão e sensibilidade para adotarem posi
ção mais flexível e mais justa em relação à situação
do trabalhador do campo; ou esses Deputados e
partidos desconhecem a verdadeira realidade dos
trabalhadores do campo ou simplesmente são indife
rentes à sorte desses milhões e milhões de trabalha
dores.

Dizer que essa medida vai oferecer mais empre
go no campo é não dizer a verdade; é ignorar, por
exemplo, o enorme contingente de bóias-frias, inclu
indo crianças e adolescentes, submetidos às piores
condições de trabalho nas regiões mais pobres e
mais distantes deste imenso País.

Lamentavelmente, não se chegou a acordo.

Sendo assim, Sr. Presidente, não podemos trair
nosso compromisso com os mais pobres deste País,
com os assalariados, com aqueles que produzem a ri
queza nacional e que precisam ser tratados com mais
justiça e consideração.

Por isso, o Bloco PSB/PCdoB vota "não", lasti
mando mais uma vez que não se tenha tido a devida
sensibilidade e compreensão em relação às precári
as condições dos trabalhadores do campo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

Como vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

putados, estamos votando uma alteração não da
questão prescricional, que continua sendo de dois
anos tanto para o trabalhador urbano como para o ru
ral, mas da decadência do direito, que hoje não tem li
mitação e passa, por esse texto, a ser de cinco anos
para o trabalhador rural.

Nós, do PDT, entendemos que, ao abrirmos
essa questão, estaremos permitindo que se tirem ou
tros direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas só
podem ser me:<idos pelo Constituinte originário, por
que se trata também de cláusulas que se asseme
lham às do art. 52 - as chamadas cláusulas pétreas.
Estamos extremamente preocupados com isso.
Como queremos igualar todos, teríamos de dar ao
trabalhador rural os mesmos direitos que tem o urba
no; ou seja, seguro saúde, férias, horas extras e vale
transporte.

Nesse sEmtido, o PDT encaminha o voto "não".
Ressalvo, entretanto, que, em função de peculiarida
des regionais, de ser o Brasil uma Federação, enten
demos diferente, por isso, encaminhamos o voto
"não". Contudo, deixamos a bancada livre para votar
do jeito que quiser.

O SR. PBESIDENTE (Michel Temer) - O PDT li
bera sua bancada, embora o Líder vote "não".

Como vota o PTB?
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTS - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto
vem sendo apreciado com muita justiça. O Senado
Federal foi inteligente na sua aprovação.

O PTB recomenda a sua bancada o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB

vota "sim",
Como vota o PP-B: "sim" ou "não"?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, em boa hora,
vê essa matéria ser discutida e votada no plenário da
Câmara dos Deputados. Trata-se de matéria impor
tante que vai modernizar a relação capital e trabalho
no campo.

Por todas as razões já expostas, o PPB reco
r:nenda a sua bancada o voto "sim", para que possa
mos dar essa modernidade de relação de capital e
trabalh() no. campo.

. Sr. Presidente, o PPB vota "sim".. .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB

vota "sim".
.Como vota o p:r?

..0 SR•. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.) - Sr.
p,rE?sidente, Sras. e Srs. deputados, antes de assomar
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à tribuna fiquei tentando construir uma linha de argu
mento que pudesse expressar o que sinto neste mo
mento.

Lembrei-me da caravana que fizemos em 1989
na Amazônia, vendo de perto - e boa parte da base
da região Norte sabe do que falo - a possibilidade de
sobrevivência e de defesa dos direitos da população
ribeirinha que sobrevive à margem dos rios da região.
Andando pela região Nordeste em uma caravana da
seca, pudemos ver o trabalhador do campo comendo
palma forrageira com sal, porque a coisa mais difícil é
eles conseguirem ter sua carteira de trabalho assina
da. São 25% apenas da força de trabalho do campo
que tem carteira de trabalho. Não estamos tratando
aqui do setor moderno da agricultura, da citricultura,
da indústria sucroalcooleira, da soja ou da agricultura
de exportação. Estamos falando do resto do Brasil, da
maioria do povo brasileiro.

Que caminho é esse que os senhores da terra
propõem à Nação? Os mesmos senhores, poderosos
ao longo da história, que nos pediram a mão estendi
da para enfrentar o sistema financeiro para renegoci
ar a dívida! Dissemos ontem - e insisto hoje - que se
trata de luta justa de repactuação da dívida, porque a
agricultura é específica e merece outro caminho. Hou
ve brutal transferência de renda da agricultura para o
sistema financeiro. Solicitavam-nos, na reforma tribu
tária, a isenção de impostos para que os alimentos
não fossem taxados. Concordamos então em que
era justo esse caminho para aliviar a produção, per
mitir emprego, investimento e emprego na nossa
agricultura.

Temos ajudado também no comércio exterior,
dizendo que a abertura comercial era insustentável,
que as condições de negociação com o Mercosul es
tavam destruindo o trigo, parte da competitividade da
soja, a capacidade de produção do leite - a cota do le
ite às vezes não paga nem o berro da vaca do produ
tor rural. Contudo, pedem-nos hoje o impossível. Pe
dem que abdiquemos dos princípios mais elementa
res da vida pública e daquilo que dá razão à existên
cia de uma Constituição. O art. 7Q

, do Capítulo 11, dos
Direitos Sociais, equivale aos direitos humanos, aos
direitos fundamentais; refere-se, portanto, a esse
povo que descrevi com tanta brevidade, que cada um
conhece de perto.

Pedimos ontem aos mesmos que estavam co
nosco na aliança uma possível negociação.

Ontem, o Deputado Inocêncio Oliveira teve um
gesto de grandeza. Pela declaração de S. EXª, pude
perceber a pressão, a intransigência e o autoritarismo

que a liderança sofria. Na empresa industrial, os tra
balhadores têm um termo para essa expressão: o fa
cão. No campo foi inaugurada atualmente uma outra
categoria: a da foice. A foice não negocia, tampouco
discute.

O acordo que propusemos ontem era o do pes
coço com a guilhotina. Nada mais do que isso. O que
pedimos foram apenas dois anos. Sabe o que são
dois anos, Deputado Inocêncio? Dois anos são o 13º
salário, as férias e o FGTS de um ano. Estamos falan
do de uma multidão de trabalhadores que ganha salá
rio mínimo. Para quem não vai ter segu
ro-desemprego, para quem não conseguirá sobrevi
ver, o único caminho é trazer a família para a periferia
das grandes cidades.

O que V. Exªs estão estimulando não são os in
vestimentos nem a produção, muito menos um país
com paz social. Estamos diante do País mais desigual
deste planeta! V. Exªs estão agravando a desigualda
de e a exclusão social. Estão retirando neste momen
to o direito de um homem, que trabalha na terra du
rante dez, quinze, vinte anos, de um dia ter pelo me
nos seu direito reconhecido na Justiça.

Não é verdade que ele poderá fazer isso duran
te °contrato de trabalho, porque ele será lançado às
ruas. Sabe ele que não encontrará emprego, porque
faltam crescimento, política agrícola e de desenvolvi
mento para o País.

Não posso deixar de reiterar, Deputado Inocên
cio Oliveira, que o melhor caminho para este Con
gresso é a negociação e o acordo. Os senhores da
terra, que expressam a agricultura e estiveram junto
conosco meses atrás defendendo os seus interesses,
deveriam hoje ter a grandeza de estender a mão aos
trabalhadores do campo. Mas não! Propõem a gu Iho
tina ao pescoço. Podemos até perder parte desse di
reito, mas vamos continuar com nossa dignidade. Va
mos tentar conseguir que V. Exlls pelo menos enten
dam o que estamos dizendo hoje. O preço políticc, não
vai ser pequeno diante dessa atitude de intrans' gên
cia que se vê neste momento.

Era o que tínhamos a dizer. (Palmas.)

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

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDS - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
parlamentares, ouvi com atenção desde a manhã de
hoje, posto que ontem para infelicidade minha não
pude participar da sessão em que se iniciou o debate
sobre este tema, argumentos na direção e_ na busca
de entendimento sobre essa matéria.
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Infelizmente percebi, um pouco antes de che
garmos à sessão, que seria impossível encontrarmos
o entendimento. É evidente que lamentei. Contudo,
busquei razões para postergarmos a votação ou che
garmos a uma definição diferente da proposta pelo
Deputado Silas Brasileiro. Infelizmente não encontrei
essas razões.

Sr. Presidente - e é bom que se deixe claro 
em determinados momentos no Parlamento é legíti
mo, justo e absolutamente factível que facções políti
cas venham à tribuna firmar posições. É isto que está
acontecendo hoje.

O PMDB na Comissão Especial, por intermé
dio da Deputada Ana Catarina, realizou brilhante
trabalho e defendeu a necessidade de se igualar
trabalhador urbano e rural. S. Exª, à época, defen
deu no seu relatório o prazo de sete anos. Foi derro
tado. Coube ao Deputado Silas Brasileiro apresen
tar o voto do vencido, e S. Exª elabora um relatório.
E aqui eu digo que se está discutindo apenas a mar
cação de posição, em relação à qual não vejo dis
cordância.

O Líder do PT, Deputado Aloízío Mercadante,
acaba de descer da tribuna afirmando que o grande
problema para o acordo não é a filosofia do projeto,
mas a discussão do prazo prescricional: se será de
um ou dois anos a mais ou a menos.

Portanto, a mim me parece que S. Exª concorda
- e toda a Casa concorda com a filosofia do projeto 
com a necessidade de criar condições para que o pe
queno e o médio produtor rural tenham a tranqüilida
de de não se virem questionados na Justiça, sem pra
zo determinado, por direitos ou supostos direitos, ge
rando um excesso na sua contabilidade, nos seus
controles.

Sr. Presidente, inquestionavelmente, aqueles
que conhecem a realidade do campo, aqueles que
conhecem a realidade do interior deste País sabem
que acarreta receio, redução, sobretudo na capacida
de. do pequeno e médio produtor em gerar novos em
pregos, novas fontes de renda para esses que efetiva
mente precisam cada vez mais ter novos direitos in
corporados aos preceitos legais.

Portanto, Sr. Presidente, o PMDB tem a cons
ciência e a certeza de que, votando esta matéria, es
tará contribuindo para criar uma isonomia efetiva en
tre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. E, so
bretudo, estará garantindo melhores condições de
emprego ao rurícola, ao homem que vive do seu tra
balho no campo, na labuta do dia-a-dia no campo.

O PMDB encampa o relatório do Deputado Si/as
Brasileiro, até porque não viu aqui, mesmo por parte
daqueles que se posicionaram a favor do acordo, ne
nhum argumento que, do ponto de vista filosófico,
contrariasse o que foi exposto pelo Deputado Si/as
Brasi/eiro. Trataram apenas de marcar posição, discu
tindo se seria um ou dois anos, o que é muito pouco
para inviabi/izar a votação e a aprovação de matéria
que trará inquestionáveis benefícios à vida do campo
no Brasil.

Portanto, o PMDB vota "sim", com o Relator, o
digno, honrado e competente Deputado do PMDB Si
las Brasileiro.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. parla
mentares, essa é certamente - todos podem consta
tar isso com grande clareza - mais uma daquelas
matérias que mobiliza o Plenário. E é natural que
mobilize o Plenário e a própria sociedade brasileira,
porque se refere a milhões de trabalhadores rurais
que precisam de uma definição da situação em que
vivem hoje.

Sr. Presidente, não acredito que possa prevale
cer, nessa questão, um discurso ideológico.

Como Líder do PSDB, tenho imensa tranqüilida
de em encaminhar essa questão. Meu partido tem
adotado, nessa e em outras matérias referentes ao
campo, posições extremamente claras, algumas de
las até incompreendidas em determinado momento,
mas, depois, Gom a ação conseqüente de determina
das votações, têm sido certamente compreendidas,
porque quem precisa compreender as nossas àções
é a sociedade brasileira, sobretudo os setores afeitos
às matérias aqui votadas.

Sr. Presidente, essa matéria, que teve ontem
um debate acalorado nesta Casa, terá hoje uma de
finição. O PSDB sempre adotou a postura do enten
dimento. O que está sendo votando - e é preciso
que isso fique claro - não é fruto da ilação, não é
fruto de uma inspiração individual de uma mente
privilegiada, mas de trabalho e de profunda discus
são na Comissão Especial, quando o relatório do
Deputado Silas Brasileiro obteve votação esmaga
dora.

Não obstante o resultado naquele instante,
esta Casa continua buscando o entendimento, por
que o que será votado, na nossa visão, é um excep
cional avanço da atual situação. E os avanços deve
riam ter o apoio de toda a Casa, não obstante não
atenderem exatamente à visão deste ou daquele
segmento.
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Tenho clara convicção de que hoje há duas al
ternativas, já que a terceira, na qual todos nós apos
tamos, a do entendimento, está infelizmente afasta
da.

Não preciso aqui, Presidente Michel Temer,
Srs. líderes, Srs. parlamentares, fazer qualquer ges
to maior. Basta manter a coerência que os nossos
companheiros da Comissão - companheiros como
Chico Graziano, Carlos Batata, Sérgio Guerra e tan
tos outros -, tiveram ao adotar uma posição de
equilfbrio e de sensatez, no momento em que o ra
dicalismo podia ou ameaçava imperar.

Neste instante, está nas mãos do Congresso
Nacional uma decisão: de forma clara e corajosa,
acabar com a indústria de ações que hoje prevalece
no campo brasileiro, em detrimento não apenas dos
empregadores, mas sobretudo e principalmente dos
trabalhadores.

Sou de uma família de pequenos proprietários
rurais no oeste de Minas Gerais. Hoje há grande re
cusa desses pequenos proprietários em contratar
mão-de-obra, em oficializar a contratação. E isso é
natural, em função da incerteza que se tem hoje das
conseqüências dessa contratação.

É falacioso o argumento utilizado pelo Deputa
do Aloizio Mercadante ao dizer que querem acabar
com o pagamento de férias e com o 13º salário.

Ao contrário: o que o Governo quer é regulari
zar isso, e cada vez mais estimular os trabalhadores
rurais a se organizarem para defender os direitos
aprovados por esta Casa, como o das férias em do
bro e o pagamento do 13º salário.

Estávamos juntos - Governo e Oposição 
quando da aprovação desses direitos e queremos
fazer com que valham.

Portanto, não tenho dúvida em dizer que, das
duas alternativas que me restam - ou deixar essa
questão como está hoje, dependendo de delibera
ção futura ou de retorno ao Senado para vir a ser
votada sabe-se lá quando, ou regularizar essa ques
tão -, o PSDB votará a favor do relatório do Deputa
do Silas Brasileiro, pois considera representar ele,
sim, um avanço à situação atual.

Sr. Presidente, nada me impede de continuar
conversando, negociando, mas tentar ideologizar
essa questão ou passionalizar o debate, certamente
irá criar um fato que efetivamente nada tem a ver
com o que esta Casa está buscando solucionar.
Não há por que transformar uma questão objetiva e

clara, que clama por uma decisão, em um fato políti
co-eleitoral que, com certeza, não terá a menor con
seqüência, como outros tentaram fazer em um pas
sado recente, e que certamente foram rechaçados
pela sociedade. O trabalhador partidariamente des
vinculado sabe que a matéria que está sendo vota
da representa um grande avanço.

O PSDB, com muita clareza, com a firmeza de
sempre, sem gesto algum de ufanismo, vota favora
velmente a essa questão, consciente de que, mais
uma vez, vota a favor do campo e do trabalhador ru
ral.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
vota "sim".

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. depu
tados, quando ontem propusemos o adiamento da
votação para a sessão de hoje, esperávamos que o
entendimento prosseguisse e pudéssemos chegar a
um denominador comum.

Sr. Presidente, essa questão envolve dois as
suntos: um político e um técnico.

Do ponto de vista político, era fundamental que
todos tivessem o sentimento de que não estávamos
legislando para o setor da economia brasileira, mas
para todo o País.

Do ponto de vista técnico, era fundamental que
todos entendessem que a decisão de um órgão téc
nico da Casa, que rejeitou o parecer da relatora por
sete anos, votando cinco, pudesse ser a do limite de
seis anos. Mas assim não se entendeu, Sr. Presí
dente. Então não venham aqui acusar que este lado
foi intransigente, se também o outro lado teve in
transigentes na mesma ou em maior dimensão.

Sr. Presidente, quero dizer que fiquei estarreci
do com os argumentos aqui utilizados por aqueles
que não querem votar a matéria, achando que ela
poderá retirar direitos do homem do campo. Fiquei
estarrecido quando aqui se falou que isso iria apro
fundar, no sertão do Nordeste, decantado em prosa
e verso quando das secas, um espetáculo dantesco:
mulheres, homens e crianças alimentando-se de
palma forrageira com sal.

Sr. Presidente, será que isso não acontece al
gumas vezes porque o País não foi capaz de dotar
essa região da infra-estrutura necessária para se
proteger durante esse grande flagelo? Será que isso
não acontece porque, ao inverso do que se diz, a
imprescritibilidade das ações trabalhistas no campo
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impedem que a carteira profissional desses traba
lhadores seja assinada? Será que isso não aconte
ce porque essa imprescritibilidade impede a geração
de mais emprego nesse setor? Vamos raciocinar
pelo caminho do bem. Vamos raciocinar pelo cami
nho dos que querem desenvolver este País e acre
ditam nele - e nós somos daqueles que acreditam.

Quando o Governo propôs a modernização da
legislação trabalhista de um modo geral, enten
deu-se que seria cortar as férias e o 13º salário.
Como agora, novamente, voltar a esse tema nessa
matéria? Não, Sr. Presidente, não vamos aceitar
essas acusações! Em nenhum momento foi dito
que se cortaria férias ou 13º salário. Foi dito, sim,
que obrigaríamos a assinatura da carteira, para
que todos tivessem direito a férias, 13º salário, avi
so prévio e assim por diante. Sr. Presidente, quero
ir além. Acreditamos que o País pode ser mentor,
que a agricultura brasileira pode tirar o País do dé
ficit na sua balança de pagamentos. O próprio Go
verno já preconiza que poderemos chegar a 100
milhões de toneladas de grãos, com uma exporta
ção de 43 bilhões de dólares, em função da agricul
tura. Não seria sensato dotar esse setor dos instru
mentos necessários e fundamentais para que pu
déssemos perseguir os índices estipulados pelo
Governo? -

Quando na saudosa Constituinte de 1887/1888
se fez o contrário, o que houve no campo? Em
1988, havia cerca de 30% da população no campo.
Hoje, há 20%, Sr. Presidente. V.Exa. sabe por quê?
Porque houve uma migração do campo para a cida
de, porque o campo não foi capaz de assinar cartei
ras profissionais, devido à imprescritibilidade das
ações trabalhistas no campo.

Os que estão aqui não se julgam melhores
nem piores do que os que estão no outro lado. Nós
somos irmãos brasileiros e trafegamos por uma úni
ca avenida, que se chama avenida Brasil, não pela
avenida Estados Unidos, nem pela avenida União
Soviética, nem por qualquer outra avenida. Nós
queremos o bem deste País. E por querê-lo é que
nós, nesta hora, desejamos a uniformidade da legis~

lação para o trabalhador da cidade e do campo, no
sentimento de que todos estão informados devida
mente para saber dos seus direitos.

Mas nós vamos mais além. Nós vamos retirar
do texto a revogação do art. 233, mantendo a exi
gência de comprovação qüinqüenal, por parte do
empregador rural do cumprimento de suas obriga-

ções trabalhistas para com o empregado rural.
Quem faz isso, Sr. Presidente, não quer procrasti
nar. Quem faz isso não quer tirar direitos. Quem faz
isso quer apenas dar direitos àqueles que hoje nada
têm.

Com esse sentimento, Sr. Presidente, pelo
Brasil, em benefício da uniformidade de uma legis
lação, que é fundamental à modernização deste
País, com muita honra e seriedade, o soci
al-liberalismo, aquele em que o Estado tem res
ponsabilidade com aqueles que nada têm, reco
menda o voto "sim". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que
recomenda o Governo?

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governo tem plena consciência,
segurança e confiança de que esta votação vai be
neficiar o homem do campo, não só o pequeno agri
cultor de cinco a dez hectares que emprega e hoje
tem medo de empregar, mas também o grande agri
cultor; vai diminuir o êxodo rural e vai aumentar o
emprego.

É importante também registrar, Sr. Presidente,
a incoerência da Liderança do Partido dos Trabalha
dores, que fez um discurso emocionado, mas con
corda em aumentar em um ano o prazo para fazer o
acordo. Isso é uma incoerência! Se com um ano re
solve, por que não apóia?

O Governo sabe que esta medida é revolucio
nária, não é conservadora como o Partido dos Tra
balhadores. Ela é revolucionária como o Pronaf; é
revolucionária como o maior programa de assistên
cia social que existe no mundo: a aposentadoria ru
ral; é revolucionária como quando esta Casa votou
a extinção do fundo rural, o que permitiu a interna
ção do agricultor e dos seus filhos em hospital.

Por isso, com plena confiança de que essa
medida vai ajudar o País a crescer muito mais e a
diminuir as desigualdades do campo, o Governo re
comenda o voto "sim".

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 visar de cada
posto.
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o SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário. Temos mais uma votação
desta matéria e depois temos quatro destaques da
reforma do Poder Judiciário para votar.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas
confirmar que a Liderança do POT encaminhou no
plenário o voto "não", mas deixou a bancada libera
da.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados que estão em seus gabinetes ou em ou
tras dependências da Casa, venham ao plenário.
Estamos em processo de votação nominal.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB-CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB encaminha o voto "não" e
considera fundamental explicitar para todos os Srs.
Deputados que nós estamos iniciando a modifica
ção do art. 7º da Constituição, que trata dos direi
tos dos trabalhadores, e são direitos mínimos.
Esses direitos não têm absolutamente nada a ver
com emprego ou com informalidade no campo. To
memos como exemplo a Capital Federal. Faça-se
uma pesquisa sobre informalidade aqui, Sr. Presi
dente. Vamos a Fortaleza, a cidade onde nasci e
fui criado. Lá, 53% da mão-da-obra é informal, a
não é campo. Não há mais uma área rural em For
taleza, mas grassa a informalidade no trabalho. A
informalidade está ligada à total inoperância dos
órgãos da administração pública nas três esferas,
particularmente na da União, envolvendo o Ministé
rio do Trabalho e suas Delegacias Regionais.
Aqueles direitos não têm nada a ver com informali
dade - repito.

Nós estamos perpetrando neste momento, isto
sim, um golpe, uma punhalada nos trabalhadores ru
rais de todo o Brasil. É exatamente o que nós estamos
fazendo, e isso precisa ser clareado para a opinião
pública brasileira. Não podemos confundir isso com
geração de emprego.

Pediram-nos, outro dia, que votássemos o
Contrato Temporário de Trabalho. Algum dos se
nhores tem coragem de vir aqui dizer onde foi que
aumentou o emprego? Pediram a modificação da
contribuição dos "S", mas quem sabe dizer se a
oferta de emprego aumentou? Meu caro Deputado
Ronaldo Caiado, V. Exa. sabe dizer se em Goiás
aumentou o índice de emprego devido ao Contrato
Temporário de Trabalho? O Deputado Inocêncio
pode dizer o mesmo de Pernambuco? O Deputado
Aécio Neves pode falar a mesma coisa de Minas
Gerais? Não podem, Sr. Presidente.

Retiram aqui, golpeiam ali, apunhalam os
trabalhadores e vêm falar em geração de empre
go! Isso é uma verdadeira covardia com os traba
lhadores brasileiros, que têm direitos mínimos,
superfrágeis e estão sendo apunhalados neste
momento.

O que se buscou na Comissão, em última ins
tância, para tornar menos pior a situação, foi a vota
ção do relatório da nobre Deputada Ana Catarina.
Nem isso a base chamada de ruralista aceitou.

Então, Sr. Presidente, vir aqui falar em gera
ção de emprego, pelo amor de Deus, é brincadeira!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

Há 494 Srs. Deputados na Casa, mas apenas
433 votaram. Vamos comparecer ao plenário. Va
mos votar.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo en
caminha o voto "sim" e pede aos Srs. Parlamentares
que compareçam ao plenário.

Esta matéria, de iniciativa do Senador Osmar
Dias, é fundamental e pretende, como conseqüên
cia, reduzir o déficit habitacional brasileiro, que
está na casa dos 10 milhões de unidades, sendo
que há de 3 a 4 milhões de residências desocupa
das na zona rural brasileira, nas fazendas, nos sí-
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tios, nas chácaras. E os proprietários têm dificul
dades, pois temem empregar pessoas em função
do longo prazo para reclamações trabalhistas, o
que poderia provocar o pagamento de indeniza
ções muitas vezes superiores ao valor da própria
propriedade.

É fundamental que façamos com que as pes
soas, hoje na periferia das grandes cidades, retor
nem ao campo, para criar sua galinha, plantar seu
milho, para ter uma alimentação de subsistência e
também para poder receber seu salário, registrado
em carteira no mercado formal.

Nós, do Paraná, que respondemos por 25% da
produção de grãos do Brasil, entendemos ser de
grande importância a aprovação desta matéria para
que o homem do campo retorne às propriedades
hoje desocupadas. E poderemos, assim, Sr. Presi
dente, resolver o problema do bóia-fria, que é uma
nova categoria surgida justamente devido às dificul
dades do proprietário ru ral em abrigar o trabalhador
na sua propriedade.

Sr. Presidente, encaminhamos o voto "sim".

Muito obrigado.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim" e solicita a sua bancada que permane
ça em plenário, pois teremos mais uma votação.

O PPB encaminha o voto "sim".

O SR. MILTON MONTI - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, denuncio
que, há poucos momentos, foi assassinado o jovem
José Adilson dos Santos, no Estado de Alagoas. Ele
era dirigente do Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra - MST. E disseram ao Governo que
havia pistoleiro na área. Agora a fazenda está cer
cada por pistoleiros e policiais.

No momento em que esta Casa vota contra
os trabalhadores, denuncio que, no campo, os
pistoleiros dos fazendeiros tiram a vida dos traba
lhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com o partido.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
companheiro do PT está desinformado sobre o que
aconteceu em Alagoas. Houve uma invasão do Mo
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra a uma
propriedade rural e o filho do dono dessa proprieda
de assassinou um sem-terra.

O Governador Ronaldo Lessa, do PSB de Ala
goas, já tomou as providências, a Polícia já esclare
ceu o crime e está à caça do assassino. Dentro de
algumas horas, teremos esse cidadão preso e entre
gue à Justiça. O crime já está esclarecido e não há
pistoleiro algum no local, mas somente a Polícia Mi
litar de Alagoas.

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

A Mesa vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM
Sim 363
Não 111
Abstenções 00
Total 474
Eaprovado o substitutivo adotado pela Comis

são Especial, em primeiro turno, ressalvado o desta
que.

. Prejudicados: Proposição inicial (Proposta de
gmenda à Constituição nQ 7/99), o substitutivo da Co
mi~sãó'de.Co.nstituiÇão e Justiça e de Redação; e a
Proposta c1~ Emenda à Constituição nQ 264/95, Apen
sadas.-

, LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 7/99 - SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO ESPECIAL

Inicio Votação: 02/02/2000 18:55

Fim Votação: 02/02/2000 19:04

Resultado da Votação
Sim 363
Não 111
Abstenção O

Total da Votação 474

Art. 17 1

Total Quorum 475

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 16:38

Orientação
PFL -Sim
PSOB -Sim
PMDB -Sim
PT - Não
PPB -Sim
PTB -Sim
POT - Não
PSB/PCOOB - Não
PLlPSTlPSL - Sim
PPS -Sim
PHOBS -Sim
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alcesle Almeida PMOB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnell PFL Sim
FrancIsco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luís Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PLlPST/PSL Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOB Não
Badu Picanço PSOB Sim
Eduardo Seabra prB Não
Evandro Mílhomen PSB PSB/PCDOB Não
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
SérgiO Barcellos PFL Sim

Total Amapá. 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Não
Deusdelh Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
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Partido Bloco Voto

PARÁ

Giovannl Queiroz POT Sim

Jor~e Costa PMOB Sim

José Pnante PMOB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nilson Pinto PSOB Sim

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Sim

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco GarcIa PFL Sim

José Melo PFL Sim

LUIz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazzlolln PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas· 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúclo Moura PMDB Sim

Eurípedes Miranda POT Não

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSDB SIm

Nilton Capixaba PTB Sim

SérgiO Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tola PPB Sím

José Aleksandro PFL Sim

Márcio Bitlar PPS Sirr

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSDB Sim

Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim

19or Avelino PMDB Não

Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amanldo PPB Sim

Pélulo Mourão PSD8 Sim

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
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Partido Bloco Voto

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
FrancIsco Coelho PFL Sim
Gastão VIeira pMOB Não
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSTlPSL Sim
Aníbal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Antônio José Mota PMOB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda pedoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moronl Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMD8 Sim
Raímundo Gomes de Matos PSOB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Nao
Ubiratan AgUIar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
B Sá PSDB Sim
Ciro NOÇJuelra PFL Sim
Gesslvaldo Isalas PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Joao Henrique PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim
We/lington Dias PT Não

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não
Betlnho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê FerreIra PPB Sim

Laire Rosado PMDB Sim

LavoiSier Maia PFL Sim

Múcio Sá PMDB Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abílio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Feliclano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo LeItão PSDB Não

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo Rlque PSDB Sim

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementlno Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Ferro PT Não

InocênCIO Oliveira PFL Sim

João Colaço PMDB Sim

JoaqUIm FrancIsco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múclo Monteiro PFL Sim

Luciano Blvar PSL PLlPST/PSL Sim
LUIZ Plauhylino PSDa Sim

Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Sim

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB SIm

Pedro EugêniO PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatlel Carvalho PMDB Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco. 24

ALAGOAS
Albénco Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Canmbão PSB PSB/PCDOB Não

Helenlldo RibeirO PSOB Sim

João Caldas PL PLlPST/PSL Sim

José Thomaz Nonã PFL Sim
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Partido Bloco Voto

ALAGOAS

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regls Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim

CleonâncIo Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Não

Total Sergipe. 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Eujácio S:mões PL PUPST/PSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Franclstônio Pinto PMDB Sim

Geddel Vieira Lima PMDB Sim

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabnelll PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB - PSB/PCOOB Não

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques WaÇjner PT Não

João Almeida PSOB Sim

João Leão PSOB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos AlelUia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Não

Jutahy JUnior PSOB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegnno PT Não

Nilo Coelho PSOB Sim

Paulo BraÇJa PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro IruJo PMDB Sim

ReÇJlnaldo Germano PFL Sim

Roland Lavlgne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSOB Sim

Ursiclno Queiroz PFL Sim

WaldIr Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Yvonllton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia. 37



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 06027

Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Aécio Neves PSDB Sim
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracelv de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PL .PLlPST/PSL Sim
Carlos Melles pFL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Não
Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetlí PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim

Joao Fassarella PT Não

Joao Magalhaes PMDB Sim
JoaoMagno PT Não

José Milita0 PSDB Sim

Júlio Delgado PMDB Sim
Lael Varella PFL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

MareosLima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Não
Maia Elvira PMDB Não

Mt\rio de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nlmiuio Miranda PT Não

QdelmoLello PPB Sim

OIimpio Pires PDT Sim

Osm6nio Pereira PMDB Sim
Paulo Delgado PT Não

PhHemon Rodrigues. PMDB Sim

Rafael Guerra PSDS Sim
Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

S8reiv8 Felipe PMDB Não

S6rgio Miranda PCdoS PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim

Vlrglllo Guimadies PT Não
Vlttorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim

laire Rezende PMDB Sim

Totalllinas Gerais: 50
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Partido Bloco Voto

EspíRITO SANTO
A/oizlo Sanlos PSDB Sim
Feu Rosa PSOB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
MaÇlno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSOB Sim
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB Sim
Rita Camata PMOB Sim

Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcione Alhayde PPB Sim
Aldlr Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Não
Alexandre Santos PSOB Sim
Almennda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo RodriÇlues PL PLlPST/PSL Sim
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Não
Cornélia Ribeiro POT Não
Coronel Garcia PSOB Sim

Oino Fernandes PSOB Sim
Or. Helena PSOB Sim
EberSilva POT Não
Eduardo Paes PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não

Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PST PUPST/PSL Não

lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali pedoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo PDT Não
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Marcia Fortes PSDB Sim
Mattos Nascimento PST PLlPST/PSL Sim
Milton Temer PT Não
Minam Reid POT Não
Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci Paiva SPart. Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo Feij6 PSDB Sim
RodriQo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO

Simão Sesslm PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
AlolZIO Mercadante PT N30
Andre Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnln PT Não
Antonio Carlos Pannunzlo PSDB Sim
Antonio Kandir PSD8 Sim
Antonio Paloccl PT Não
Arlindo Chinagha PT Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim
Celso Gigllo PTB Não
Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobnnho PFL Sim
De Velasco PSL PUPST/PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Dr. Hélio PDT Não
DUllio Pisaneschl PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Sim
.~.ernando Zuppo PDT Não

Gilberto Kassab PI=L Sim

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Genoíno PT Não

José índio PMDB Sim

José Machado PT Não

José Roberto Batochio PDT Não

Julio Semeghlni PSDB Sim

Lamarline Posella PMDB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Maluly Netto PFL Sim

Marcelo Barbieri PMDB Não
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim

Medeiros PFL Não

Michel Temer PfvllJB Art. 17

Milton Monti PMDB Sim

Moreira Ferreira PFL Sim

Nela Rodolfo PMDB Sim
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SÃO PAULO Partido Bloco Voto

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB Sim

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Berzoini PT Não

Ricardo Izar PMDB Sim

Robson Tuma PFL Sim

Rubens Furian PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Sampaio Dóna PSDB Sim

Silvio Torres PSDB Sim

TeIma de Souza PT Não

Vadão Gomes PPB Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim

Wagner Salustiano PPB Sim

Xico Graziano PSDB Sim

Zulaiê Cabra PSDB Sim

Total São Paulo: 66

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Uno Rossi PSDB Sim

Murilo Domingas pTB Sim

Pedra Henry PSDB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Não

Teté Bezerra PMDB Sim

Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Alberto Fraga PMDB Sim

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMDB Sim

Maria Abadia PSDB Sim

Paulo Octávio PFL Sim

Pedra Celso PT Não

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Geovan Freitas PMDB Sim

Jovair Arantes PSDB Sim

JuqUlnha PSDB SIm

Lidia Quinan PSDB Sim

Luiz Bittencourt PMDB Sim

Nair Xavier Lobo PMDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Pedro Wilson PT Não

Roberto Balestra PPB Sim

Ronaldo Caiado PFL Sim

Vilmar Rocha PFL Sim

Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 12
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MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Waldemlr Moka

Total Mato Grosso do Sul; 6

PARANÁ
Abelardo Luplon
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziam
Basílio Vlllani
Chico da Pnncesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
lris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Plzzatto
Luiz Carlos Hauly
MárcIo Matos
Max Rosenmann
Moacir Mlcheletto
Nelson Meurer
OdiÍlo Balblnottl
Oliveira Filho
Osmar SerraÇJlio
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carllto Merss
Edinho Bez
Edison Andnno
Fernando Corula
Gerváslo Silva
HUÇJo Blehl
João Matos
João Pizzolattl
Luci Cholnackl
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina; 14

Partido

PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PMDB

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

PFL
PT

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

Bloco Voto

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

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

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não

Airton Dipp PDT Não
Alceu Collares PDT Não

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Rlela PTB Sim

Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcíslo Perondi PMDB Sim

Enio Baccl PDT Não

Esther Grossi PT Não
Fernando Marrom PT Não

Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMOB SIm
Henrique Fontana PT Não

Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Helnze PPB Sim

LUIz Mainardi PT Não
Marcos Rollm PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim

Nelson Marchezan PSDB Sim
Nelson Proença PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PLlPST/PSL Sim

Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos PDT Sim

Roberto Argenta PHDBS Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdecl Oliveira PT Não

Waldir Schmidt PMDB Sim

Waldomlro Fioravante PT Não

Yeda Cruslus PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 29
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o SR. DOMICIANO CABRAL - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DOMICIANO CABRAL (PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa requerimento do Destaque de Bancada nº 1:

Senhor Presidente,

Requeremos destaque para a expres
são "e o § 3º do art. 1Odo Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias", constan
te do art. 2º do substitutivo da Comissão
Especial.

Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; e
Odelmo Leão, Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a expressão destacada. Quem quiser manter
a expressão votará "sim"; quem quiser suprimi-Ia vo
tará "não".

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PUPST/PSL vota "não".

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
pela manutenção do texto, vota "sim".

O SR. IRIS SIMÕES (PTB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT abs-
tém-se. .

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presiâente, o PSDB vota
"não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "não".

Ao retirarmos a expressão, vamos manter a
obrigatoriedade de, qüinqüenalmente, serem apre
sentadas à Justiça do Trabalho e ao INSS as obri
gações trabalhistas do homem do campo.

O PFL vota "não".

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
recomenda o voto "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. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "não", com o meu Partido.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o partido.

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. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".
Peço que seja registrado no painel de informações o
voto "não" do PPS.

o SR. F:lloERTO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a pa!a.vr'a pela ordem.

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

O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, acompanhei a orientação do partido.
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o SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o meu Partido, PFL.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é importante
ressaltar que, embora o painel indique o voto "sim"
do PDT, o partido está liberando sua bancada para
votar livremente.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB·MG. Sem revi
são '1 orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o vot\.. -ão".

O SR. RICARDO BARROS (PPB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
encaminha o voto "não" e destaca que, além da
iniciativa do Senador Osmar Dias, que apresentou
esta emenda constitucional, o Deputado Dilceu
Sperafico, Presidente da Comissão da Agricultura,
nosso colega do PPB, tem uma PEC apensada no
mesmo sentido, propondo a redução do período
de prescrição dos direitos trabalhistas na agricul
tura.

Vale ressaltar a iniciativa de outros compa
nheiros que apresentaram projeto no mesmo senti
do daquele que estamos aprovando hoje, de auto
ria do Senador Osmar Dias. Se na votação - não
deste destaque - mantivermos o mesmo texto do
Senado, essa PEC poderá ser promulgada imedia
tamente.

O Governo recomenda o voto "não".

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o PSB.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BÀ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "sim", com o Partido.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer uma comunicação. A Mesa Direto
ra desta Casa, há poucos dias, regulamentou o Prê
mio Darcy Ribeiro de Educação, instituído pela Re
solução nº 30, do ano passado. No gabinete da Pre
sidência será realizada, na próxima quarta-feira, às
10h30min, solenidade em que se oficializará esse
prêmio, a ser entregue pela Câmara dos Deputados.

Cumprimento o Governo do Rio de Janeiro, o
povo do Rio de Janeiro, o povo de Minas Gerais 
Darcy Ribeiro nasceu na cidade de Montes Claros 
e também os companheiros da Comissão de Educa
ção, que apoiaram esse projeto que agora se vê ins
titucionalizado por esta Casa, sob a Presidência de
V. Exa.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden~

te, estamos com vários problemas no Estado do
Rio, mas um deles está nos afetando diretamente:
as fronteiras do Estado foram fechadas para tode o
trânsito da pecuária estadual.

Tenho conversado com algumas Lideranças a
respeito dessa situação. O Ministério da Agricultura
tem que se sensibilizar com essa questão, que cau
sa incalculável prejuízo para a pecuária do nosso
Estado.

Fazemos questão de que o Sr. Ministro esteja
um pouco mais aberto para entendimentos, a fim de
resolvermos a questão.

Muito obrigado.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.
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o SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei o Partido.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB 
MG. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, votei
"sim", mas meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.
Exa. pode voltar a votar, pode retificar o seu voto,
porque o painel é moderno e admite retificação de
voto.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Muito
obrigado. É um avanço tecnológico. Parabenizo V.
Exa. por isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. V. Exa. pode votar novamente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero jus
tificar minha ausência na votação anterior. Em virtu
de de estar na reunião de CPI, não pude compare
cer ao plenário. O meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado, constará da ata.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
a sua bancada o voto "não". O PPB vota "não".

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

cumprimento o Deputado Vilmar Rocha, o Senador
Jorge Bornhausen, o nosso líder na Câmara, Ino
cêncio Oliveira, enfim, quero cumprimentar todo o
PFL pela criação da Escola Superior de Política,
que vai preparar os quadros do nosso Partido para
as próximas eleições e para administrar o País com
a competência que o PFL tem demonstrado.

Parabéns, Marco Maciel, Vilmar Rocha e todos
os Líderes do nosso PFL.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

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

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT parabe
niza a Comissão de Educação, Cultura e Desporto
desta Casa, que teve a brilhante iniciativa de home
nagear um dOs maiores educadores do País, o Praf.
Darcy Ribeiro.

Portanto, Deputada Maria Elvira e componen
tes da Comissão de Educação desta Casa, rece
bam aqui os parabéns do PDT pela sensibilidade,
porque de certa forma o Prof. Darcy Ribeiro mere
ce essas homenagens, por ser um dos homens
mais qualificados da História do País e da educa
ção brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presider1te,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com o Partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação, Srs. Deputados, e temos um nú
mero bem mais elevado aqui.

Aproveito para comunicar que amanhã, entre
10h30min e 11 horas, vamos instaurar o grupo de
trabalho que ontem anunciei, o qual vai examinar o
Projeto de Transposição de Águas do Rio São Fran
cisco. Essa reunião acontecerá no Plenário nQ 11.
Estarei presente, bem como o Sr. Ministro Fernando
Bezerra.

Portanto, os vários deputados que compõem
esse grupo de trabalho recebem, neste momento,
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um convite pala lá estar, às 11 horas, no Plenário nº
11, para instaurarmos a Comissão.

Vou encerrar a votação.

Srs. Deputados, venham ao plenário e aqui
permaneçam, porque teremos, logo a seguir, vota
ção de quatro destaques da reforma do Judiciário.
Dois ou três deles estão mais ou menos acordados,
de modo que não haverá grande discussão. Foram
acordados na reunião de Líderes. Portanto, perma
neçamos em plenário.

Naturalmente, se possível, a pedido de todos
os Líderes, vamos terminar a sessão antes do jogo
do Brasil.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMD8-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei com o Partido.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSD8-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota
ção desta tarde, acompanhei o Partido.

O SR. OSCAR ANDRADE (PFL-RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota
ção, acompanhei o PFL.

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. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas ori
entar os Srs. Parlamentares do Partido dos Traba
lhadores. O nosso voto é pela abstenção, não é
obstrução. Portanto, conclamamos os companheiros
à abstenção.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas explicar a abstenção do PT. Se n6s votar
mos a favor do destaque, vamos ajudar a bancada
ruralista a promulgar a legislação o mais rapidamen
te possível, pois ela não retorna ao Senado. Se nós
não votarmos o destaque, n6s teremos de votar
"sim" ao texto. Como esse texto é uma agressão

aos direitos sociais, uma aberração jurídica e um re
trocesso nos direitos dos trabalhadores, o PT s6
pode ter uma atitude depois de ter perdido no méri
to, que é a abstenção na presente votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

Todos votaram?

O SR. L1NO ROSSI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. LINO ROSSI (PSDB - MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico
a esta Casa que estou dando entrada a uma pro
posta de emenda à Constituição cuja intenção é mu
dar a função constitucional do Exército, para que ele
possa trabalhar a questão do patrulhamento e da
fiscalização das faixas de fronteira, em função das
violentas ações de saques em fazendas, roubos de
carretas e assassinatos de carreteiros na fronteira
do Estado do Mato Grosso e do tráfico desordenado
de drogas na Amazônia Legal.

O SR. MATTOS NASCIMENTO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MATTOS NASCIMENTO (Blo-
co/PST-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, nas votações anteriores, votei com o PST, meu
Partido.

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

Anuncio o resultado:

VOTARAM
SIM 44
NÃO 344
ABSTENÇÕES 59
TOTAL 447

É suprimida a expressão. Em conseqüência, a
matéria retoma à Comissão Especial, para a elabo
ração da redação para o segundo turno, que será
votada em plenário.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 7/99 - OVS N° 1 EXPRESSÃO
"e o § 3° DO ART. 10° DO ATO DAS
DISPOS. CONSTo TRANSITÓRIAS"

Início Votação: 02/02/2000 19:06

Fim Votação: 02/02/2000 19:19

Resultado da Votação
Sim 44
Não 344
Abstenção 59

Total da Votação 447

Art. 17 1

Total Quorum 448

Obstrução 1

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:38

Orientação
PFl-Não
PSOB·Não
PMOB- Não
PT - Abstenção
PPB • Não
PTB - Não
POT-Sim
PSB/PCOOB - Sim
PUPST/PSL - Não
PPS - Não
GOV.-Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMOB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
FrancIsco Rodngues PFL Não
LUCiano Castro PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robéno Araúlo PL PLlPSTlPSL Não

Total Roraima. 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Não
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Jurandil Juarez PMOB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não

Babá PT Abstenção

Oeusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barba/ho PMOB Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz POT Não

Jorge Costa PMOB Não

José Priante PMOB Não

Josué Bengtson PTS Não

Nilson Pinto PSOB Nlo

Paulo Rocha PT Abstenção

Raimundo Santos PFl NAo
Valdir Ganzer PT Abstenção

Vic Pires Franco PFL Não

Zena/do Coutinho PSDB Não

Total Pará: 1S

AMAZONAS
Arthur Virgllio PSOB NAo

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL NAo

Luiz Fernando PPB Nlo

Pauderney Avelino PFL Nlo

Silas Camara PTB Nlo

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONOONIA
Agnaldo Muniz PPS Não

Confúcio Moura PMDB Não

Eurlpedes Miranda POT Sim

Expedito Júnior PFL Nlo

Marinha Raupp PSDB Não

Nilton Capixaba PTB NAo

Oscar Andrade PFL Nl!io

Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL N!o

João Tota PPB Não

Márcio Bittar PPS Não

Marcos Afonso PT Abstenção

Nilson Mourão PT AbstençAo

Sér~io Barros PSOB Não

ZiJa Bezerra PFL Não

Total Acre: 7

TOCANTINS
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PSDB Não

PL PUPST/PSL Não
PMDB Não

PSDB Não
PMDB Não

PSDB Não

PMDB Não

PCdoB PSB/PCDOB Sim
PPB Não
PT Abstenção
PSDB Não
PSDB Não

PMDB Não
PFL Não
PSDB Não
PMDB Não

PSDB Não
PSDB Não
PS8 PSB/PCDOB Sim

PSDB Não
PSDB Não

TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
Igor Avelino
Pastor Amarildo
Paulo Mourão

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho
Gastão Vieira
João Castelo
José Antonio
Mauro Fecury
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Novais
Roberto Rocha

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Anibal Gomes
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Amon Bezerra
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

Total Ceará: 21

PIAui
Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira

Partido

PTB
PFL
PMDB
PMDB
PPB
PSDB

PMDB

PPB
PFL
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSDB
PSB
PFL
PDT
PFL
PMDB
PSDB

PSDB
PSDB
PFL

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Não
Não
Sim
Sim
Não
Não

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

Não
Não
Não
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Partido Bloco Voto
PIAuí
Gessivaldo Isalas PMDB Não

Herâclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não

Mussa Demes PFL Não

Themístocles Sampaio PMDB Não

Wel/ington Dias PT Obstrução

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Balinho Rosado PFL Não

Henrique Eduardo Alves PMDB Não

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Não

LavoiSier Mala PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abilio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Abstenção

Carlos Dunga PMOB Não

Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais PFL Não

Enivaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo Leitão PSOB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Ricardo Rique PSOB Não

Wilson Braga PFL Não

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Gera/do PFL Não

Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSOB Não

Clementino Coelho PPS Não

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Abstenção

Gonzaga Pltrlota PSB PSB/PCDOB Sim

In0c6ncio Oliveira PFL Não

Joio Colaoo PMDB Não

JoaQuim Frlnclsco PFL Não

JoeI De Ho//anda PFL Não

JoséChav•• PMDB Não

José Mendonça Bezerra PFL Não

José Múcío Monteiro PFL Não

Luciano Bivar PSL PUPST/PSL Não

Luiz Piauhytlno PSDB Não

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim

:•• \/akto Coelho PFL Não

hJoro Corrêa PPB Não
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Não
Salabel Carvalho PMDB Não
Sérgio Guerra PSDS Não
Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 25

ALAGOAS
Albénco Cordeiro PTB Não
Augusto Fanas PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PODOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PLlPST/PSL Não
José Thomaz Nonã PFL Não
Luiz Dantas PST PLlPST/PSL Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Abstenção
Pedro Valadares "PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB Não
Eujácio Simões PL PL/PST/PSL Não
Félix Mendonça PTS Não
Francistãnio Pinto PMDB Não
Geraldo Simões PT Abstenção
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Abstenção
João Almeida PSDB Não
João Leão PSDS Não
Jonival Lucas Junior PPS Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Lourenço PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Leur Lamanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
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BAHIA
Mário Negromonte
Nelson Pellegrlno
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro IruJo
Reglnaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Total Bahia: 37

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Custódio Mattos
Danilo de-Castro
Edmar Morelr:a
Eduardo Barbosa
Eliselt'Resencte
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Hélio Costa
Herculano Anghinetti

Ibrahim Abi-Ackel
•Jâime Martins
João Fassarella

João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Márcio 'Rêinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Maria Elvira
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra

Partido

PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT
P?B

PSDB
PSDB
PMD8
PFL
PSDB
PL
PFL
PSDB
PSDB

'PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB

.RPB
PP.B
PFL
PT

·PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
P~B

PMDB
PT"
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PPB
PDT
PT
PMDB
135DB

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Não
Abstenção
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Abstenção
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Abstenção
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Sim
Abstenção
Não
Não
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Roberto Brant PFL Não

Romel Anizlo PPB Não

Ronaldo Vasconcellos PFL Não

Saraiva Féilpe PMDB .-Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB ~iTn

Silas Brasilêiro PMGlB Não

Virgílio Guimarães ""PT Abstenção

Vlttorio MedlOli PSOB Não

Walfrido Mares Guia PTB Não

Zaire Rezende PMOB Sim

Total Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSOB Não

Feu Rosa PSOB Não

João Coser PT Abstenção

José Carlos Elias PTB Não

Marcus Vicente PSDB Não

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Não

Rita Camata PMOB Não

Total Espírito Santo: 8

RIO OE JANEIRO
Aldlr Cabral PFL Não

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim

Alexandre Santos PSDB Não

Almerinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscala PT Abstenção

Arolde de Oliveira PFL • 'Não

Ayrton Xerêz PPS Não

Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSL Não

Carlos Santana PT Abstenção

Celso Jacob POT Sim

Comélio Ribeiro PDT Não

Oino Fernandes PSOB Não

Dr. Heleno PSOB Não

EberSilva PDT Sim

Eduardo Paes PTB Não

Eurico Miranda PPB Não

Francisco Silva PST PLlPST/PSL Sim

lédlo Rosa PMDB Não

Jair Bolsonaro PPB Não

Jandira Feghall PCdoB PSB/PCIJ08 Não

João Mendes PMOB Não

Jorge Wilson PMDB Não

José Carlos Coutinho PFL Não

Luís Eduardo PDT Sim

Luiz Ribeiro PSOB Não

Luiz Sérgio PT Abstenção

Mareio Fortes PSDB Não

Mattos Nascimento PST PLlPST/PSL Não

Milton Temer PT Abstenção
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Miriam Reid POT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Rodngo Maia PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Abstenção
André Benassl PSDB Não
Angela Guadagnin PT Abstenção
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Paloccl PT Abstenção
Arlindo Chinaglia PT Abstenção
Arnaldo Farra de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PPB Não
Celso Giglio PTB Não
Celso Russomanno PPB Não
Clovis Volpi PSDB Não
De Velasco PSL PUPSTlPSL Não
Delfim Netto PPB Não
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio POT Sim
Duílio Pisaneschl PTB Não
Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Abstenção
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo POT Sim
Iara Bernardi PT Abstenção
Jair Meneguelli PT Abstenção
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Abstenção
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não
José Genoino PT Abstenção
Jtítli índio PMDB Não
José Machado PT Abstenção
José Roberto Batochio POT Sim
Julio Semeghlni PSDB Não
Lamartlne PoseUa PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
LUlza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
MahJJy Netto PFL Não
Marcelo Barbíeri PMDB Abstenção
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não
Medeiros PFL Não
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SÃO PAULO
Michel Temer
Milton Monti
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Berzolni
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza
Vadão Gomes
Xico Grazlano
Zulaiê Cobra

Total São Paulo: 58

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Murilo Domingos
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Welinton Fagundes
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Paulo Octávio
Pedro Celso
Ricardo Noronha

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé ~omes da Rocha

to~lGoiás: 11

'MATO GROSSO DO SUL

Partido

PMDB
PMDB
PMDB
PTS
PSDB
PMDB
PT
PT
PMDB
PFL
PPS
PSDB
PSDB
PT
PPB
PSDB
PSDB

PFL
PSDB
PTB
PSDS
PSDS
PMDB
PSDB
PMDB

PCdoS
PT
PMDB
PFL
PT
PMDB

PMDB
PSDB
PSDS
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PPB

-PFL

PFL
PMDB

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Art. 17
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Abstenção
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção

Sim
Abstenção
Não
Não
Abstenção
Sim

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Não
mo
Não
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MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Marçal Filho
Mansa Serrano
Nelson Trad
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul' 5

PARANÁ
Abelardo Luplon
Affonso Camargo
Airton Roveda
AJex Canziani
Basílio Vlllani
Chico da Pnncesa
Dilceu Speraflco
Dr Roslnha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Irls Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Janene
Luciano Plzzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Batbinoltl
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Biltencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon

Partido

PT
PMDB
PSDB
PTB
PMDB

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

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

Bloco Voto

Abstenção
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Não
Não

Não
Abstenção
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Não
Não
Não
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Partido Bloco Voto
SANTA CATAR1NA
Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Abstenção
Airton DJPP POT Sim
Alceu Collares POT Sim
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTB Não
Cezar Schirmer PMOB Não
Darcísío Perondi PMOB Não
EniO Baccl POT "Sim
Esther GroSSI PT Abstenção
Fernando Marroni PT AbStenção

Fetter Júnior PPB Não
Hennque Fontana PT Abstenção

Júlio Redecker PPB Não
LUIS Carlos Heinze PPB Não
LUIZ Mainardi PT AbstenÇãO

Marcos Rolim PT Abstenção
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não

Nelson Marchezan PSOS Não

Nelson Proença PMDB Não

Osvaldo Biolchl PMOB Não
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Não_
Paulo Paim PT Abstenção
Pompeo de Mattos POT Não

Roberto Argenta PHOBS Não

Telmo Kirst PP.B Não

Valdecl Oliveira PT Abstenção

Waldir Schmidt PMOB Não
Waldomlro Fioravante PT Abstenção

Veda Cruslus PSOB Não

Total Rio Grande do Sul: 29
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprecia
remos agora a Proposta de Emenda à Constituição
de Reforma do Poder Judiciário.

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. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não ouvi direito. V.
Exa. decidiu em relação ao retorno da matéria à Co
missão Especial?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para re
dação, para evitar a questão de ordem de V. Exa.

O SR. WALTER PINHEIRO - V. Exa. está-se an
tecipando.

O SR. CORONEL GARCIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CORONEL GARCIA (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei conforme orientação do meu Partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 96-B, DE 1992
(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Co
missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição nQs 112-Al95, 500-Al97 e
368-A/96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
nºs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de nQs 1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 10r 11, 12, 13, 14, 15, 16, t~, 20,
21,24,26,27,28,29,31,33,3~, ,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição nQs
127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e das
emendas nQs 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17,22,23,25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela-

tora, que apresentou complementação e re
formulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antonio Car
los Biscaia e, em conjunto, os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino, Antonio Carlos Biscaia,
José Pimentel, Paulo Rocha e Padre Ro
que. Foram aprovados os destaques de nQs
247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42, 33,
293, 88, 238, 187, 67, 32, 149, 73 e os des
taques dos relatórios parciais dos Deputa
dos Luiz Antonio Fleury e Renato Vianna;
rejeitados os de nºs 297, 291, 251, 23, 220,
82, 155, 50, 292, 295, 233, 256, 283, 221,
177,184,286,25,216,219,162,200,218,
240,201,274,217,248, 101 e os desta
ques dos relatórios parciais dos Deputados
José Roberto Batochio e Ibrahim Abi-Ackel;
e prejudicados os de nQs 156, 38, 40, 241,
71,83,37,86,154,13,134,112,208,24,
280,212,213,211,113,210,34,78,111 e
59 (Relatora: srª Zulaiê Cobra).

Tendo apensadas as PEC nQs
112-Al95, 127-Al95 , 215-Al95, 50Q-Al97,
368-A/96.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, constam da
relação cinco destaques de bancada do PMDB. Na
verdade, o Destaque nQ155 é destaque simples e vai
para a vala comum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais,
votação em globo dos destaques simples, à
exceção dos de números 5, 22, 25, 26, 30,
36,40, 45-A, 50, 67, 69, 71, 79,81, 91, 97,
98,117,120, 1E2, 138, 143, 146, 147, 149,
150, 170 e 172, apresentados à PEC nº
96[92.

V:Exª quer .excepcioaar o Destaque 155? (Pau-
sa.)

Pois não.
Assinam: Arnaldo Madeira, Líder do Governo 

Walfrido Mares Guia, Vice-Lídeb-do PTB - Inocên
cio Oliveira, Líder do PLF - Odelmo~f::eão, Líder do
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PPB - Aécio Neves, Líder do PSDB - Waldemir
Moka, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Isso foi
fruto de um acordo entre os vários Líderes, em reu
nião na minha sala.

De modo que está em votação o requerimento.
Quem estiver de acordo permaneça como se

acha. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. CORAUCI SOBRINHO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. CORAUCI SOBRINHO_(pFL - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação da
matéria anterior, o meu voto foi de acordo com a ori
entação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar agora o primeiro destaque de bancada.

Destaque nº 2, da bancada do PSDB.
Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exª, nos termos do art.
161, I, § 29 , do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, Destaque para Votação
em Separado da expressão "destinando-se
o provimento judicial a suprir a norma para o
interessado no âmbito do pedido", constante
do inciso LXXI do art. 59 da Constituição, na
redação dada pelo art. 1º do Substitutivo da
Comissão Especial.

Assina o Deputado Juthay Junior, Vice-Líder do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
desculpas ao Plenário. Como coloquei em votação o
requerimento, agora teria de submeter à votação os
destaques simples em globo.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!l 1

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 161, do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
do inciso LXXI do art. 52 da Constituição Federal, refe
rido pelo art. 1º do Substitutivo Adotado pela Comis
são Especial.

Sala das Sessões, 19 de Janeiro de 2000. - Síl
vio Torres - Vice-Lider do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Uno Roshi, PSDB.

André Benassi, PSDB - Saulo Pedrosa - Vi
ce-Líder do PSDB.

REQU~RIMENTO DE DESTAQUE N! 3

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
do § 3º do art. 52 da Constituição Federal, referido
pelo art. 12 do substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Síl
vio torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Be
nassi, PSDB-Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 7

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 161, do Regimento Interno, re

queremos DESTAQUE para votação em separado do §
11 do art. 37 da Constituição Federal, referido pelo art. 4º
do Substitutivo Adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de Janeiro de 2000.

Sílvio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio
Carlos Pannuzio, PSDB - Uno Roshi, PSDB 
André Benass, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder
do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES NQ 8

Excentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 37, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Oep. Jutahy Junior, Vice-Líder do PSOB.

DESTAQUE SIMPLES N!l 9

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 40, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Oep. Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N!l10

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 30 apresentada na Cqmissão
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Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Dep. - Jutahy Júnior - Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N9 11

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 35 apresentada na Comissão
Especial da PEC nl! 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. - Jutahy Júnior - Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N!l12

Excelentfssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 38 apresentada na Comissão
Especial da PEC nl! 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. - Jutahy Júnior - Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N2 13

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nQ 4/95, apresentada na Comissão
Especial da PEC nQ96-B/92., para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - Dep.
- Jutahy Júnior - Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 14

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do Art. 161, inciso 11 do Regimento

Interno, requeremos DESTAQUE para votação do art.
2º da Emenda n2 11-CE/99.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - Síl
vio Torres, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES NR 15

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nl! 27 apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas. .

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Dep. - Jutahy-Júnior - Vicé-Líder doPSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nll 16

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nll 41 apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. Jutahy júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 17

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Nos termos do Art. 161, inciso I do Regimento

interno, requeremos DESTAQUE para votação em se
parado do inciso I do art. 93 da Constituição Federal,
referido no art. 7º do Substitutivo adotado pela Comis
são Especial.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - Síl
vio Torres, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nll 18

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 28 apresentada na Comissão
Especial da PEC nl! 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - Dep.
Jutahy júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nll 19

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nQ 42 apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. Jutahy júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N!! 20

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nQ 2/95, apresentada na Legislatura
anterior na Comissão Especial da PEC nll 96-B/92,
para efeito de suporte às emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 2o-A

Senhor Presidente,
Requemos, nos termos regimentais, DESTAQUE

das seguintes emendas apresentadas à PEC nº 96-A,
de 1992, que "Introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário" e apensadas:

EMENDA NQ 2-CE/95

O destaque destas emendas tem por objetivo
dar suporte para a emenda aglutinativa.

Sala de Sessões. - Deputado Mendes Ribeiro
Filho Vice-Lider do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NIl 23
(Regimento Interno, Art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a V. Exª, nos termos do Art. 161, I do

Regimento I~terno da Câmara dos Deputados desta
que para votação em separado do inciso IV do Art. 93
da Constituição, na redação dada pelo Art. 7º do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, - Ricardo Barros, Vi
ce-Líder do Governo.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 24

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161 ,162 e 202, §

8º, do Regimento Interno, destaque para votação em
separado, para a expressão "(...) constituindo etapa
obrigatória do processo de vitaliciamento a aprova
ção do candidato em curso oficial ou reconhecido por
escola nacional de formação e aperfeiçoamento de
magistrados ou de preparação à magistratura"do inci
so IV do art. 93, constante do art. 72 do Substitutivo
adotado pela Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder da
Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES Nll 27

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 18, apresentada na Comissão
E'special da PEC n!! 96-B/92.-Qa.ra efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.- Depu
tado Juthay Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 28

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re

gimento Interno, destaque para votaçao em separado
para os incisos XI e XII do art. 93, constante do art. 4º
da Emenda nº 44-CE/99, para substituir o inciso XI do
art. 93, constante do art. 7º do Substitutivo adotado
pela Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder da
Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES Nº 31

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nS! 6 apresentada na Comissão Espe
cial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutlnativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Deputado Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N!! 32

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 32 apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.- Depu
tado Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES NSl 33

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda n!! 20 apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas. .

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.- Depu-
tado Jutahy Juni~r,Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 34

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 16~ e 202, §

8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para a Emenda nº
20-CE/99, apresentada pelo Deputado Arlindo China
gliaA.Proposta de Emenda à Constituição nº 96/92.
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Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE. - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!l 35

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161,162 e 202, §

82, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o § 4º do art. 94,
constante do art. 4º da Emenda nº 44-CEl99, para subs
tituir o art. 94, constante do art. 8º do Substitutivo adota
do pela Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE. - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NS! 37
(Regimento Interno, art. 161, V)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, V do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA SUPRESSÃO da expressão "...
ou de decisão do Conselho Nacional de Justiça".
constante do inciso I do caput do art. 95 da CF, com a
redação proposta pelo art. 9º do substitutivo adotado
pela Comissão Especial que apreciou a PEC nº 96·A,
de 1992, que "Introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário" e apensadas

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Nelo Rodolfo, PMDB/SP. - Mendes Ribei
ro Filho, Vice·Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NS! 38

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, § 89

do Regimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO para a expressão "(...) e a suspensão
no caso de descumprimento injustificado dos prazos pro
cessuais, na forma da lei" do inciso 111 do caput do art. 95
e da alínea c do inciso Ido § 52 do art. 128, constantes,
respectivamente, dos arts. 99 e 37 do Substitutivo adota·
do pela Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nll 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE. - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 39

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §

811, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA

VOTAÇÃO EM SEPARADO para o inciso IV do § 19

do art. 95 e para a alínea f do inciso" do art. 128,
constantes, respectivamente, dos arts. 92 e 37 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE. - Deputado Antônio
Carlos Biscaia, PT/RJ.

DESTAQUE SIMPLES NS! 42

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 10, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.
- Deputado Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!2 43

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi
mento Interno, destaque para a alínea a, do inciso IV,
do art. 96, constante da Emenda n2 11, apresentada
na Comissão Especial.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. 
Deputado Nela Rodolfo, PMDB/SP.

DESTAQUE SIMPLES NS! 44

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 45, apresentada na Comissão
Especial da PEC 96-B/92, para efeito de suporte das
emendas aglutinativas.

Sala-das Sessões, de dezembro de 1999.- De-
putado Jutahy Júnior - Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 45

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE da Emenda nº 45-CE/99
para conferir respaldo à apresentação de emenda
aglutinativa ao Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, de 2000 - Snvio Torres, Vi
ce-Líder do PSDB - Antonio Carlos Pannunzio,
PSDB - Lino Rossi - PSDB - André Benassi,
PSDB - saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 46

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 98 da Constituição Federal, referido pelo art.
11 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - so
via Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Uno Rossi, PSDB - André Se-
nashi, PSDB - Saulo Pedrosa, PSDB.

REQUERIMENTO N2 47

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, íncisos I e V do Regimento Interno da Câma·
ra dos Deputados, para a supressão da expressão
"togados, ou" e "estes exercendo função a título hono
rífico, sem remuneração" do texto "juizados especiais,
providos de ju ízes togados, ou togados e leigos, estes
exercendo função a título honorífico, sem remunera
ção:' da Nova Redação do inciso I do art. 98 da Cons
tituição Federal, contido no art. 11 do Substitutivo à
Proposta de Emenda à Constituição n2 96-A, de 1992,
que "Introduz Modificações na Estrutura do Poder Ju
diciário".

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 1999. 
Deputado Marcelo Barbieri, PMDB; e outros.

DESTAQUE N2 51

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 161, inciso V, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados venho requerer
DESTAQUE do art. 11 (98,1) do substitutivo da relato
ra, com o intuito de excluir a expressão "e observado
o disposto no art. 133."

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. - Ro-
naldo Vasconcellos, Vice-Líder do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 52

Senhor Presid~nte,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §

Sº, do Regimento Interno DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para a expressão "e ob
servado o disposto no art. 133" do inciso I do art. 98,
constante do art. 11 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT - SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 53

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re

gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para a expressão "composta de cida
dãos nomeados pelo Presidente do Tribunal de Justi
ça" do inciso 11 do art. 98, constante do art. 11 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT - SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 54

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §

8º do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o § 42 do art. 98,
constante do art. 11 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT - SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES N9 55

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaqlle
para a Emenda n2 29 apresentada na Comissão
Especial da PEC nE 96-B/92, para efeito de suporte
às emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.
- Dep. Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N957
(Regimento Interno, Art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos temos do

Art. 161, I do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
do art. 13 do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Junior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N958
PEC Nº 96-8/92

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro Destaque

para votação do § 2º do art. 109 da Emenda Substitu-
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tiva nQ 13, apresentada pelos Senhores Deputados
Roberto Jefferson, Luiz Antonio Fleury e Caio Riela, à
proposta de Emenda à Constituição nl! 96-A/2, para
fins de formar emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 24 de janeiro e 2000. - Depu
tado Duilio Pisaneschi, PTB/SP - Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 59
PEC 96-B/92

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro Destaque

para a votação do § 111 do art. 100 da e Emenda Subs
titutiva nl! 11, apresentada pelos senhores Deputados
José Priante e Bonifácio de Andrada, à proposta de
Emenda à Constituição nQ 96-A/2, para fins de formar
emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - Depu
tado Duillo Pisaneschi, PTB - SP - Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE"Nl! 60

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re

gimento Interno, destaque para votação em separado
para o art. 7º da Emenda nº 21-CE/995, do Deputado
José Roberto Batochio (pág. 549, volume I do avulso).

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000 - Depu
tado Marcelo Déda, PT - SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE QESTAQUE Nll 61
(Suporte)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, do Regimento

Interno; Destaque da Emenda nl! 15-CE/99, apresen
tada ao PEC nll 96-B/99, que introduz modificações
na estrutura do Poder Judiciário.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB - Professor Luizinho, Vi
ce-Líder do PT.

DESTAQUE SIMPLES Nl! 62

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regim"entais, destaque
para a Emenda nl! 15, apresentada na Comissão
Especial da PEC n2 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - Dep..
Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nl! 63

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destgque
para a Emenda nº 9, apresentada na Comissão Espe
cial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - Dep.
Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 64

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, referi
do pelo art. 14 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Síl
vio Torres, Vice Líder do PSDB - Antônio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Se
nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO
(Do Deputado Miro Teixeira)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos moldes do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "e nas
ações declaratórias de constitucionalidade':, reinseri
do no inciso I do art. 102, CF constante do art. 14 do
Substitutivo, mediante a aprovação do Destaque nº
296, de autoria da Bancada do PSDB, a fim de retirar"
o efeito vinculante atribuído a mesma, recuperando a
redação anterior da relatora que bania, inclusive, a fi
gura da ADEC como objeto de julgamento originário
pelo STE

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 1999. 
Deputado Walter Pinheiro - Vice-Líder do PT - Depu
tado Miro Teixeira - Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 68

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do ar

tigo 161, V, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados DESTAQUE PARA SUPRESSÃO do relató
rio aprovado pela Comissão Especial a letra d do item
111, do artigo 102, mantendo-se a redação atualmente
vigente constante da letra b, do item 111, do artigo 105.

Texto destacado:
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"Julgar válida lei ou ato de governo local
contestado em face de lei federal."

Deputado Darci Coelho - PFL - TO.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Ne 70

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161,162 e 202, §

8e, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO do parágrafo 2e do art.
102, constante do art. 14 do Substitutivo adotado pela
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT - SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 72

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separa
do do art. 103 da Constituição Federal, referido pelo
art. 15 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Sílvio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Car
los Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB 
André Benashi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vi
ce-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 74

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162, e 202,

§ 8º, do Regimento InternO', DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para a expressão "ficam
revogados O-§Aº do art. 103", constante. do art. 52 da
Emenda n244-CE/99.

Sala das sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder da
Sancada.do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 75

Seflhor Presidente,
Nos termos do art. 161-do Regimento Interno, re

queremos DESTAQUE--para votação em ~parado do
art. 103-C da Constituição Federal, referido pela art. 18
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, p,.SDB - Lino Rossi, PSDB - André Be
nassi, PSDS - Saulo Pedrosa..Vice Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES NR 76

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 14, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - Dep.
Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
N!!78

(Do Deputado Miro Teixeira)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "e menos
de sessenta anos de idade", contida no caput do
art. 103-C, que foi acrescentado ao texto constitucional
pelo art. 18 do Substitutivo da PEC nº 96-A/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000.-Depu--
tado Miro Teixeira, Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 82

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re

gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para o art. 10 da Emenda nº 21-CE/995,
do Deputado José Roberto Batochio, (pág. 549, volu
me I do avulso).

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder da
Bancada do Partido dos Trabalhadores. -

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
N!!83

(Do. Deputado Miro Teixeira)

Senhor Presidente,
Requerlimos, nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão ~'e menos de
sessenta anos de idade", contida no parágrafo único
do art. 104que foi alterado pelo art. 19810 Substitutivo
da PEC nº 96-A/92.

Salagas Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Deptf"~

tado Miro Tei~ra, Líder do PDT.

REQUERIMENTO-I3E DESTAQUE N!! 84

Senhor.Presidente,
Nos termas do art. 161 do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
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do inciso I e do § 1º do art. 105 da Constituição Fede
ral, referidos pelo art. 20 QQ Sub,titutivo 5dotado pela
Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000 - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - André Benassi, PSDB - Saulo
Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NS! 85
(Regimento Interno, Art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

Art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do inciso I do § 1º Art. 105 da Constitui
ção, na redação dada pelo art. 20 do Substitutivo ado
tado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, - Ricardo Barros, Vi
ce-Líder do Governo.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Ne 86

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161,162 e

202, § 8º, do Regimento Interno, DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO para a expres
são "( ... ) regulamentar os cursos oficiais para o in
gresso e promoção na carreira" do inciso I do § 1º
do art. 105 e do inciso I do § 2º do art. 112, constan
tes, respectivamente, dos arts. 20 e 24 do Substitu
tivo adotado pela Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder da
Bancada da. Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 87

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §
8º, do Regimento Interno DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o inciso 11 do § 1ºdo
art. 105 e para o inciso 11 do § 2º do art. 112, constan
tes, respectivamente, dos arts. 20 e 24 do Substitutivo
adotado pela Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder da

REQUERIMENTO N2 88
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, inciso I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação em separado
do § 2º, do art. 105, constantes no art. 20, do Substitu
tivo aprovado pela Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 96-A, de 1992, que "Introduz Modificações na
Estrutura do Poder Judiciário".

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
José Roberto Batochio, Vice-Líder do PDT; e ou
tros.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!2 89
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

161, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
do § 2º do art. 105 da Constituição, na redação dada
pelo art. 20 do Substitutivo da Comissão Especial,
bem assim do § 3º do art. 112 da Constituição, na re
dação dada pelo art. 24 do Substitutivo da Comissão
Especial.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Junior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
N2 90

(Do Líder do Partido Democrático Trabalhista)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do § 2º do art. 105, acres- .
cido ao texto constitucional pelo art. 20 do Substitutivo
da PEC nº 96-B/92, com o objetivo de expurgar a ar
güição de relevância do texto da Carta Maior.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice líder do PDT.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
Ne 92

(Do Deputado Miro Teixeira)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "e menos de
sessenta anos de idade", contida no caput do art. 107
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que foi alterado pelo art. 21 do Substitutivo da PEC nº
96-A/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu-
tado Miro Teixeira, Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 93

Senhor Presidente
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para o inciso 11, do art. 108,
constane da Emenda nº 11, apresentada na Comis
são Especial.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Waldemar Costa Neto, Líder do Bloco Parlmaentar
PUPSUPST.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 94
(Regimento Interno, art. 161, 11)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161 , 1/ do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, DESTAQUE para votação da alínea f proposta
para o inciso I do art. 108 da Constituição Federal,
constante do art. 11 da Emenda nº 8-CE/99.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - Depu-
tado Jutahy Junior, Primeiro Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 95

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 109 referido pelo art. 1º da Proposta de Emen
da à Constituição nº 368 ,de 1996.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Se
nassl, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nº 99

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 3/95, apresentada na Legislatura
anterior na Comissão Especial da PEC nº 96-B/92,
para efeito de suporte às emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 100

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais, DESTA

QUE da seguinte emenda apresentada à PEC nº

96-A, de 1992, que "Introduz modificações na estrutu
ra do Poder Judiciário" e apensadas:

EMENDA Nº 3-CE/95

Sala das Sessões, - Deputado Mendes"Aibeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

[)ESTAQUE SIMPLES Nº 101

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 1/95, apresentada na Legislatura
anterior na Comissão Especial da PEC nº 96-B/92,
para efeito de suporte às emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nº 102

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nQ 26, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE: Nº 103

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos d~s arts. 161, 162 e 202, §

8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o art. 115, constan
te do art. 42 da Emenda nº 44-CE/99, para substituir
os arts. 111 e 112, caput, incisos I e lI, eparágrafos 12

e 2º, constantes, respectivamente, dos arts. 23 e 24
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial des
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT - SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SlMPLES N9 104

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 3 apresentada na Comissão Espe
cial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 105

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais,

DESTAQUE da seguinte emenda apresentada à PEC
nº 96-A, de 1992, que "Introduz modificações na es
trutura do Poder Judiciário" e apensadas:

EMENDA Nº 3-CE/99

Sala das Sessões - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

DESTAQUE SIMPLES N!! 106

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 23 apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte
para as emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - Dep.
Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 107

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

161, incisos I e 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o destaque para votação da Emenda
nº 23-CE/99 à PEC nº 96-A, de 1992, "que introduz
modificações na estrutura do Poder Judiciário".

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 1999. 
Deputado Marcelo Barbieri, PMDB; e outros.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 108
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos- Deputados,
Requeiro a Vossa ExcelÊncia, nos termos do

art. 161, I do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do inciso I do § 2º do art. 112 da Consti
tuição, na redação do art. 24 do Substitutivo da Co
missão Especial.

Sala das Sessões, - Ricardo Barros, Vi
ce-Líder do Governo.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 109

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
do inciso 11 do § 22 do art. 112, da Constituição Fe
deral, referido pelo art. 24 do Substitutivo adotado
pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Síl
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio cãi1õs

Pannunzio, PSDB - Uno Rossi, PSDB - André Be
nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
N2 110

(Do Líder do Partido Democrático Trabalhista)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do § 3º do art. 112, acres
cido ao texto constitucional pelo art. 24 do Substitutivo
da PEC nQ 96-B/92, com o objetivo de expurgar a ar
güição de relevância do texto da Carta Maior.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO N2 111

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

161, incisos I e 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o destaque para votação da Emenda
nº 22-CE/99 à PEC nQ 96-A, de 1992, "que introduz
modificações na estrutura do Poder Judiciário".

Safa das Sessões, 1º de dezembro de 1999. 
Deputado Marcelo Barbieri, PMDB; e outros.

DESTAQUE SIMPLES NS! 112

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 22 apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-8/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - Ju
tahy Júnior, vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NSl 113

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso 11, do art. 161

do Regimento Interno, destaque para o inciso 11, do
art. 114, constante da Emenda nº 11, apresentada na
Comissão Especial.

Sala das Sessões, 8 de dezembro dfr-1999. 
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
fiUPST/PSL.

DESTAQUE SIMPLES NS! 114

Excelentíssimo Senhor Presidente da Gtmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 4 apresentada na Comissão Espe-
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cial da PEC nº 96-B/92 , para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 115

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §

82, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para os incisos I, 11, 111, IV,
V, VI, VII, VIII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e
XX do art. 118, constantes do art. 412 da Emenda nº
44-CE/99, para substituir o art. 115, constante do art.
27 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT - SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 116

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso 11, do art. 161

do Regimento Interno, destaque para os incisos 1e li,
do art. 117, constante da Emenda nll 11, apresentada
na Comissão Especi:1l, em substituição ao inciso " do
art. 115 do substitutivo aprovado na Comissão Espe
cial, renumerando-se ôs demais incisos.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. 
Deputado Nelo Rodolfo, PMDB/SP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 118
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente d'a Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

.-art. 161, I do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO da expressão "da União" constante do
Inciso I do art. 115 proposto para a Constituição Fede
ral, constante do art. 27 do Substitutivo.

Sala das Sessões, - Ricardo Barros, Vi
ce-Lfder do Governo.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 121
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

161, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, rlt:STAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
"!a expressão "relativas a acidentes de trabalho,
doença profissional e" constante do Inciso IV do art.

115, na redação do art. 27 do Substitutivo aprovado
pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, - Ricardo Barros, Vi·
ce-Líder do Governo.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 123

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §
811, do Regimento 'nterno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o art. 116, constan·
te do art. 28 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Ccmstituição n2 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Paulo Rocha, PT/PA - José Genoíno, Líder da
Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES Na 124

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda n9 17 apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll125
(Regimento Interno, art. 161, V)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, V, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA SUPRESSÃO do inciso 11 do art.
119 da CF constante do art. 30 do substitutivo adota
do pela Comissão Especial que apreciou a PEC n2

96-A, de 1992, que "Introduz modificações na estrutu
ra do Poder Judiciário" e apensadas.

Sala das Sessões - Deputado Manoel Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 127

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 120 da Constituição Federal, referida pelo art.
31 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de-janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Be
nassi,PSD8-Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.
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DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
N2 128

(Do Deputado Eurípedes Miranda)

Senhor Presidente,
Requer-emos, nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do art. 32 do Substitutivo
da Relatora Zulaiê Cobra que dá nova redação ao art.
121, CF, a fim de restabelecer a composição original
dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu-
tado Eurípedes Miranda, PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Ne 129

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re
gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para o art. 22 da Emenda nQ 21-CE/995,
do Deputado José Roberto Batochio (pág. 549, volu
me I do avulso).

Sala das Sesões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder da
Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES N2 130

Excelentfssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 5, apresentada na Comissão Espe
cial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Na 131

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 161, inciso 11 do Regimento

Interno, requeremos DESTAQUE para votação do art.
19 da Emenda nº 31-CE/99.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - Depu
tado Silvio Torres, Vice-Líder do PSD8.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 132

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 125 referido pelo art. 34 do Substitutivo adota
do pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Bo
nifácio de Andrada, PSDB - Silvio Torres, Vi
ce-Líder do PSD8 - Antonio Carlos Pannunzio,

PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Benassi, PSDB
- Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 133

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 161, inciso 11 do Regimento

Interno, requeremos DESTAQUE para votação do art.
20 da Emenda nQ31-CE/99.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - Depu
tado Snvio Torres - Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES NQ 135

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 7, apresentada na Comissão Espe
cial da PEC nQ96-8/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - Depu-
tado Jutahy Junior - Vice-Líder do P8DB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 136

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, DESTA

QUE da seguinte emenda apresentada à PEC nº
96-A, de 1992, que "Introduz modificações na estrutu
ra do Poder Judiciário" e apensadas:

EMENDA NQ 7-CE/99

Sala das Sessões - Deputado Mendes Ribeiro
Filho Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 137

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 161, inciso 11 do Regimento

Interno, requeremos DESTAQUE para votação do art.
14 da Emenda nº 12-CE/99.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - Depu-
tado Sílvio Torres. - Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 139

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 161, inciso 11 do Regimento

Interno, requeremos DESTAQUE para votação do art.
25 da Emenda nQ 31-CE/99.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - Depu-
tado Sílvio Torres - Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 140

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161 do F;pgimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
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do § 1Q do art. 128 referido pelo art. 37 do Substitutivo
adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - SíI~

vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rosa, PSDB - André Be~

nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 141

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re
gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para o art. 24 da Emenda nº 21-CE/995,
do Deputado José Roberto Batochio (pág. 549, volu
me I do avulso).

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000 - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder da
Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE N!! 144

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno, requeremos a V. Ex" DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA A SUPRESSÃO
DA EXPRESSÃO "e a suspensão de descumprimen
to injustificado dos prazos processuais na forma da
lei", acrescida à alínea c do inciso I, do § 5º, do art.
128, da Constituição Federal, pelo artigo 37, do Subs
titutivo da Relatora à PEC nº 96-A, de 1992. - Deputado
Luiz Antonio Fleury, PTB/SP. - Caio Riela, Vice-Líder
do PTB. - Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB.

DESTAQUE Nº 148

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno requeremos a V. Exª DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA A SUPRESSÃO
DA EXPRESSÃO "por decisão do Conselho Nacional
do Ministério Público, tomada pelo voto de três quin
tos de seus membros", do § 6º, do artigo 128, da
Constituição Federal, constante do artigo 37, do
Substitutivo da Relatora à PEC nº 96-A, de 1992. 
Deputado Luiz Antonio Fleury, PTS/SP. - Caio Rie~

la, Vice-Líder do PTS. - Arnaldo Faria de Sá, Vi
ce-Líder do PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 151

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do art. 161, inciso I do Regimento
Interno, requeremos DESTAQUE para votação em
separado do § 3º do art. 129 da Constituição Federal,

referido no art. 38 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - SiI~

vio Torres, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 152

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re

gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para a supressão do § 3º, do artigo 129,
constante do art. 38 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96-A, de 1992.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado José Genoíno, Líder da Saneada do Partido
dos Trabalhadores - Deputado Antônio Carlos Bis
caia, PTIRJ.

DESTAQUE N!! 154

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno, requeremos a V. Exª DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA A SUPRESSÃO
DA EXPRESSÃO "perda do cargo", do inciso 111, do §
3º, do artigo 130-A, da Constituição Federal, constan
te do artigo 39, do Substitutivo da Relatora à PEC nQ

96-A, de 1992. - Deputado Luiz Antonio Fleury,
PTS/SP. - Caio Riela, Vice-Líder do PTS. - Arnaldo
Faria de Sá, Vice-Líder do PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES
Nº 155

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 161, inciso V e seu § 2º
do Regimento Interno requeremos DESTAQUE das
expressões "As funções de Ministério Público",
"serão exercidas" e "junto aos Tribunais de Con~

tas Estaduais ou Municipais, pelo Ministério Pú
blico dos Estados" constante do art. 130, referido
pelo art. 11 da Emenda nº 13-CE/99, visando a figu
rar como parágrafo único do art. 130 da Constitui
ção Federal.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

DESTAQUE SIMPLES N1l157

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nQ 33 apresentada na Comissão
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Especial da PEC nQ 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Deputado Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N!l158

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 34 apresentada na Comissão
Especial da PEC nQ 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Deputado Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NSl 159

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais,
DESTAQUE da seguinte emenda apresentada à PEC
nº 96-A, de 1992, que "Introduz modificações na es
trutura do Poder Judiciário" e apensadas:

EMENDA NQ 34-CE/99

Sala das Sessões - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 160

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos art. 161, 162 e 202, §
89 do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO do Capítulo V (Do Aces
so à Justiça) da Emendá nQ 44-CE/99, para ser acres
cido após o Capítulo IV (Das Funções Essenciais da
Justiça) do Título IV (Da Organização dos Poderes)
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial des
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nQ 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE. - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NSl 162
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
161, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
do 45 do Substitutivo ádotado pela Comissão Especi
al.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Junior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 163
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

161, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO do Art.
52 do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 164
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

161, 1do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO do art.
53 do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Junior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 165

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Regi

mento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para o § 1Q do art. 53 do Substitutivo adota
do pela Comissão Especial destinada a proferir parecer a
Proposta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE. - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES NSl166

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 2 apresentada na Comissão Espe
cial da PEC nº 96-8/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - De-
putado Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 169

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 56 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PMDB. - Uno Rosi, PSDB. - André Se
nassi, PSDB. - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSOB.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 171

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 56 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Bo
nifácio de Andrade - PSDB. - Silvio Torres, Vi
ce-Líder do PSDB. - Antonio Carlos Pannunzio 
PSDB. - Uno Rossi - PSDB. - André Benassi 
PSDB. - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES NQ 173

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 25 apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.- Depu
tado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUEIRO DE DESTAQUE Nº 174
(Regimento Interno, art. 161, 11)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, \I do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, o
DESTAQUE DA EMENDA Nº 25, apresentada pela
então Deputada Dalila Figueiredo que infelizmente
não mais faz parte de nosso convívio parlamentar, ra
zão pela qual é reapresentada pelo Senhor Deputado
José Militão, com pequenas modificações (fls.
586/593 do Avulso) para dar nova redação ao art. 236
da Constituição Federal e ao art. 32 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transit~rias.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. -
Deputado Marcelo Déda, PT/SE.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 175

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re
gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para proposta de Emenda à Constitui
ção nº 500/97, com a emenda adotada pela Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação (pág.
172, volume \I do avulso).

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE. - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 176

Senhor Presidente,

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPA
RADO para o Substitutivo nQ 368-A/96, aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
(pág. 102, volume I do avulso).

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE. - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 177

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §
8º, do RE3gimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO da Emenda nº 44-CE/99
para substituir o Substitutivo adotado pela Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nll 96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Mar
celo Déda - PT/8E. - José Genoíno, Líder da Banca
da do Partido dos trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NI! 178

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do artigo 161, li, do Regi
mento Interno, destaque para a votação da Emenda
nQ44-CE apresentada na Comissão Especial destina

-da a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 96 de 1992.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - Depu
tado José Genoíno, Líder do PT. - Deputado Marce
lo Déda, PT/SE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
ção.

Quem quiser rejeitar os destaques simples le
vante o braço.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA -(PFL - PE.
Sem revis:ão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"não".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
REJEITADOS OS DESTAQUES SIMPLES, com ex
ceção do de nºs 5, 22, 25, 26,30,36,40, 45-A, 50, 67,
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69,71, 79, 81, 91, 97, 98, 117, 120, 122, 138, 143,
146,147,149,150,170 e 172.

O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação do destaque nº 2.

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

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.) - Sr.
Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, pedi a palavra
para encaminhar contra este destaque na condição
de autor da Proposta de Emenda à Constituição n9

43, da Comissão Especial cuja redação foi aproveita
da pela eminente Relatora e é bem semelhante, qua
se idêntica, à redação da Proposta de Emenda Cons
titucional n2 11, da Comissão Especial, de autoria dos
eminentes Deputados Bonifácio de Andrada e José
Priante, cuja redação também foi aproveitada pela
eminente Relatora.

Sr. Presidente, o que se vai votar aqui é um des
taque que, na realidade, inviabiliza totalmente uma
garantia constitucional prevista no art. 52, que é o
mandado de injunção. O mandado de injunção só
existe na doutrina jurídica como uma possibilidade
que tem o impetrante de conseguir viabilizar um direi
to fundamental, que está sendo inviabilizado pela la
cuna legislativa ou pela lacuna do Executivo na edi
ção de norma regulamentadora desse direito funda
mentai.

Portanto, a redação dada pela eminente Relato
ra, acolhendo essas propostas que mencionei, foi no
sentido exatamente de que pudesse o Poder Judiciá
rio suprir aquela lacuna apenas para o interessado e
no âmbito do pedido. O suprimento dessa lacuna só
tem validade até que seja editada a norma. Se a nor
ma for editada, prevalece a norma, e não mais a deci
são do mandado de injunção. Como se está querendo
retirar essas expressões, está-se querendo fazer do
mandado de injunção apenas reconhecimento formal
de uma inconstitucionalidade por omissão.

Mas, Sr. Presidente, existe essa perspectiva no
Brasil. A Constituição prevê a possibilidade de decla
ração de inconstitucionalidade por omissão. Então, o
mandado de injunção tem outro sentido, outra finali
dade. E o que se está querendo com essa redação,
acolhida em boa hora pela Relatora, é tornar efetiva
uma garantia constitucional que, infelizmente, não
passou de letra morta, apesar de mais de onze anos
de vigência da Constituição de 1988.

Por isso, Sr. Presidente, SrDs e Srs. Deputados,
abreviando o tempo deste encaminhamento, para
possibilitar uma votação mais rápida, não podemos
deixar de registrar nosso encaminhamento veemente

no sentido da rejeição do destaque, votando "sim",
para manter o texto da Relatora, que é o texto de
acordo com a consciência jurídica do País e do mun
do civilizado.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en

caminhar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado
José Roberto Batochio.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a reforma do Poder Judiciário, objeto des
ta proposta de emenda constitucional, foi inspirada na
nece~idade que o País exibe de reestruturar a Justi
ça, para que ela se torne mais ágil, célere e aberta
aos anseios da sociedade brasileira e, especialmen
te, para que o acesso do cidadão seja facilitado na
busca do restabelecimento do seu direito. Portanto,
os motivos que inspiram a reforma do Poder Judiciá
rio são exatamente estes: facilitar o acesso do cida
dão aos tribunais, à Justiça, e fazer com que o Poder
Judiciário responda ao anseio de justiça do cidadão.

O que estamos examinando, srªs e Srs. Deputa
dos, neste destaque? É preciso que se explique isto,
conveniente e detalhadamente, para que saibamos
exatamente a extensão da conseqüência do nosso
voto. Pois bem! Vamos, então, esclarecer isto de uma
maneira até exemplificativa.

srªs e Srs. Deputados, na Constituição da Re
pública Federativa do Brasil, temos preceitos que são
auto-executáveis, ou seja, que não dependem de lei
alguma para que tenham eficácia, e existem preceitos
que são princípios, são preceitos principiológicos,
que, apenas enunciados, não têm eficácia, nem se
aplicam imediata e diretamente no caso concreto.

Vamos pegar, por exemplo, o Capítulo dos Direi
tos Individuais. O art. 5'1, inciso I, estabelece como di
reito individual dos cidadãos brasileiros o seguinte:

Art. 59 ..
J - Homens e mulheres são iguais em

direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição.

É a isonomia, a igualdade de direitos e obriga
ções entre homens e mulheres, entre pessoas do
sexo masculino e pessoas do sexo feminino.

Imaginemos agora que, se depois desta Consti
tuição, não tivesse vindo uma lei infraconstitucional
que dissesse que as mulheres também são admitidas
nas Forças Armadas. Imaginemos que uma determi
nada cidadã brasileira quisesse ingressar na Mari
nha, no Exército ou na Aeronáutica. A Constituição
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diz que homens e mulheres são iguais, mas não exis
tiria uma lei infraconstitucional estabelecendo, garan
tindo o direito das mulheres de ingressarem nas For
ças Armadas. Então, teríamos um princípio na Cons
tituição dizendo que todos são iguais, que homens e
mulheres têm direitos iguais, mas não teríamos uma
lei assegurando a essa determinada cidadã o ingres
so nas Forças Armadas. O legislador ter-se-ia omitido
ao não editar a lei que permitisse às mulheres ingres
sar nas Forças Armadas.

Em que situação ficaria essa brasileira que tem
o direito à igualdade garantido na Constituição, mas
não viu o Congresso Nacional editar uma lei específi
ca que lhe garantisse a eficácia desse direito, ou seja,
a possibilidade de ela ingressar nas Forças Arma
das? Essa brasileira iria ao Poder Judiciário e impe~

traria um mandado de injunção, que é exatamente
isso que estamos tratando no presente caso.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o manda
do de injunção serve, portanto, para que o cidadão
que tem um direito enunciado como princípio na
Constituição, mas que não está regulamentado na lei
infraconstitucional, vá ao Poder Judiciário e diga ao
Poder Judiciário que quer exercer o direito assegura
do na Constituição Federal.

Como é que essa matéria está regulamentada
hoje na nossa Constituição? Está escrito no art. 5º, in
ciso LXXI, da Constituição Federal, o seguinte:

Art. 5º .
LXXI - Conceder-se-á mandado de in

junção sempre que a falta de norma regula
mentadora torne inviável o exercício dos di
reitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.

Mas, nessa hipótese, tal como está tratada a
matéria na Constituição Federal, o Supremo Tribu
nal Federal, acolhendo esse pedido, recomenda ao
Congresso Nacional que edite uma norma regula
mentadora do princípio constitucional. Se o Con
gresso Nacional não....rn.gulamentar, o cidadão que
quer fazer valer o seu direito vai reclamar ao bispo,
porque não pode fazer valer o seu direito.

O que o texto da nobre Deputada Zulaiê Cobra
está propondo? Está propondo o seguinte:

LXXI - Conceder-se-á mandado de in
junção sempre que a falta de norma -regula
mentadora torne inviável o exercício dos di
reitos de liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à

soberania e à cidadania, destinando-se o
provimento judicial a suprir a norma para o
interessado no âmbito do pedido.

Isso significa que, ao contrário do que acontece
no regime atual - hoje o cidadão vai ao Supremo TrI
bunal Federal, impetra o mandado de injunção, ganha
a causa e a Suprema Corte só pode recomendar ao
Parlamento que edite a nova lei especificadora desse
direito - o próprio Poder Judiciário vai poder editar a
norma que garante a eficácia. O Supremo Tribunal
Federal vai editar a norma que valha como lei para o
caso específico nos limites do pedido em matéria de
cidadania, de nacionalidade, especificamente, nes
ses temas fundamentais.

Portanto, é um avanço na nossa legista~o.

O PDT está votando "não" ao destaque para a
prevalência do texto da eminente Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do José Roberto Batochio, creio que V. Exa. vota
"sim", para manter o texto.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Presi
dente, disse que o PDT vota "sim" ao texto da nobre
Deputada Helatora e "não" ao de~aque.

O SR. DR. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB-AP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores, votei de acordo com o meu Partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a expressão destacada. Como votam os Srs. U
deres?

O SR. AVRTON XERêz (PPS-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, de acordo com as orien
tações que V. Exa. e)(pendeu na manhide hoje, na re
união do Colégio de Lideres, os encaminhamentos
devem ser feitos com brevidade, dispensando-se o
palavrório de alguns oradores mais entusiasmados.

Portanto, o PPS vota "sim" ao texto produzido
pela Relatora Zulaiê Cobra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT-SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, reitero o voto "sim"
dado pelo Deputado José Roberto Batochio.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem
revisão do brador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PLlPST/PSl entende que a Constituição con
sagrou vários direitos ao cidadão brasileiro que, pela
falta de regulamentação, não estão sendo efetivados,
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como o transporte gratuito aos idosos e o direito de o
empregado participar dos lucros da empresa.

Portanto, fiéis ao texto dos Constituintes, nós,
do Bloco Parlamentar PUPST/PSL, encaminhamos o
voto "sim".

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que
o destaque é absolutamente correto. Se deixarmos
que cada juiz, diante do caso concreto, crie a norma
para aquela situação, teremos os ju(zes legislando e
as interpretações serão as mais variadas, dependen
do de cada juiz que seja chamado a se manifestar no
mandado de injunção.

Portanto, o Partido Trabalhista Brasileiro apóia
a €' '~nda e recomenda o voto "não".

O SR. JOSé ANTONIO (BJoco/PSB·MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PSBlPCdoB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quando aprovada a
Carta de 1988 e estava ainda na moda homena
geá-Ia, todos os juristas tiveram o cuidado de desta·
car como um dos indicadores da modernidade do
texto constitucional a introdução na nossa ordem
jurídica do mandado de injunção. Ocorre que esta
bela peça, que esse instituto tão homenageado era
apenas uma jóia que enfeitava o texto constitucio
nal sem ter aplicabilidade no cotidiano daqueles
para quem foi endereçado, isto é, os cidadãos bra
sileiros que estavam impedidos de exercitar direi
tos fundamentais, direitos de cidadania, em função
da inexistência de norma reguladora. A Sra. Rela
tora, no texto que hoje estamos anunciando, cuidou
de oferecer a esse instituto as condições para sua
aplicação, e não houve exageros.

Equivoca-se quem querdizerque essa regra, de
alguma forma, vai reduzir a competência do Congres
so Nacional. De modo algum. O que a Relatora disse
foi simplesmente o seguinte: "O mandado de injunção
terá auto-aplicabilidade, mas para aquele que reque
reu, e nos termos do pedido".

Portanto, Sr. Presidente, aprovar as.. '1 norma é,
com prudência, dar ao mandado de injunção, uma
das mais belas realizações da Carta de 1988, a pos
sibilidade de se transformar em um instrumento a
serviço e a favor da cidadania, na realização dos
seUs direitos.

O PT vota "sim".

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

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse des
taque é mais do que necessário; diria que é extre
mamente importante para esta Casa. Se não apro
varmos o destaque, estaremos dizendo "sim", que
agora o Poder Judiciário passa a poder editar medi
da provisória; que o vazio da legislação agora não
será preenchido somente pelo Poder Executivo; que
esta Casa é tão democrática que até o Judiciário vai
fazer lei, e nós, simplesmente, vamos aplaudir. Aí,
não adianta fazer o discurso.

Por isso, a bancada do PMDB encaminha" o
voto "não".

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, esse destaque é
de autoria do PSDB porque temos absoluta convic
ção de que seria transferir poderes e atribuições
que o povo nos dá - ao Poder Legislativo - para o
Poder Judiciário, ou seja, fazer leis. Correríamos um
risco extraordinário de transformar o Poder Judiciá
rio num setor da sociedade que causaria uma inse
gurança jurídica absoluta ao cidadão e a todos os
Poderes.

Quero exemplificar de forma absolutamente
clara quais seriam esses riscos. Se quiséssemos,
de fato, encontrar uma solução para o mandado de
injunção, que foi algo extremamente inovador e po
sitivo na Constituição Federal de 1988, teríamos
que regulamentá-lo por meio de lei ordinária, jamais
transformar o Judiciário em fazedor de leis. Imagi
nem a seguinte situação: um cidadão, numa cidade
qualquer do Brasil, requer que haja uma creche na
sua rua, por entender que dela necessita; redige a
petição baseada no Estatuto da Criança e do Ado
lescente, e o juiz simplesmente aplica de imediato a
lei, condenando o Prefeito, que não cumprir essa
decisão em 180 dias, a pagar multa de mil reais por
dia. Imaginem ainda o caso de inúmeras situações
que hoje estão na Constituição Federal, como direi
to à moradia: qualquer cidadão pode dizer que tem
direito à moradia e um juiz determina, de imediato, a
construção da casa, naquele dia e naquela hora.

Precisamos que haja uma regulamentação do
mandado de injunção, mas feita por esta Casa. O
Supremo Tribunal Federal não admitiu ele próprio
regulamentar o mandado de injunção. Estaríamos
transferindo essa responsabilidade pára o juiz singu-
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lar em todos os casos. Isso seria uma transferência
de atribuição que é nossa.

Logo, em nome do PSDB, encaminho o voto
"não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, participei hoje, na
Presidência, juntamente com V. Exa., da reunião so
bre os procedimentos da votação desses destaques.

Votamos com esse destaque do PSDB por um
princípio muito simples: o mandado de injunção deve
ser regulamentado pelo Poder Legislativo. Do modo
como está no substitutivo da Relatora, com todo o
respeito que lhe tenho, fere o princípio tripartite de Po
deres, ou seja, ele tira a autonomia desta Casa de re
gulamentar e normatizar ações, ainda que permita,
abstratamente, ao Supremo Tribunal Federal, num
caso específico, servir de jurisprudência a outros.

Além do mais, Sr. Presidente, esse dispositivo
poderia fazer com que houvesse uma enorme quanti
dade de mandados de injunção no Supremo Tribunal
Federal; esvaziaria a Instituição Poder Legislativo; iria
contra aquilo que defendemos, que é a independên
cia de Poderes, ferindo o princípio da autonomia da
competência dos Poderes.

Por isso, Sr. Presidente, somos contrários à
manutenção do texto. Somos a favor do destaque.
O PFL vota "não".

O SR. ELTON ROHNELT (PFL-RR. Sem revi
são do -orador.) - Sr. Presidente, o Governo acom
panhará sua base de sustentação, portanto, reco
menda o voto "não".

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

""
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a reforma do Judiciário começa exatamen
te pelo mandado de injunção. A maior vitória dessa
reforma foi o mandado de injunção. Não recebi mai
ores elogios em outra parte da reforma do que nesta
que trata do mandado de injunção.

Sr. Presidente, ouvi vários discursq~. Estamos a
votar um destaque da bancada do PSDB contra a Re-
latora, que é do PSDB. -

Infelizmente, temos um medõênorme do Gover
no, que apóia alguns ministros do Supremo Tribunal
Federal. (Palmas.) Mas é verdade que o próprio Su
premo Tribunal Federal reclama não ter como suprir
essa falta de ~ulamentaçãodo mandado de injun-

ção. Temos na Constituição uma letra morta, o que é
um absurdo. Continuaremos com essa letra morta? É
um absurdo a falta de coragem de colocar no âmbito
do pedido, e é só no âmbito do pedido.

Ouvi o discurso do ilustre Deputado Jutahy Juni
or. Perdôo S. Exa. por, no afã de defender o Governo,
esquecer-se de que temos prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.

O povo não terá vez. É uma judiação. Se perder
mos o mandado de injunção como está no meu texto,
o povo não terá vez. Mais uma vez faremos a vontade
dos poderosos contra o povo.

Por fa~or, votem comigo!

O SR.INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. lNOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria que daqui para a frente, para não ferir o
princípio dos partidos políticos, a Relatora se mani
festasse primeiro, possibilitando aos Líderes o enca
minhamento. Situações dessa natureza não podem
mais acontecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
razão V. Exa. Darei a palavra à Relatora no início
dos debates.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Vamos pro
testar da maneira mais forte e veemente que o Líder
do maior partido pode fazer. Este Líder considera-se
subjugado nesta sessão, por isso não vai mais acei
tar coisas dessa natureza.

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. MARCELO DÉDA - Viva a Zulaiê!

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Sem reviBão do orador.) - O PMOB vota "não", Sr.
'Presidente.
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o SR. MúelO SÁ - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

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

O SR. MÚCIO SÁ (PMDB-RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
como PMDB.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB-PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o PTB.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores vota com a Relatora. O voto é "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - O voto é "não", Sr. Presi
dente.

O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB-GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o meu Partido.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está
votando com a cidadania, está votando "sim".

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB-DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com a bancada PSB/PCdoB.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, acompanhando a Relato
ra, votamos "sim".

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 - ~
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sugiro,
quando da apresentação de destaques que supri
mam parte de expressão, que haja a obrigação do
texto integral e da parte a ser destacada. O Desta
que n!! 2, que estamos votando, apenas contém a
parte que está sendo suprimida, mas não contém a
parte principal, que é mantida. Acredito que, proce
dendo dessa maneira, seria mais fácil consultar,
porque, como está, temos de pegar o destaque, ir
ao texto original e ver qual a parte remanescente.
Quando o destaque for supressivo parcial, que seja
transcrita a parte que rema.nesce para sabermos
como votar com maior facilidade.

No Destaque nº 21 , que também está em vota
ção, apenas se suprime a alínea b do inciso 11 do art.
93. Não há o texto que está sendo suprimido. Como
participei da Comissão Especial de Reforma do Judi
ciário, sei que se trata da promoção.

Para as próximas matérias - nesta, logicamen
te, está prejudicada minha proposição -, solicito que,
quando o destaque for supressivo, haja a parte supri
mida integralmente e, quando o destaque for supres
sivo parcial, que haja o texto integral, sendo que em
negrito a parte suprimida, para facilitar a consulta e
para que os Parlamentares possam votar de maneira
consciente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É muito
útil a sugestão de V. Exa. Nas próximas matérias, a
Secretaria da Mesa providenciará a transcrição do
dispositivo que está sendo suprimido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Muito obriga
do, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO GONÇALVES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - AJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei confor
me a orientação do Partido Trabalhista Brasileiro na
votação anterior.
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o SR. PEDRO CANEDO (PSDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei a li
derança do PSDB nas votações anteriores.

A SRA. MARIA ABADIA (PSDB - DF. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, votei conforme ori
entação da bancada na votação anterior.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores avisa aos companheiros de bancada que ainda
haverá três votações além desta.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda
o voto "não" e pede aos Deputados que compareçam
ao plenário.

Nesse caso específico, para ser mantido o texto
da Deputada Zulaiê Cobra, tem de haver 308 votos.
Se nós votarmos e não houver 308 votos "sim", ga
nhará o destaque que nós estamos recomendando,
para não permitir que as atribuições do Poder Legisla
tivo sejam transferidas para o Poder Judiciário.

Seria um risco haver em cada sentença uma me
todologia, uma visão diferenciada, o que daria uma in
segurança jurídica extraordinária neste País. Isso seria
eXtremamente prejudicial ao conceito de democracia,
porque é o Poder Legislativo que tem a atribuição, atra
vés do voto, de dizer quem deve legislar e-cbmo.

O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco P~rla

mentar PSB/PCdoB vota "sim", pela cidadania, apro
vando o texto da Deputada-Zulaiê Cobra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro vota "não". Não QUeremos que o Po
der Judiciário também possa editar medida pçovisó
ria. Chega de medida provisória! Somos contra tam
bénu.s do Poder Executivo. Não podemos abrir mão
das prerrogativas desta Casa.

O PTB recomenda o voto "não".
O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reçomenda
aos Srs. Deputados o voto "não".

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
.visão do orador) - Sr. Presidente, o Governo encami-

nha o voto "não" e convoca os Srs. Parlamentares
para que venham ao plenário e permaneçam porque
haverá muitas votações nominais ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
comunicar ao Plenário que estou recebendo de umâ·
Comissão proposta de emenda constitucional com
mais de trezentas assinaturas, submetendo à apreci
ação do Congresso Nacional a privatização de ban
cos oficiais. (Palmas.).

Vou encerrar a votação.
Há mais dois ou três destaques, Srs. Deputados.

Daqui a pouco encerraremos, tendo em vista a reu
nião de Líderes. Se os Srs. Líderes encaminharem
mais singelamente, será mais rápida a votação.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exª que
compreenda esta questão de ordem em virtude da
hora e do término, não muito distante, da sessão.

Solicito a V. Ex!! que retenha na mesa, por al
guns momentos, essa proposta de emenda constitu
cional, que foi encaminhada pelo Deputado Delfim
Netto, para que outros integrantes da Frente Parla
mentar em Defesa do BraSil possam também subs
crevê-Ia. Por decisão-da direção da Frente Parlamen
tar em Defesa do Brasil, todos nós procuramos dar
apoio a essa emenda, que tem um conteúdo naciona
lista, de defesa da empresa nacional e do Sistema Fi
nanceiro Nacional. Todos nós, nacionalistas, inte
grantes da Frente, estamos empenhados em dar apo
io a essa emenda. Solicitamos a todos que procurem
a Mesa para subscrever essa emenda. Cumprimenta
mos o Deputado Delfim Netto por essa atitude nacio
nalista que acaba de tomar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A emen
da está à disposição de V. Exª e dos dema1'S Parla
mentares que queiram..subscrevê-Ia.

O SR. PRESIDENTE.(Michel Temer) - Está en-
cerrada a votação.

Anuncio o resultado:

VOTARAM
Sim 149
Não 301
Abstenções 01
Total 451
É suprimida a expressão destacada

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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,
Proposição: PEC N° 96/92 - DVS N° 2 - PSDB

EXPRESSÃO "DESTINANDO-SE O
PROVIMENTO PEDIDO..

Início Votação: 02/02/2000 19:47

Fim Votação: 02/02/2000 19:56

Resultado da Votado
Sim 149
Nlo 301
Abstenção 1

Total da Votação 451

Art. 17 1

Total Quorum 452

Obetruçio O

Presidiram lr"Votaçao: Michel Temer -16:38

Orientação
PFL -Nio
PSDB· Não
PMDB - Não
PT-Sím
PPB - Nio
PTB - Não
PDT-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPST/PSL - Sim
PPS-Sim
GOV. - Nlio

Partido Bloco Voto
RORAIMA
A1ceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PFL Ni30
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PL PUPST/PSL Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Badu Picanço PSDB Ni30
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Não
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Jurandil Juarez PMDB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 7

PARÁ
Anlvaldo Vale PSDB Não

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho PMDB Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Não

José Pnante PMDB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nilson Pinto PSDB Não

Paulo Rocha PT Sim

Valdir Ganzer PT Sim

VIC Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Não

Átila Lins PFL Não

FrancIsco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Silas Câmara PTB Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo MUniz PPS Sim

Confúclo Moura PMDB Não

Eurípedes Miranda PDT Sim

Expedito Júnior PFL Não

Marinha Raupp PSDB Não

Nllton Capixaba PTB Não

Oscar Andrade PFL Não

Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Não

José Aleksandro PFL Não

MárCIO Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

SérgiO Barros PSDB Sim

ZHa Bezerra PFL Não

Total Acre: 8
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Não
Darci Coelho PFL Não
Freire Júnior PMOB Não
Igor Avelino PMOB Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim

Pastor Amarlldo PPB Não

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Não
Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não
FrancIsco Coelho PFL Não
João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira POT Sim

Nlce Lobão PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Roberto Rocha PSDB Não

Total Maranhão 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PLlPST/PSL Sim

Aníbal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PSDB Não

Antônio José Mota PMDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Llnhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salvlano PSDB Não

Mauro Benevides PMDB Não

Moronl Torgan PFL Não

Nelson Otoch PSDB Não
Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Rommel Felló PSDB Não

Sérgio Novalr. PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 20

PIAuí
Átila Lira PSOB Não

B.Sá PSDB Não
Ciro Nogueira PFL Não
Gesslvaldo \salas PMOB Não
Heráclito Fortes PFL Não

Jol:'ío Henrique PMOB Não
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Partido 816co Voto
PIAuí
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Não
Themistocles Sampaio PMDB Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí-: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PPB Não
Lalre Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não
Múcio Sá PMDB Não

Total Rio Grande<io Norte. 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abílio PMD8 Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMD8 Não
Damião Feliclano PMD8 Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim MoraIs PFL Não
Enlvaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PSDB ~Não

,

Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rlque PSDB Não
Wílson Braga PFL Não "

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campõs PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFl Não
João Colaço PMDB Não
Joaquim FrancIsco PFL Não
Joel De Hollanda PFl Não
José Chaves PMDB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luciano Bivar PSL' PLlPST/PSL Não
Luiz Piauhyhno PSOB Não
Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Sim
Osvaldo Coelho PFL I _~ão

, Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Salaliel Carvalho PMDB Não
Sérgio Guerra PSDB Não
Severino Cavalcanll PPB Não

Total Pernambuco: 25

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não
Augusto Farias PPB Não

Givaldo Carimbão PSB PSB1PCDOB Sim

Helenrldo Ribeiro PSDB Não

José Thomaz Nonõ PFL Não

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não

Olavo Calheiros PMDB Não

Regis Cavalcante PPS Sim

Total ~lagoas : 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não

Cleonâncio Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMDB Não

José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PMDB Não

Eujácio Simões PL PUPST/F'SL Não

Félix Mendonça PTB Não

Francistõnio Pinto PMDB Não

Geddel Vieira Lima PMDB Não

Geraldo.Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Não

Haroldo Lima pedoB PSB/PCOOB Sim

Jaime Fernandes PFL Não

Jairo Carneiro PFL Não

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Não

João Leão PSDB Não

Jonival Lucas Junior PPB Não

Jorge Khoury PFL Não

José Carlos Aleluia PFL Não

José Rocha PFL Não

José Ronaldo PFL Não

Jutahy Junior PSDB Não

Leur Lomanto PFL Não

Luiz Moreira PFL Não

Manoel Castro PFL Nao

Mário Negromonte PSDB Não

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Paulo Braga PFL Não
Pedro Irujo PMDB Não
Regina/do Germano PFL Não
Roland Lavigne PFL Não
Saulo Pedrosa PSDB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Wa/ter Pinheiro PT Sim
Yvonllton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDS Não
AécIo Neves PSDB Não
Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL Não
BonifácIo de Andrada PSDB Sim
Cabu Júlio PL PLlPST/PSL Sim
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa -eMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
JaIme Martins PFL Não
João Fassarella PT Sim
João Magno PT Sim
José Mililão PSDB Não
Júlio Delgado PMDB Sim
MárcIo ReInaldo MoreIra PPB Não
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário de Oliveira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
Olímpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Sim
Phllemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anlzio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL Não
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoS PSB/PCDOS Sim
Silas Brasileiro PMDB Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Virgllio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSOB Não
Walfrido Mares Guia PTB Não

Zaire Rezende PUOB Sim

Total Minas Gerais: 45

EspíRITO SANTO
A1oizio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Não
Magno Malta PTB Sim

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiane> PPB Não

Rita Camata PMDB Sim

Total Espirito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL Não
Alexandre Cardoso PSB PSBlPCDOB Sim
Alexandre Santos PSOB Não

A1merinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo"Rodrigues PL PUPST/PSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob POT Sim
Camélia Ribeiro POT Sim

Coronel Garcia PSOB Não

Oino Fernandes PSOB Não

Dr. Helena PSOB Não

EberSilva POT Sim

Eduardo Paes PTB Não

Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gonçalves PTB Não

Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim
lédio Rosa PUOB Não

Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSBlPCOOB Sim

João Mendes PMOB Não

Jorge Wilson PUDe Não
José Carlos Coutinho PFL Nilo
Laura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo POT Sim

LUIZ Ribeiro PSOB Não
Luiz Sérgio PT Sim
Marcia Fortes PSOB Não
Mattos Nascimento PST PUPSTIPSL Sim
Milton Temer PT Sim
Miríam Reid POT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim

Paulo Fei;ó PSOS Não

Rodrigo Maia PTS Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não

Rubem Medina PFL Não

Simão Sesslm PPB Não

Vivaldo Barbosa PDT .Slm

Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 43

SÁOPAULO
Alberto Goldman PSOB Não

Alberto Mourão PMDB Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benec;si PSDB Não

'L10e\i "tlr;·J.."1(p"'lI'l PT Sim

-clnnunzio PSDB Não

.".1"..11r PSDB Não

Antonio Paloccl PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Amaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Não

Ary Kara PPS Não

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Celso Giglio PTS Não

Celso Russomanno PPS Não

Clovis Volpi PSDB Não

Corauci Sobrinho PFL Não

De Velasco PSL PLlPST/PSL Sim

Delfim Netto PPB Não

Dr. EVllásio PSB PSB/PCDOS Sim

Dr. Hélio PDT Sim

Duilio Plsaneschi PTB Não

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Fernando Zuppo POT Sim

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Sim

Jair MeneQuelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Genoíno PT Sim

José lndio PMOB Não

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT . Sim

Julio Semeghmi PSOB Não

Lamartme Poselia PMDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Não

Luiza Erundina P5B. PSB/PCIJOB Sim

Maluly Netto PFL Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Marcelo Barbien PMDB Sim

Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Montl PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não

Nela Rodolfo PMDB Não
Nelson Marquezelll PTB Não

Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashl PSDB Não
Professor Lu/zlnho PT Sim
Ricardo Berzolni PT Sim
Ricardo Izar PMDB Não

Robson Tuma PFL Não

Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldl PSDB Não

Sampaio Dóna PSDB Não

SilVIO Torres PSDB Não
Teima de Souza PT Sim

Vadão Gomes PPB Não
Wagner Salusliano PPB Sim

XICO Grazlano PSDB Não

Zulalê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 63

MATO GROSSO
Celclta Pinheiro PFL Não

Uno Rossi PSDB Não

Munlo Domingos PTB Não

Pedro Henry PSDB Não

Ricarte de Freitas PSDB Não

Teté Bezerra PMDB Não

Welinton Fagundes PSDB Não

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso. 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMDB Não

Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Não

Mana Abadia PSDB Não

Paulo Octávio PFL Não

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Geovan Freitas PMDB Sim
Juquinha PSDB Não

Lidia Quinan PSDB Não
LUIZ Bittencourt PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Não
Pedro Chaves PMDB Não
Pedro Wilson PT Sim
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GOIÁS
Ronaldo Calado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Waldemlr Moka

Total Mato Grosso do Sul· 5

PARANÁ
Abelardo Luplon
Affonso CamarÇjo
Airton Roveda
Alex Canzlanl
Basílio Víllanl
Chico da Princesa
Ollceu Speraflco
Or. Rosmha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parclanello
Ins Simões
Ivanlo Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Plzzatto
LUIz Carlos Hauly
MárcIo Matos
Max Rosenmann
Moacir Michefetto
Nelson Meurer
Odílio Balbinottl
Oliveira Filho
Osmar Serragllo
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná. 29

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edmho Bez
Edison Andnno
Fernando Coruja
Gerváslo Silva
Hugo Biehl

Partido

PFL
PFL
PMOB

PT
PMOB
PSOB
PTB
PMOB

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

PFL
PT
PMOB
PMDB
POT
PFL
PPB

Bloco Voto

Não
Não
Não

Sim
Não
Não
Não
Não-

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

Abstenção
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
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P.rUdo Bloco VQto
SANTA CATARINA
João Matos PMOB Não

João Plzzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Nao

Pedro Blltencourt PFL Nao

Raimundo Colombo PFL Não
Serafim Venzon PDT Sim

Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Preito PT Sim

Airton Dipp PDT Sim

Alceu Co/lares PDT Sim

Caio Rlela PTB Sim

Cezar Schirmer PMDB Sim

Enio Bacci PDT Sim
:

Esther Grossi PT Sim

Fernando Marrom PT Sim'

Felter Júnior PPB Não

Hennque Fontana PT Sim

Júlio Redecker PPB Não

Luis Carlos Hetnze PPB Não

LUIZ Mainardi PT Sim

Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMDB Não

Nelson Marchezan PSDB Não

Nelson Proença PMDB Não

Osvaldo Biolchl PMDB Não

Paulo José Gouvêa PL PLlPSi/PSL Sim

Pompeo de Mattos PDT Sim

Roberto Argenta PHDBS Não

Telmo Kirst PPB Não

Valdeci Oliveira ·PT Sim

Waldir Schmrdt PMDB Sim

Waldomlro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSDB Não

Total Rio Grande do Sul: 26
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A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, desejo apenas ler nota emitida pelo Governador
de Alagoas, Ronaldo Lessa, a propósito dos inciden
tes com os trabalhadores rurais.

o Governador Ronaldo Lessa afirmou
que o Governo não compactuará com crimi
nosos, seja quem for, e a determinação é
punir os responsáveis peJo incidente em
Atalaia. Lessa lamentou o episódio ocorrido
na Fazenda São Pedro, no início da tarde
de ontem (2), quando um integrante do Mo
vimento dos Trabalhadores Sem Terra
(MST) foi assassinado e três ficaram feridos
em confronto com empregados da fazenda.

"A ordem transmitida aos órgãos de
segurança é para garantir a tranqüilidade,
porque esse é o papel do Estado no mo
mento", frisou o governador. Uma comissão
formada pelos secretários Edmilson Miranda
(Defesa Social) e Petrúcio Bandeira (Agri
cultura), o comandante da PM, coronel Ro
naldo dos Santos; o presidente do Iterai,
Roberto Paiva; o procurador geral de Justi
ça, Lean Araújo e representantes da Comis
são de Direitos Humanos foi ao local do
confronto para apaziguar os ânimos.

O governador acrescentou que, por
manter uma relação fraterna com os movi
mentos populares, pede a colaboração dos
sem-terra para poder cumprir o seu papel e
garantir a tranqüilidade do nosso povo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Obrigada.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação, meu
voto foi "não".

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, meu voto foi "não".

O SR. ~ERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem
revisão do, orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi
"não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque n2 4, da bancada do PPB, nos se
guintes termos:

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 161, V e § 22 , do Regimento

Interno, requeremos destaque para supressão da ex
pressão "condicionada à aplicação da outra parte"
constante § 32 do art. 52 da Constituição, na redação
dada pelo art. 1º do Substitutivo adotado pela Comis
são Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Assinam: Bonifácio de Andrada, PSDB. - Jairo Car
neiro, PFL. -Inocêncio Oliveira, Líder do PFL. - Aé
cio Neves, Líder do PSDB. - Gerson Peres, Vi
ce-Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar contra, concedo a palavra ao Deputado Or.
Hélio. (Pausa.) Ausente.

O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à Relatora. (Pausa.)

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) -. Sr. Presidente, nós apoiamos. É acordo
geral.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É acordo
geral? (Pausa.)

É acordo geral.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, os lí

deres podem encaminhar, se não houver ninguém
inscrito.

A SRA ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA ZULAIÊ COBRA (PSD8 - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, é um acordo de to-



06082 Quínta~feira3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

dos os partidos. Tivemos a possibilidade de tirar a ex
pressão "condicionada à aplicação da outra parte". A
Relatora também concorda. Portanto, não há nada
que possa ser contra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
vamos votar?

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

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

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, há apenas um reparo. O
PDT nunca se colocou contra; ao contrário, é a favor
do texto.

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. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, que os Líderes digam a
posição das bancadas e também que se esclareçam
os colegas do que se trata.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Constará
da ata que todos os Líderes votam "sim".

O SR. MARCELO DÉDA - Claro. E constando
da ata que, com a aprovação dessa nova redação, tra
tados e convenções internacionais sobre direitos hu
manos se incorporam à Constituição, e naturalmente
a Constituição não pode ter o seu cumprimento condi
cionado a que outra parte cumpra, especialmente, em
matérias de direitos humanos.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto é
"não".

O SR~PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
retifica, O voto é "não".

O -5ft MENDES RIBEIRO FILHO - O voto é
"não".

oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto é
"não":"'"'''

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. MARCOS CINTRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. MEDEIROS (PFL - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com a orientação da bancada.

O SR. DANILO DE CASTRO (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "não".

O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do PSDB.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto
"não", porque, dessa forma, o tratado-convenção a fa
vor dos direitos humanos ganha status de norma
constitucional, independentemente da aplicação de
reciprocidade. Quem ganha com isso é o cidadão, o
respeito aos direitos humanos, independentemente
de quaisquer diferenças de ordem cultural, religiosa
ou étnica entre países. Ganham a cidadania e os dire
itos humanos do País.

O PDT encaminha o voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal solicita aos Srs. Parlamentares que
permaneçam em plenário para que concluamos a vo
tação de mais um destaque.

O nobre Deputado Gerson Peres pediu que sua
emenda aglutinativa fosse votada na próxima sema
na. Por isso, teremos a votação de mais um deE/taque
para concluir esta noite com chave de ouro.

O PFL vota "não" e reitera o apelo aos Srs. Par
lamentares para que permaneçam em plenário a fim
de que concluamos mais um destaque.

Avançamos bastante na reforma do Poder Judi
ciário. Tenho certeza de que, no máximo em cinco
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sessões, deveremos concluir essa votação em prime
iro turno. Isso faz parte da agenda positiva da Casa e
é um grande momento da instituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Temos,
portanto, só mais um destaque. Convoco os Srs.
Parlamentares para que amanhã, na sessão que se
iniciará às 9h, às 11 h ou 11 h15min. comecemos a
votar. Vamos votar pelo menos mais três ou quatro
destaques da reforma do Judiciário. Portanto, é vo
tação nominal, o que quer significar que pela
13h30min. mais ou menos teremos votado esses
três ou quatro destaques.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSOB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se V. Ex!!
me permitir, vou pedir uma informação, para que o
autor do destaque fizesse-me compreendê-lo. Ao re
tirar essa expressão, essa condicional "aplicação da
outra parte", significa que os tratados sobre direitos
humanos passam a ter status constitucional. Se
amanhã algum desses tratados for revogado, como
fica, se adquirir status constitucional? Ele é revoga
do. No entanto, está na nossa Constituição? Gosta
ria de entender isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De
putado Marcelo Déda propõe-se a explicar.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, não há
uma incorporação automática dos tratados ao texto
constitucional, isto é, apenas aqueles tratados que
tenham sido aprovados nas duas Casas do Con
gresso Nacional, com o q.Jorum de emenda consti
tucional, terão tal status.

Na verdade, o que se está dando a esses tra
tados é o privilégio de funcionar na condição de
uma PECo Desde que tenham votação qualificada
de PEC, terão o status de norma constitucional.
Veja que são tratados pertinentes a direitos huma
nos. O objetivo do destaque é na hora em que se
conferir esse status não criar a obrigação de que
haja reciprocidade.

Por exemplo, se um país, Cuba, Filipinas ou qual
quer outro, não subscrevê-lo, não se pode negar a vi
gência de uma regra produtora de direitos humanos no
Brasil, porque uma das outras partes - porque podem
"'''r dezenas - recusou-se a ratificá-lo, também.

V. Ex' levanta a questão da possível revoga
ção do tratado. Revogado o tratado, obviamente, o
Itamaraty encaminhará a informação ao Poder Exe
cutivo, que enviará uma proposta também de revo
gação da nossa ratificação, como ocorre nos demais
tratados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Srs. Deputados, todas essas votações são no
minais. Verifico que temos 494 Deputados na Casa e
404 no painel. Peço aos Srs. Deputados que perma
neçam no plenário para votar.

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

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

O SR. AÉCIO NEVES (PSDS - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, assim como V. Ex!!,
percebo que há uma queda significativa no quo
rum. Reitero o apelo aos Parlamentares do meu
partido para que permaneçamos em plenário. Te
mos apenas uma matéria que depende de delibera
ção nominal na noite de hoje e que entrará em pau
ta em seguida, sem encaminhamento, já que há
acordo. É fundamental que os Srs. Deputados per
maneçam em plenário, para que possamos votar
com o quorum significativo que havia anteriormen
te. O PSDB encaminha "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Temos mais destaques. Permaneçam em plená-
rio.

Está encerrada a votação.
A SRA ALCIONE ATHAYDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exª a palavra.

A SRA ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anun-
cio o resultado:

VOTARAM
Sim 4
Não 408
Abstenções 01
Total 413

É suprimida a expressão destacada.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92 -nvs N° 4 - PtIlOB"'
EXPRESSÃO "CONDICIONADA A
APLICACÃO PELA OUTRA PARTE"

Início Votação: 0210212000 20:01

Fim Votação: 02/02/2000 20:06

Resultado da Votação
Sim 4
Não 408
Abstenção 1

Total da Votação 413

Art. 17 1

Total Quorum 414

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 16:38

Orientação
PFL -Não
PSDB -Não
PMDB -Não
PT- Não
PPB - Não
PTB - Não
PDT- Não
PSBlPCDOB - Não
PUPSTIPSL - Não
PPS· Não
PV -Não
GOV. -Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Nao
Luciano Castro PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Rabérío Araújo PL_ PUPST/PSL Nêo

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Sadu Picanço PSDB Não
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Nêo
EioWJndro Milhomen I'lSB PSB/PCDOB Não
Fátima Pelaes PSDB Nêo
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Jurandil Juarez PMDB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 7

PARÁ
Babá PT Não

Deusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho PMOB Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanm Queiroz PDT Não

Jorge Costa PMOB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nilson Pinto PSOB Não

Paulo Rocha PT Não

RaImundo Santos PFL Não

Valdir Ga!'lZF!r PT Não

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSDB Não

Átila Lins PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Silas Câmara PTB Não

Vanessa Grazzlotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não

Confúcio Moura PMOB Não

Eurípedes Miranda POT Não

Marinha Raupp PSOB Não

Nllton Capixaba PTB Não

Sérgio Carvalho PSOB N~o

Total Rondonia: 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não

José Aleksandro PFL Não

MárClo Bitlar PPS Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSOB Não

ZHa Bezerra PFL Não

Tetal Acre: 6

TOCANTINS
Antt5i'tiõ Jorge PTB Não

Óilrci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMOB Não

IgorAvelino PMOB Não

Osvaldo Reis PMOB Não

Pastor Amanldo PPB Não
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Partido Bloco Voto

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albénco Filho PMDB Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eltseu Moura PPB Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Não
Roberto Rocha PSDB Não
Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não
Antonio Cambraia PSDB Não

Antônio José Mota PMDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Lmhares PPB Não

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSDB Não
Manoel Salvlano PSDB Não

Mauro Benevides PMDB Não

Pinheiro Landim PMDB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Rommel FelJó PSDB Não

Sérgio Novais !lSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 17

PIAuí
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Nao
Ciro Nogueira PFL Não

Gesslvaldo Isalas PMDB Não
Heráclito Fortes PFL Não

João Hennque PMDB Não
Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFL Não
Themístocles Sampaio PMDB Não
Wellington Dias PT Não

Total Piaui. 10

RIO GRANDE DO NORTE
Bellnho Rosado PFL Não
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PPB Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não
MúcioSá PMDB Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abího PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
EnJvaldo Ribeiro PPB Não
lnaldo Leitão PSDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PSDB Não

Total Paraíba. 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Não
Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDÇlB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
João Colaço PMDB Não
Joaquim FrancIsco PFL Não
José Chaves PMDB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
Luciano Blvar PSL PUPST/PSL Não
LUIZ Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Não
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Não
Salatlel Carvalho PMDB Não
Sérgio Guerra PSDB Não

Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não
Augusto Farras PPB Não
HelenJldo Ribeiro PSDB Não
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Regls Cavalcante PPS Não

Total ~Iagoas : 6

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
CleonânCIO Fonseca PPB Não
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Partido Bloco Voto

SERGIPE
Jorge Alberto PMDB Nao

José Teles PSDB Não

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PS! PSB/PCDOB Não

Total Sergipe. 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFt Não

Claudio Cajado PF Nâo

Coriolano Sales Pf\!IDB Não

EUlácio Simões PL PUPST/PSL Nâo

Félix Mendonça PTB Não

Franclstõnlo Pinto PMDB Não

Geddel Vieira Lima PMDB Não

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrlelli PFL Nio

Haroldo Lima pedoB PSB/PCDOB Não

Jaime Fernandes PFL Nlo

Jairo Carneiro PFL Nfio

Jaques Wagner PT Nilo

João Almeida PSDB Nêo

João Leão PSDB Nêo

Jonival Lucas Junior PPB Nêo

Jorge Khoury PFL Não

José Carlos AlelUia PFL Não

José Rocha PFL N~o

José Ronaldo PfL Não

Jutahy Junror PSDB Não

Luiz Moreira PFL Não

Manoel Castro PFL Não

Mário Negromonte PSDB Não

Nelson Pellegnno PT Não

Nilo Coelho PSDB Não

Paulo Braga PFL Não

Pedro IruJo PMDB Não

Reglnaldo Germano PFL Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Urslcino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT N!o

Y-\lonillon Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB

T
Aécio Neves PSDB N o

Antônio do Valle PMDB N o

Aracely de Paula PFL N o

Bonifácio de Andrada PSDB N o

Cabo Júlio PL PUPST/PSL N1°
Carlos Mosconi PSDB No

Cleuber Carneiro PFL Nâo

Custódio Mattos PSDB Nt:lo
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Danllo de Castro PSDB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa P$DB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Não
Gllmar Machado PT Não
Hélio Costa Prw!DB Não
Herculano Anghmettl PPB Não
Ibrahim Abl-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella pr Não
João Magno pr Não

José Militão PSDB Não
Júlio Delgado PMDB Não

Lael Varella PFL Não

Márcio Remaldo MoreIra PPB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário de Oliveira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Odelmo Leàu PPB Não
Olimplo Pires PDT Não
Osmânlo Pereira PMDB Não

Paulo Delgado PT Não

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Ronaldo Vasconcellos PFL Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoS PSB/PCDOB Não
Virgílio Guimarães PT Não

ViUorio Medioli PSDB Não

Zaire Rezende PMDB Não

Total Minas Gerais:-43

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSOB Não
João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Não
Magno Malta PTS Não

Marcus Vicente PSDB Hêo
Max Mauro PTB N!lo
Nilton Baiano PF»B N~o
Rita Camata PMD8 Nâo

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não
Aldir Cabral P~L Não
Alexandre Cardoso P$B PSB/PCDOB Nlio
Alexandre Santos PSDB Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonro Carlos Biscala PT Não
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodngues PL PUPST/PSL Não
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob PDT Não
Coronel Garcia PSDB Não
Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Não
Eber Silva PDT Não
Eduardo Paes PTB Não
EUrico Miranda PPB Não
Fernando Gonçalves PTB Não
FrancIsco Silva PST PUPST/PSL Sim
lédlo Rosa PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghah PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Não
Jorge Wilson PMDB Não
José Carlos Coutinho PFL Não
Laura Carneiro PFL Não
Luis Eduardo PDT Não
LUIz Ribeiro PSDB Não
Luiz Sérgio PT Não
Marcia Fortes PSDB Não
Mattos Nascimento PST PL/PST/PSL Não
Milton Temer PT Não
Miriam Reld PDT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Palva S.Part. Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo Feljó PSDB Não
Rodngo Mala PTB Sim
Rubem Medina PFL Não
Simão Sesslm PPB Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 41

')ÃO PAULO
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
André Benassl PSDB Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonro Carlos Pannunzlo PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Paloccl PT Não
Arlindo ChlnaglJa PT Não
Arnaldo Faria de Sã PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Celso Giglio PTB Não

Celso Russomanno PPB Não

ClovIs Volpi PSOB Não

Corauci Sobrinho PFL Não

De Velasco PSL PLlPST/PSL Não

Or. Evllásio PSB PSB/PCDOB Não

Or. Hélio POT Não

OUlllo Pisaneschi PTB Não

Edinho Araújo PPS Não

Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Não

Fernando Zuppo POT Não

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelli PT Não

João Herrmann Neto PPS Não

João Paulo PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMOB Não

José Genoino PT Não

José índio PMOB Não

José Machado PT Não

José Roberto Batochio POT Não

Julio Semeghini PSOB Não

Lamartine Posella PMOB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Não

Maluly Netto PFL Não

Marcelo Barbieri PMOB Não

Marcos Cintra PL PLlPST/PSL Não

Medeiros PFL Não

Michel Temer PMOB Art. 17

Milton Monti PMOB Não

Moreira Ferreira PFL Não

Nelo Rodolfo PMOB Não

Nelson MarQuezelli PTB Não

Neuton Lima PFL Não

Paulo Kobayashi PSOB Não

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Izar PMOB Não

Rubens Furlao PPS Não

Salvador Zimbaldi PSOB Não

Sampaio Oória PSOB Não

Sílvio Torres PSOB Não

Teima de Souza PT Não

VadãoGomes PPB Não

Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSL Não

Wagner Salustiano PPB Não

Xico Graziano PSOB Não

Zulaiê Cobra PSOB - Não

Total São Paulo: 62

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
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MATO GROSSO
Lino RossI
Munlo Domingos
Pedro Henry
Teté Bezerra
Wellnton Fagundes
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Geraldo MaÇjela
Jorge Pinheiro
Mana AbadIa
Pedro Celso
Ricardo Noronha

Total Distrito Federal' 6

GOIÁS
JuqUlnha
Lldla QUlnan
Pedro Canedo
Pedro Wilson
Ronaldo Calado
VIImar Rocha

Total Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Marçal Filho
Mansa Serrano
Nelson Trad
Waldemlr Moka

Total Mato Grosso do Sul 5

PARANÁ
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex CanZlanl
Basílio Villanl
Chíco da Pnncesa
Dr, Roslnha
FláVIO Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivamo Guerra
José Borba
Jose Janene
Luciano Plzzatto
LUIZ Carlos Hauly
MárcIo Matos
Max Rosenmann
Moacir Mlcheletto
Nelson Meurer
Odflio Balblnottl

Partido

PSDS
PTB
PSDB
PMDS
PSDS
PMDB

PCdoS
PT
PMDB
PSDS
PT
PMDB

PSDB
PSDB
PSDB
PT
PFL
PFL

PT
PMDB
PSDS
PTB
PMDB

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

Bloco

PSSfPCDOS

Voto

Não
Não
Sim
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não



Fevereiro de 2000 DIÁRJO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 06093

Partido Bloco Voto

PARANÁ
Oliveira Filho PPB Não

Osmar SerraÇlllo PMDB Não

Padre Roque PT Não

Ricardo Barros PPB Não

Rubens Bueno PPS Não

Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Abstenção

Carlito Merss PT Não

Edinho Bez PMDB Não

Edison Andrino PMDB Não

Fernando CoruJa PDT Não

João Matos PMDB Não

João Plzzolattl PPB Não

José Carlos Vieira PFL Não

Pedro Blttencourt PFL Não

Raimundo Colombo PFL Não

Seraflm Venzon PDT Não

Vicente Caropreso PSDB Não

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não

Alceu Collares PDT Não

Augusto Nardes PPB Não

Caio Riela PTB Não

Cezar Schlrmer PMDB Não

Enio Baccl PDT Não

Esther Grossi PT Não

Fernando Marronl PT Não

Fetter Júnior PPB Não

Germano RIÇloUo PMDB Nlrlo

Henrique Fontana PT Nlrlo

Júlio Redecker PPB Não

Luis Carlos Heinze PPB Não

Luiz Mainardi PT Não

Marcos Rolim PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMDB Não

Nelson Marchezan PSDB Não

Osvaldo Biolchi PMDB Não

Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Nlrlo

Paulo Paim PT Não

Roberto Argenta PHDBS Não

Valdecl Oliveira PT Não

Waldir Schmldt PMDB Não

Veda Crusius PSDB Não

Total Rio Grande do Sul: 24
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o SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
prejudicado o Destaque Simples nº5, em face da vo
tação do de Bancada nº 4.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esque
ci-me de votar. Confesso o meu erro. O homem
cresce quando é humilde. A humildade é uma das
minhas qualidades. Errei e confesso meu erro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O erro
confessado constará da ata.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Eu também me esqueci
de votar, Sr. Presidente. Votaria por abstenção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cons
tará da ata também.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Nelson Otoch,
do PSDB do Ceará, pede permissão ao Deputado
Inocêncio para assinar embaixo a sua justificativa.
Também, distraído, esqueci-me de votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque
rimento de Destaque nº 21 da bancada do PMDB:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art.161, I e § 2º
do mesmo artigo, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputaods, o DESTAQUE DE BANCADA
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO da alínea b do
inciso I( do art.93 constante do art.7º do Substituti
vo aprovado pela Comissão Especial que apreciou
o PEC nº 96-A, de 1992, que "Introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário" e apensa
das.

Assina o Deputado Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Líder do PMDB.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, consignei o voto "não".

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "não".

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "não".

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há acordo
nesse texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
acordo.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nesse tam
bém há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acordo
nesse texto?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - É, acordo
nesse texto.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Tirar o texto do re
latório, vai ser mantido o texto hoje da Constituição.
Este é o acordo dos partidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tado Fernando Coruja vai encaminhar contra? Não?

Acordo. Vamos votar, então.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o seguinte dispositivo destacado:

Art. 7:
Art.93.: .
1- ..
(1- ..

b) a promoção por merecimento pres
supõe dois anos de exercício na respectiva
entrância e não integrar o juiz a última terça
parte da Iísta de antigüidade desta, salvo se
não houver com tais requisitos quem aceite
o lugar vago; (NR)

O SR. DELFIM NETTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. DELFIM NETTO (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, "não".

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portan
to, constará das notas taquigráficn::: que todos os
Srs. Líderes votam "não".

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Por acordo, Sr. Presidente, se
manterá com relação à promoção de magistrados
a mesma redação que está hoje na Constituição
Federal.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PRo
Sem revisão do orador.) - Na votação anterior, votei
com o partido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto
é "não", portanto.

Srs. Deputados, tomem seus lugares a fim de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - É uma vitória do Deputado Men
des Filho e da sua insistência, aliás, competente
insistência.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
iniciada a votação.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com o PTB.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei "não".

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Sem
revisão do orador.) - Na votação anterior, votei
"não", Sr. Presidente.

O SR. CARLOS BATATA (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Na votação anterior, votei
"não", Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal reitera o voto "não".

O SR. JOÃO TOTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR" JOÃO TOTA (PPB - AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
"não".

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
procurar, amanhã às 11 h15min., 11 h30min., no má
ximo, estar no plenário para votar três ou quatro
destaques.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, "não".

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, antes que a sessão se encerre, quero passar
a essa Presidência duas reportagens muito signi
ficativas: a primeira trata da dispensa do sertanis
ta Orlando Villas Bôas, publicada hoje no Diário
Oficial, e a outra refere-se à indignação do pró
prio indigenista.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, no
momento em que os brasileiros são convocados a
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festejar os quinhentos anos do Descobrimento,
uma medida governamental adotada na semana
passada ecoou como um desrespeito à história do
País e aos que persistem em preservá-Ia, deixan
do a impressão de que o brado em favor da me
mória brasileira não passa de ufanismo para mar
keting político.

Refiro-me ao triste episódio da demissão do
sertanista Orlando Villas Bôas da Fundação NacIo
nal do índio, FUNAI. Um simples comunicado via fax
dimensiona o desprezo com que é tratado um cida
dão que dedicou 48 anos de sua vida à causa indí
gena, ao Brasil. Com um currículo inquestionável,
ao qual sempre inclui, ironicamente, as 253 malárias
que contraiu nas suas andanças pelas florestas bra
sileiras, Orlando Villas Bôas não merecia tamanha
grosseria por parte do Presidente da Funai, Sr. Fre
derico Marés Filho.

A justificativa é a mesma que se torna, cada
dia mais, símbolo de uma modernidade voltada úni
ca e exclusivamente aos resultados financeiros.
Como argumento para sua atitude, o Sr. Frederico
Marés Filho usa a contenção de despesa.

Ora, srªs e Srs. Deputados, o sertanista
Orlando Villas Bôas recebia, como assessor espe
cial da Funai, cerca de R$1.300,OO e sequer está
questionando o corte ou não dos seus ganhos.
Possui outras fontes de renda, fruto de sua vida de
dicada aos índios. Nada exorbitante. Mas não é o
dinheiro que o preocupa. Quem se submeteu a ma
lárias, insetos e demais desconfortos das matas
tropicais durante mais da metade dos seus 86 anos
de vida certamente não tem como prioridade o acú
mulo de riqueza material.

O que incomoda não só o bnlhante homem
que é Orlando Villas Bôas, mas também todos
aqueles que lutam por respeito, dignidade e dedica
ção em busca de uma vida mais justa, é a humilha
ção e o desprezo que vêm impressos na folha de
fax enviada pelo Presidente da Funaí.

No mais, aqueles que se apegam tanto às
questões financeiras devem estar felizes ao ver a fa
cilidade com que a Fundação Nacional do índio re
solve seus problemas de caixa...

Se não vale a pena pagar por um funcionário
dedicado à causa da instituição ou se não compen
sa investir em recursos humanos e materiais para
solucionar as questões às quais se propõe, então,
para que manter a Funai?

Vale ressaltar que, além de malárias, o currí
culo de Orlando Villas Bôas inclui a criação do Par
que Nacional do Xingu e da própria Fundação Naci
onal do Índio. Ele e seus irmãos Cláudio, morto em
1998, e Álvaro, falecido na década de 80, sempre
foram dedicados à causa indígena, muito antes que
tal ação fosse transformada em tarefa exótica ou
peça ufanista para marketing político.

Graças ao seu histórico, Orlando Villas BOas
já recebeu novas propostas de trabalho, curiosa
mente, do próprio Governo Federal, o mesmo que
o demitiu por contenção de despesa. Pois, segun
do o porta-voz da Presidência da República, Sr.
Georges Lamaziere, o Presidente lamentou o que
chamou de "mal~entendido burocrático que possa
ter havido".

Mesmo assim, o desprezo com que foi tratado
Orlando Villas Bôas representa também o desprezo
aos índios e aos demais profissionais da Fundação,
que, como o sertanista, talvez não se interessem
muito por contas e balanços financeiros, mas não
hesitam em cumprir, longe dos gabinetes refrigera
dos, a tarefa à qual se propuseram.

O fax e a nota da demissão publicada no Diá
rio Oficial da União de hoje, 2 de fevereiro, são a
demonstração de como a burocracia pode tornar fá
cil a vida dos governantes, mas dificultar imensa
mente o trabalho dos cidadãos comuns e profunda
mente dignos.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE A
ORADORA

NO GOVERNO, POUCOS SABIAM DA DEMISSÃO

Brasília - A demissão de Orlando Villas BOas
do cargo de assessor especial da Fundação Naci
onal do índio (FUNAI) ainda não tinha sido anunci
ada oficialmente ontem pelo Presidente da instituí
ção, Frederico Marés Filho. Nem mesmo os as
sessores do Ministro da Justiça, José Carlos Dias,
sabiam da exoneração.

O sertanista Apoena Meirelles, filho de Fran
cisco Meirelles, um dos contemporâneos dos Vil/as
Bôas, parecia não acreditar na notícia. "Foi uma for
ma deselegante, já que o Governo tem uma grande
dívida com os Villas Bôas", disse Meirelles.

Segundo ele, Orlando e seus irmãos, Cláudio
(que morreu em 1998) e Álvaro (falecido há quase
duas décadas), sempre se dedicaram à causa indí
gena quando o trabalho era muito diferente de hoje.
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"Era uma questão de coragem, enquanto hoje é
uma,coisa exótica", diz.

Meirelles disse que teve, ontem, uma longa
conversa com Villas Bôas. "Ele (Orlando) não está
questionando o dinheiro do cargo, ma& a forma pela
qual foi informado", afirma. "Além disso, cortar o sa
lário que Orlando ganhava, de R$1.300,OO não vai
resolver o déficit do Brasil", protesta.

Burocracia - Também assessor da Funai, o
índio Marcos Terena não critica a direção da fun
dação. Mas reconhece que Orlando Villas Bôas é
hoje o indigenista brasileiro mais conhecido no ex
terior. "Aparentemet1te, ele estava exercendo uma
função incompatívél administrativamente", disse
terena.

Segundo Terena, que integra a Comissão da
Organização das Nações Unidas (ONU) para a cau
s~"',ndígena, ,a demissão de Villas Bôas é Hpica da
administração do Governo. Ele lamenta que essas
R~estões sejam tratadas ,de maneira fria elburacráti
ca" sem o devido reconhecimento dos' méritos das
pessoas que ocupam ôs cargos púl)lic'Os. "Isso' não
ocorre apenas na Funai, mas em todos os órgãos
públicos", diz Terena. (E.L.)

, COMUNICADO FOI 'GENTIL.:, AFIRMA MARÉS,. .

'., .'Brasília :... O Presidente da Fundação Nacio'nal
dó, índio (FUNAI), Frederico Marés, disse dnt-em que
ViI'a~ Bôas estava acumulando funções, já qUe,
de~de o ano passado, tinha direito a pensão especi
al da União. Marés afirmou que o comunicado feito
a Vil/as Bôas foi "gentil"· e explicou os motivos de
~ua' demissão. Conforme disse no fax enviado ao
~eit~:ú'ista, a Funai precisa reduzir as remunerações
dbs cargos em comissão, já que vem passando por
significativo corte, "motivado pela recente passagem
da saúde indígena para a Fundação Nacional de
~aúde (FUNASA)".

.Ontem, depois de um encontro com o Minis
tro da Justiça, José Carlos Dias, Marés informou
que a demissão de Villas Bôas deverá ser pl.!blica
da hoje no Diário Oficial. Orlando Villas Bôas n'ãeu
costuma ler o DiáriÇ) Oficial, mas afirmou que o
fará, a partir de hoje, para tentar saber os motivos
de sua demissão do cargo de assessor especial
çfa presidência da FUfi~i.

"Quero saber por quê Jui demitido, já que no
fax o presidente da Funai não disse o motivo", disse
o sertanista, '

Segundo Marés, a medida foi "um ajuste". "A
Fu~ai deve a Villas Bôas todo o respeito e acredito
que até seria um bom presidente da Funai", disse
Marés, explicando que o cargo de assessor exercido
pelo sertanista desde a década de 80 era apenas
simbólico, mas ilegal, por causa da pensão especial
que vinha recebendo desde 1998. Para Marés a po
pulação também vai entender que essa medida é le
gai", afirmou. O porta-voz da Presidência da Repú
blica, Georges Lamaziere, disse que a demissão do
sertanista foi provocada pelo fato de ele não poder
acumular o salário e uma pensão concedida em ra
zão de serviços prestados à causa indfgena. (E.L.)

O Presidente da Fundação Nacional do índio,
no uso das' atribuições que lhes são conferidãs pelo
Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 564, de ~B de ju
nho de 1992, resolve:

Nº 35 - Art. 1º Exonerar Q servidor Orlando ViI
las Bôas, matrícula nº 445982, do cargo, em comis
são de Assessor, código DAS-102.2, da Presidên
cia, para qual fóra nomeado por meio da Portaria nº
11/92 de'2b-1-92.

A'ri. 2!! Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Nº 36 - Art. 1!! Conceder exoneração ao servi
dor Elder Antonio Lunardi, matrfcula nº 1271::°72, do
Cargo em Comissão de Assessor Técnico, código
DAS-102.3, da Presidência, para o qual fora nomea
do por meio da Portaria nº 199/Pres/9B.

Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

VILLAS BÔAS LAMENTA FALTA DE
ÉTICA DA FUNAI '

Brasília - O sertanista Orlando Villas Bôas afir
mou, ontem, que sua demissão do cargo de asses
sor especial da Fundação. Nacional do' rndio
(FUNAI), na semana passada, encerrá de maneira
"inglória e gro"s':lra", 48 anos de dedicação à causa
indígena. ViIi",s Bôas, de 86 anos, foi exonerado do
cargo pelo rJl'esidente da instituição, Frederico Ma
rés Filho, em um comunicado via fax. "As pesMas
têm de ter étiéa", ~amenta.

"Dedicall')os boa paJte de no_~Sa vida a essa
causa pensando que fitemos alguma coisa que
preste, mas os novos donos dãterra não acharam
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isso", acrescenta o sertanista, que confessa ter von
tade de chorar quando fala sobre o assunto.

Villas Bôas foi comunicado de sua demissão no
dia 25 de janeiro, quando Marés lhe enviou um fax
afirmando que precisava do cargo de confiança que
ocupava. "Lamento muitíssimo comunicar-lhe da real
necessidade de ter de dispor do cargo em comissão",
afirmou Marés na correspondência.

A justificativa do presidente da Funai era a
de que Villas Bôas recebia uma pensão vitalícia
concedida pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, no ano passado. No fax enviado para o
sertanista, ele afirma que a medida é para ade
quar a instituição ao Decreto nll 3.134/99, que de
terrn''1a uma redução em 10% dos gastos com
cargl. ie confiança.

Além do DAS-2 que recebia como assessor,
equivalente a R$1.300,OO, Villas BOas tinha uma
aposentadoria quase nesse mesmo valor e um be
neUcio de R$950,OO do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). Villas Bôas confessa que não se pre
ocupa com o dinheiro, mas se sentiu humilhado pela
formà com que foi tratado pelo presidente da Funai.
"Quando ele ia assumir o cargo, veio almoçar comi
go, tiramos fotos juntos e eJe me pediu apoio", afir
mo"," o sertanista. "Ele tem o direito de querer o car
go, mas não precisava ser desse jeito".

Segundo ele, hoje sua dedicação à causa não
merece mais reconhecimento. "Eu e o índio somos
uma realidade incômoda".

Ontem, Orlando Villas Bôas recebeu diversos
telefonemas de apoio, alguns dos Estados Unidos,
Inglaterra e França. Mas não conseguiu falar so
bre sua demissão com um de seus interlocutores,
o cacique Raoni Txucarramãe, que conhece des
de criança.

"O Raoni me ligou para falar sobre sua via
gem ao exterior, mas eu não quis falar a ele que ti
nha sido demitido", conta Vil/as Bôas. Preferiu ou~

vir as histórias do cacique, que chama o sertanista
de "pai". "Raoni me contou que deu três tapas na
barriga de um homem vestido com:) mulher", diz
Villas Bôas, afirmando que o índio se referia ao
Papa João Paulo 11.

Desde que recebeu a correspondência da Fu~

nai, ele não faz outra coisa senão tentar esquecer a
maneira como foi demitido. "Prefiro falar do meu
pessoal do Xingu", diz Orlando Villas Bôas, nomi·
nando todos os grandes chefes indígenas do Par~

que Nacional do Xingu, um dos maiores do mundo,
foi criado por ele e pelo irmão Cláudio.

Villas Bôas também foi um dos criadores da
Funai, em 1965, e só não foi seu primeiro presiden
te porque não quis. Ele preferiu voltar para a flores
ta, onde contraiu 253 malárias, todas registradas na
Escola Paulista de Mediéina.

"Acho que acabei desmoralizando a malária no
Pars", brinca Villas Bôas, que também passou um
ano e meio nas matas com uma perna quebrada.
"Ela já estava ficando fina", conta. Mas ele só se
medicou por exigência do então Presidente Jânio
Quadros.

Último seguidor do Marechal Cândido Rondon
ainda vivo, Orlando Villas Bôas afirmou que a retira
da do cargo de assessor - que lhe foi dado pelo en
tão Presidente Ernesto Geisel - foi uma surpresa.
"Não quis acreditar, pensei que o presidente da Fu
nai iria me ligar", afirma. "Ele foi muito indelicado,
ele não sabe o que é uma área indígena, mas eu sei
muito bem".

Apesar de tudo, o sertanista não acredita que
os índios possam se revoltar com sua demissão.
"Hoje eles, além de tudo, são grandes amigos da
Funai", observa Villas Bôas. "Mas acho que eles não
vão gostar disso".

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exl! a palavra.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei conforme orientação do meu par
tido.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei com o partido.

O SR. DILCEU SPERAFICO (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Na votação anterior, votei com
a orientação do partido, Sr. Presidente.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero referir-me a assunto tratado nesta Casa, co-
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municado pelo meu Estado, ou seja, o assassinato
de um sem-terra.

Louvo o Governo de Alagoas por ter tomado
a iniciativa de constituir uma comissão para acal
mar os ânimos no local, no Município de Atalaia.
Ao mesmo tempo, aproveito para cobrar do Gover
no do Estado que aja da mesma forma como fez,
promovendo pronto atendimento, formando uma
comissão, para investigar o assassinato do
sem-terra em Alagoas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exª
me permite? Só um instante. Como os Deputados já
estão saindo, quero avisar que amanhã não basta
somente registrar presença. Vamos ter votação no
minal, por isso é importante que os senhores este
jam aqui às 11 h15min, no máximo 11 h30min., para
dar quorum.

Peço desculpas a V. Exª por tê-lo interrompido.
Continue, Sr. Deputado.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Concluindo,
Sr. Presidente, digo que o Governador deve, da
mesma forma, constituir uma comissão para escla
recer o assassinato do eletricista José Joaquim. Até
hoje o caso desse eletricista, torturado pela políciá
alagoana, está insepulto, na mesa do Governador, à
espera da elucidação. A sociedade alagoana espera
que o Governador Ronaldo Lessa passe os nomes
dos assassinos que estão dentro da Polícia Civil de
Alagoas. Até agora isso não foi feito.

Portanto, da mesma forma como a polícia e o
Governo do Estado estão se empenhando em for
mar uma comissão para investigar e esclarecer a
morte do sem-terra, que o façam também com o tra
balhador eletricista José Joaquim.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ria aproveitar este momento para parabenizar o De
putado Alberto Fraga. Hoje, na Comissão de Rela
ções Exteriores, foi votado o substitutivo do tão po
lêmico projeto das armas. Após acordos e mais
acordos, votamos os projetos e os destaques. Esse
projeto finalmente vai andar na Casa. Então, quero

parabenizar o Deputado Alberto Fraga pelo belo tra
balho que foi feito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ama
nhã, teremos reunião de Líderes na minha salq', às
10h, para ajustarmos os três ou quatro destaques
que vamos votar no dia de amanhã, talvez, com o
mesmo sucesso que tivemos hoje, quando vários
projetos foram acordados na nossa reunião. Às
10h, reunião de Líderes, ou seus representantes,
na minha sala.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, hoje volto à tribuna para,
talvez, comemorar - acho qUE! não seria o caso - o
primeiro ano desta Legislatura e, particularmente,
meu primeiro ano de mandato como Deputado Fede
ral. .

Quando falo que acho que não seria o caso de
comemorar, refiro-me a tantas questões deixadaB
para trás - gostaria de citar as que mais me preo
cupam.

Começo citando a questão dos idosos. Ouvi
mos falar muito desse problema, mas nada foi feito.
Continuam os aposentados recebendo um miserávE'1
salário, passando até mesmo fome, morrendo à es
pera de atendimento médico, e vários outros proble,
mas que envolvem os idosos e que ainda nem fo
ram trazidos para esta C~sa.

Em segundo, cito a questão da prostituição in
fantil - o número é cada vez -mais alarmante. O nú
mero de meninos e meninas de rua cresce assusta
doramente. Aproveito para solicitar providências das
autoridades competentes. Infelizmente, na Câmara
Federal, falou-se muito, e pouco se fez.

Também lembro a questão dos projetos de lei.
Já apresentei vários projetos de lei, inclusive favo-
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recendo idosos, portadores de doenças crônicas
graves, favorecendo também o trabalhador. Certa
mente não falarei de todos, Sr. Presidente, pois o
tempo é curto. E, depois de um ano de mandato,
todos esses projetos de lei não foram apresentados
em lugar nenhum, estão parados. As informações
são sempre as mesmas: aguardando a distribuição.
Isso me entristece. Vejam só, nobres companhei
ros, ao formular um projeto de lei para beneficiar a
população de nosso Estado, ou dizendo melhor, do
nosso Pars, muitas vezes o Parlamentar não é ree
leito e não vê seu projeto sequer votado, já que a
demora é infinita. Aproveito e faço apelo à Mesa
desta Casa para que tome providências no sentido
de acelerar esses trâmites.

Certamente, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Depu
tados, o saldo desse primeiro ano de nosso manda
to não foi somente negativo. Acho que nos esforça
mos bastante e resolvemos uma boa parte das
questões, mas se nos empenharmos mais, daqui
mais um ano, com certeza, poderemos realmente
comemorar o segundo ano deste mandato.

Quero registrar o excelente trabalho que a
bancada evangélica vem fazendo nesta Casa, sob
a coordenação do Bispo Rodrigues, a quem deixo
também meu abraço. Essa bancada cresceu e já
conquistou seu espaço no Congresso Nacional e
no País. Parabéns a todos os irmãos que fazem
parte da mesma.

No mais, quero cumprimentar o Sr. Presidente
desta Casa, na pessoa do Deputado Michel Temer,
pelo pulso firme com que conduz as votações.

Deixo o abraço amigo a todos os colegas.

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. AIRTON DIPP - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. AIRTON DIPP (POT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei conforme a orientação da bancada do PDT.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem re·
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ano
terior~s, votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR.-TELMO KIRST (PPB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a orientação do meu parti
do.

O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden·
te, gostaria de convidar os membros da Comissão
Especial da PEC nll 7-B para uma reunião amanhã,
às 10h, no Plenário nº 13, para a redação final do
texto.

Muito obrigado.

O SR. GILBERTO KASSAB - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vo
tação do dia, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei conforme a orientação do meu
partido.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSOB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, votei com a Liderança do PSDB.

A SRA ANA CATARINA (PMDB - RN. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação, da
reforma do Poder Judiciário, votei de acordo com a
orientação do partido.

O SR. RICARDO FERRAÇO (PSDB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
Encerrar a votação.

O SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. WILSON BRAGA (PFL - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei "não".

O SR. MATTOS NASCIMENTO (Bloco/PST 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei com o meu partido, o
PST.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as
coisas no Estado de Alagoas são sempre surrealis
tas. Durante esta sessão, falou-se sobre o lamentá
vel acidente ocorrido lá, mas as informações foram
um pouco truncadas. Apenas para repor a verdade,
quero dizer que o Governador Ronaldo Lessa, na
posse do Secretário de Agricultura, o segundo, há
poucos dias, comemorou o fato, de que no seu go
verno tinha havido mais de oitenta invasões. Nem o
mais tresloucado Governador de PT logrou fazer
afirmativa de tal natureza. A conseqüência são os
atos de violência no Estado. O lamentável homicídio
ocorrido em Alagoas foi precedido de queima da
casa do proprietário, de três tratores, extermínio de
gado, uma loucura! E uma loucura patrocinada pela
irresponsabilidade do louco que nos governa.

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ,na votação
anterior, votei com a orientação do Partido dos
Trabalhadores.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri
meira votação, votei com a orientqçãq do,partido.
Nas outras, compareci. Estava na CPI dos Medi
camentos.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - se. Sem.re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o PFL.' I • - -

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo fazer breve relato acerca de crime brutal que
ocorreu em São Paulo nesta madrugada. Um jovem
delegado do GOE, DI'. Luciano Heitor, de 31 anos,
no cumprimento do seu dever, foi barbaramente eli
minado por bandidos portando armas pesadas,
como metralhadoras e fuzis das Forças Armadas.

Sr. Presidente, relato isso com muita tristeza,
tendo em vista que está prestes a ser analisado por
esta Casa projeto que pretende desarmar a popula
ção civil do País. Também acho que o cidadão deve
ser desarmado, mas antes de tudo devemos desar
mar os bandidos que nos estão atacando com ar
mas de grosso calibre. Bandido, hoje, infelizmente
não usa mais revólver de calibre 32 nem 38; está
usando metralhadoras e fuzis.

Aqui fica, então, meu lamento. Acredito que
toda a Polícia Civil de São Paulo neste momento se
incorpora a este comunicado. Aquela corporação
está de luto pelo extermínio brutal do jovem delega
do, DI'. Luciano, no exercício de sua profissão.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com o partido.

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

O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARTE DE FREITAS (PSDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção an~er!?r, yot,ei "nã.o"." .:,'

O SR.' PRESIDENTE (Michel Temer) - Anun-
cio o resultadG:

SIM ...?
NAO~ . 445 '
ABSTENÇÂÓ ,'" 1"
TOTAL ,448__

É suprimidoia dispositivo: destac~do.

L/STÁG'EM-DE VOTAÇÃO,
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Proposição: PÉC N° 9«/92 :-OVS N° 21 • PMOB
ALíNEA B INCISO 2, ARTIGO 93, CF
(ARTIGO 70

)

Início Votaçio : 0210212000 20:08

Fim Votação: 02/02/2000 20:18

Resultado da Votação
Sim 2
Nio 445
Abstl!.nçlo 1

Total da Votaçio 448

Art. 17 1

Total Quorum 449

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:38

Orientação
PFL -Não
PSOB- Não
PMDB -Não
PT- Não
PPB· Não
PTB· Não
PDT· Nã9
PSBIPCDOB - Não
PUPST/PSL • Não
PPS - Não
PV ·Não
GOV. - Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não

Elton Rohnelt PFL Não

FranCISco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robéno Araújo PL PLlPST/PSL Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Badu Picanço PSDB Não

Dr. Benedito Dias PPB Não

Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Fátima Pelaes PSDB Não
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AMAPÁ
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos

Total Ámapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoia
E/cione Barbalho
Gerson Peres
Giovannl Queiroz
Jorge Costa
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

Total Pará: 13
AMAZONAS
Arthur Virgilio
Átila Lins
José Melo
Luiz Fernando
Pauderney Avehno
Silas Câmara
Vanessa Grazziotln

Total Amazonas' 7

RONOONIA
Agnaldo MUniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
Expedito Júnior
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
MárCIO Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge

Partido

PMOB
PFL

PSDB
PT
PFL
PMDB
PPB
POT
PMDB
PTB
PSOB
PT
PT
PFL
PSOB

PSOB
PFL
PFL
PPB
PFL
PTB
PCdoB

PPS
PMDB
por
PFL
PSOB
prB
PFL
PSOB

PFL
PPB
PFL
PPS
PT
PT
PSOB
PFL

PTB

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Oarci Coelho PFL Não
Freire Júnior PMDB Não
Igor Avelino PMDB Não
Osvaldo Reis PMDB N!o
Pastor Amarildo PPB Não

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não
Antonio Joaqllim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Não
GastA0 Vieira PMOB Não
João Castelo PSOB Não
José Antonio PSB PSB~COOB Não
Mauro Fecury PFL Não
Neiv8 Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMOB Não
Roberto Rocha PSOB Não
Sebastião Madeira PSOS Não

Total Maranhio :16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOS Não
Almeida de Jesus PL PUfD5TIPSL Não
Antonio Cambraia PSOS Não
AntOnio José Mata PMOB Não
Amon Bezerra PSOB Não
Eunicio Oliveira PMDS Não
Inécio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José linhares PPB Não
José Pimentel .PT Não
Léo Alcantara PSDB Não
Manoel, Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moronl Torgan PFL Não
Nelton Otoch PSDS NA"
Pinheiro Landim PMDB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Rommel FelJ6 PSDB Não
S6rglo Novais PSS P5B/PCOOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB - Não

T<*I Ceará: 19

PWJI
Átila Lira PSDS Não
e.Sé PSDS Não
Ciro Nógueira PFL NIeJ
Gessivl!lldo Isaias PMDa NM
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Partido Bloco Voto
PIAuí
Heráclito Fortes PFL Não
João Henrique PMDB Não
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Não
Themistocles Sampaio PMDB Não
Welllngton Dias PT Não

Total Piauí. 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não
Betlnho Rosado PFL Não

Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PPB Não
Lalre Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não
Múclo Sá PMOB Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Armando Abílio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Fellclano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PSDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rlque PSDB Não

Wilson Braga PFL Não

Total Paraíba 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSDB Não
Clemenllno Coelho PPS Não
Ojalma Paes PSB PSB/PCOOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCOOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOB Não

Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB Não
Joaquim FrancIsco PFL Não

Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não

José Múclo Monteiro PFL Não
Luciano Blvar PSL PUPST/PSL Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Não

Osvaldo Coelho PFL N:io
Pedro EugêniO PPS N30
Ricardo Fiuza PFL Nlo



06106 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
SérÇJlo Guerra PSDB Não

Sevenno Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco. 22

ALAGOAS
AUÇJusto Fanas PPB Não

Glvaldo Canmbão PSB PSB/PCDOB Não

Helenlldo Ribeiro PSDB Não

José Thomaz Nonô PFL Não

LUIZ Dantas PST PUPST/PSL Não

Olavo Calheiros PMDB Não

ReÇJls Cavalcante PPS Não

Total Alagoas 7

SERGIPE
AUÇJusto Franco PSDB Não

CleonâncIo Fonseca PPB Não

Jorge Alberto PMDB Não

José Teles PSDB Não

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Calado PFL Não

Conolano Sales PMDB Não

Eujáclo Simões PL PUPST/PSL Não

Félix Mendonça PTB Não

Franclstônlo Pmto PMDB Não

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Não

Haroldo Lima PCdoS PSB/PCDOB Não

Jaime Fernandes PFL Não

Jairo Carneiro PF-L Não

Jaques WaÇJner PT Não

João Almeida PSDB Não

João Leão PSDB Não

JOnival Lucas JUnior PPB Não

Jorge Khoury PFL Não

José Carlos AlelUia PFL Não

José Rocha PFL Não

José Ronaldo PFL Não

Jutahy Junior PSDB Não

Leur Lomanto PFL Não

Luiz Moreira PFL Não

Manoel Castro PFL Não

Mário Negromonte PSDB Não

Nelson Pellegrino PT Não

Nilo Coelho PSDB Não

Paulo Braga PFL Não

Pedro Irujo PMDB Não

Reginaldo Germano PFL Não
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Partido Bloco Voto

BAHIA
Roland Lavigne PFL Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Yvonllton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não

Aécio Neves PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Não

BOnifáCIO de Andrada PSDB Não

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

DaniJo de Castro PSDB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Ellseu Resende PFL Não

Fernando Oiniz PMDB Não

Gllmar Machado PT Não

Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinettl PPB Não

Ibrahim Abl-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Não

João Fassarella PT Não

João Magno PT Não

José Militão PSDB Não

Júlio Delgado PMDB Não

Lael Varella PFL Não

MárcIo Reinf.l1do Moreira PPB Não

Marta do 'A::.rrnu Lara PT Não

Mário de Oliveira PMDB Não

Narclo Rodrigues PSDB Não

Nilmáno Miranda PT Sim

Ode/mo Leão PPB Não

OUmplo Pires POT Não

Osmânío Pereira PMDB Não

Paulo Delgado PT N~o

Philemon Rodrigues PMDB
Nt

o

Rafael Guerra PSDS N o

Roberto Brant PFL Não

Romel Anizlo PPB Não

Ronaldo Vasconcellos PFL Não

Saraiva Felipe PMDB Não

SérgIo Miranda PCdoS PSB/PCDOB Não

Silas BraSileiro PMDB Não

VirgíliO GUimarães PT Não

Vittorio Medioli PSDB N~o

Walfrido Mares Guia PTS Não
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Partído Bloco Voto

MINAS GERAIS
Zaíre Rezende PMDB Não

Total Minas Gerais: 45

EspíRITO SANTO
AloíZIO Santos PSDB Não

Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Não

Magno Malta PTB Não

Marcus Vicente PSDB Não

Max Mauro PTB Não

Nllton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSOB Não

Rita Camata PMOB Não

Total Espírito Santo 10

RIO DE JANEIRO
Alclone Athayde PPB Não

Aldlr Cabral PFL Não

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Não

Alexandre Santos PSOB Não

Almennda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Blscala PT Não

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayr!on Xerêz PPS Não

BIspo Rodrigues PL PLlPST/PSL Não

Carlos Santana PT Não

Celso Jacob POT Não

Camélia Ribeiro POT Não

Coronel Garcia PSOB Não

Olno Fernandes PSOB Não

Dr Heleno PSDB Não

Eber Silva POT Não

Eduardo Paes PTB Não

Eunco Miranda PPB Não

Fernando Gonçalves PTB Não

Francisco Silva PST PLlPST/PSL Não

lédlo Rosa PMDB Não

Jair Bolsonaro PPB Não

Jandlra Feqhall PCdoB PSB/PCOOB Não

João Mendes PM08 Não

Jorge Wilson PMOB Não

José Canos Coutinho PFL Não

Laura Carneiro PFL Não

Luís Eduardo POT Não

LUIz Ribeiro PSOB Não

LUIz Sérqlo PT Não

Marcia Fortes PSOB Não

Mattos Nascimento PST PLlPST/PSL Não

Milton Temer PT Não

Minam Reld POT Não

Miro Teixeira POT Não

Pastor Valdecl Palva S Par! Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não

Paulo Feijó PSDB Não

Rodngo Maia PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não

Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não

Vivaldo Barbosa PDT Não

Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não

Alberto Mourão PMDB Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não

Aloizio Mercadante PT Não

André Benassl PSDB Não

Angela Guadagnln PT Não

Antonio Kandir PSDB Não

Antonio Palocel PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Não

Ary Kara PPB Não

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não

Celso Giglio PTB Não

Celso Russomanno PPB Não

Clovis Volpi PSDB Não

Coraucl Sobrinho PFL Não

De Velasco PSL PUPST/PSL Não

Delfim Netto PPB Não

Dr. EVlláslo PSB PSB/PCDOB Não

Dr. Hélio PDT Não

Duilio Plsaneschl PTB Não

Edinho Araúlo PPS Não

Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PPS Não

Fernando Zuppo PDT Não

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Não

Jair Meneguelh PT Não

João Herrmann Neto PPS Não

João Paulo PT Não

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não

José Genoíno PT Não

José índiO PMDB Não

José Machado PT Não

José Roberto Batochlo PDT Não

Julio Semeghinl PSDB Não

Lamartlne Posella PMDB Não

LUIZ Antonio Fleury PTB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não

Maluly Netto PFL Não

Marcelo Barblen PMDB Não
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Partido Bloco Voto

SÃO PAULO
Marcos Clntra PL PLlPST/PSL Não

Medeiros PFL Não

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Montl PMDB Não

Moreira Ferreira PFL Não

Nelo Rodolfo PMDB Não

Nelson Marquezelll PTB Não

Neuton Lima PFL Não

Paulo Kobayashl PSDB Não

Professor Luizlnho PT Não

Ricardo Berzoll1l PT Não

Ricardo Izar PMDB Não

Rubens Furlan PPS Não

Salvador 21mbaldl PSDB Não

Sampaio Dóna PSDB Não

SilvIO Torres PSDB Não

Teima de Souza PT Não

Vadão Gomes PPB Não

Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSL Não

Wagner Salustlano PPB Não

XICO Grazlano PSDB Não

Zulalê Cobra PSDB Não

Total São Paulo. 64

MATO GROSSO
Celclta Pinheiro PFL Não

Lino Rossi PSDB Não

Munlo Domingos PTB Não

Pedro Henry PSDB Não

Rlcarte de Freitas PSDB Não

Teté Bezerra PMDB Não

Wellnton Fagundes PSDB Não

Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Alberto Fraga PMDB Não

Geraldo Magela PT Não

Jorge Pinheiro PMDB Não

ManaAbadia PSDB Não

Paulo Octávio PFL Não

Ricardo Noronha PMDB Niio

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Geovan Freitas PMDB- Não

JuqUlnha PSDB Nêo

Lldla Quinan PSDB NJo

Pedro Canedo PSDB Nlo

Pedro Wilson PT N~o

Ronaldo Cllilldo PFL Nlo

Vilmar Rocha PFL Nâo
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Total Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
AJex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
üliceu Speiéifico
Or. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanlo Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzalto
Luiz Carlos Hauly
MárcIo Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odího Balbinoltl
Oliveira Filho
Osmar Serragllo
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edlnho Bez
Edison Andnno

Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolattí
José Carlos VIeira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt

Partido

PT
PMDB
PSDB
PTB
PMDB

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

PTS
PPS
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PP8
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
PMDB

POT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PFL
PT
PFL

Bloco Voto

Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Abstenção
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Nãe
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Raimundo Colombo PFL Não
Seraflm Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSOS Não

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dlpp POT Não
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTS Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Enio Baccl PDT Não
Esther GroSSI PT Não
Fernando Marrom PT Não
Fetter Júnior PPB Não
Germano Rígotto PMDB Não
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rohm PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Nelson Marchezan P$OB Não
Nelson Proença PMDB Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Paulo José Gouvêa PL PLlPST/PSL Não
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Roberto Argenta PHOBS Não
Telmo Kirst PPB Não
Valdecl OliveIra PT Não
Waldomlro Fioravante PT Não
Yeda Crusius PSDB Não

Total Rio Grande do Sul: 27

COSEV •Coordenaçio do Si.ama Eletrônico de Votação
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está pre
judicada a seguinte Emenda Aglutinativa nº 2, em
face da votação do Destaque de Bancada nº 21.

EMENDA AGLUTINATIVA N2 2

Dê-se a seguinte redação à alínea b, do inciso
11, ao art. 93, do substitutivo da Comissão, como resul
tado da fusão das Emendas nºs 12-CE/99 e
21-CE/99:

"b) a promoção por merecimento pres
supõe dois anos de exercício na respectiva
entrância e não integrar o juiz a última quin
ta parte da lista de antigüidade desta, salvo
se não houver com tais requisitos quem
aceite o lugar vago."

JUSTIFICAÇÃO

Se o que se procura é atingir o arejamento do
Poder Judiciário, não se deve fazê-lo de forma tímida,
como propõe o substitutivo e sim como o proposto
nesta emenda.

Sala das Sessões, 19 de janeiro 2000. - Depu
tado Anibal Gomes - Mender Ribeiro Filho, Vi
ce-Líder do PMDB.

O SR. RENATO VIANNA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, votei conforme orientação do meu partido, o
PMDB.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, voltei com o PSDB
nas últimas votações.

O SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior"
votei com a Liderança do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está Re
tirado o Destaque da Bancada nº 155 (PMDB), em
face do acordo dos Srs. líderes.

Fica adiada de ofício a confirmação de votação
em 1º turno, da Proposta de Emenda a Constituição
nº 96/92.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

Apresentação de proposições.

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

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SENHORES:

IÉDIO ROSA - Projeto de lei complementar
que altera a Lei Complementar nº 64, de 1990, para
estabelecer a inelegibilidade para qualquer cargo
do Poder Executivo do detentor de cargo do Poder
Legislativo que não renunciar até três meses antes
do pleito..

PAULO PAIM - Projeto de lei que altera o inciso
VIII do art. 22 e o caput do art. 25 da Lei nº 8.245, de
1991.

PINHEIRO LANDIM - Projeto de lei que dis
põe sobre o seguro-educação e dá outras providên
cias.

PEDRO FERNANDES - Projeto de lei comple
mentar que lnstitui fundo especial para a concessão
de planos de benefícios de caráter previdenciário a jo
gadores profissionais de futebol - Futebol Prev, e dá
outras providências.

SYNVAL GUAZZELLI E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que eleva para 75 anos a
idade para aposentadoria compulsória de servidor
público.

LUIZ SÉRGIO - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro dos Transportes sobre o contrato fir
mado entre a Concessionária Rio-Teresópolis (CRT)
e o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER).

POMPEO DE MATTOS - Projeto de lei que dis
põe sobre a exigência de documento legal e consulta
a listagem de comunicação de furto ou roubo, para a
habilitação de telefonia celular.

Projeto de lei que dispõe sobre procedimentos
legais para cancelamento de registro de micro e pe
quenas empresas.

JOSÉ CARLOS COUTI NHO - Projeto de lei que
dispõe sobre os direitos da licença-maternidade para
a mãe adotiva.

Projeto de lei que estende o benefício de segu
ro-desemprego ;;ws trabalhadores da pesca, durante
o período de defeso e de'calamidades públicas.

PEDRO WILSON - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Justiça acerca dos programas
de assistência educacional dos presos, nos termos
da Lei de Execução Penal.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Educação sobre o cumprimento do disposto no art.
60, § 6Q, do ADCT - Ato das Disposições Constitucio
nais Transitór~as.
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COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

PARÁ

PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PT
PFL
PSDB

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PFL

TOCANTINS

PTB
PMDB
PMDB
PMDB

Antônio Jorge
Freire Júnior
Igor Avelino
Osvaldo Reis

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Francisco Rodrigues PFL
Presentes de Roraima: 2

AMAZONAS

Átila Lins PFL
José Melo PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 3

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Marinho Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Presedentes de Rondônia: 3

ACRE

PPS
PT
PT
PSDB

Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 4

Elcione Barbalho
Jorge Costa
José Priante
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 8

Antonio Feijão
Badu Picanço
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 3

VIII - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

UNO ROSSI - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social a
respeito de como foi tomada a decisão para Iiquida~

ção do Instituto de Seguridade Social do Banco de
Desenvolvimento do Paraná - PARSE, bem como so
licita cópia do laudo técnico que precedeu e embasou
a tomada de decisão, conforme preceitua o art. 64 da
Lei nº 6.435, de 1977, e esclarecimentos sobre atos
praticados pelo atual liquidante.

RUBENS BUENO -Indicação ao Sr. Ministro da
Fazenda de modificação de circunscrição de agênci
as da Secretaria da Receita Federal.

CLEMENTINO COELHO - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Integração Nacional so
bre atos e negócios administrativos da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF, especialmente no que se refere à con
tratação de profissional liberal, na área advocatícia.

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA
RURAL -Indicação ao Sr. Presidente da CPI dos Me
dicamentos de investigação da prática abusiva de
preços das vacinas contra febre aftosa.

Indicação ao Sr. Presidente do Banco do Brasil
de renegociação de débitos não securitizados.

Indicação ao Sr. Ministro da Agricultura e do
Abastecimento de prorrogação do prazo da renegoci
ação de débitos não securitizados.

UNO ROSSI E OUTROS - Proposta de emen
da à Constituição que altera o caput do art. 142, in
cluindo entre as missões das Força~ Armadas a
guarda, o patrulhamento e a vigilância da faixa de
fronteira.

WAGNER SALUSTIANO - Projeto de lei que
dispõe sobre o valor do salário mínimo.

Projeto de lei que dispõe sobre a colaboração
de interesse público com igrejas, entidades religiosas
e afins, a que se refere o art. 19, I, da Constituição Fe~

deral, e dá outras providências.

Indicação ao Sr. Ministro da Fazenda de criação
de mecanismos para elevação da remuneração dos
depósitos de poupança.

GERSON PERES E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao pará~

grafo único do art. 52 do Ato das Disposições Consti~

tucionais Transitórias - ADCT.
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Paulo Mourão PSDS Sérgio Guerra PSDB
Presentes do Tocantins: 5 Severino Cavalcanti PPS

MARANHÃO
Presentes de Pernambuco: 11

Albérico Filho PMDS ALAGOAS

Antonio Joaquim Araújo PPS Givaldo Carirnbão PSS PSB/PCdoB

Eliseu Moura PPB Helenildo Ribeiro PSDB

João Castelo PSDS João Caldas PL PUPST/PSL

José Antonio PSB PSB/PCdoB José Thomaz Nonô PFL

Nice Lobão PFL Olavo Calheiros PMDB

Pedro Novais PMDB Presentes de Alagoas: 5

Roberto Rocha PSDB SERGIPE
Presentes do Maranhão: 8

José Teles PSDB
CEARÁ Marcelo Déda PT

Aníbal Gomes PMDS Presentes de Sergipe: 2

José Pimentel PT BAHIA
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB Arolde Cedraz PFL
Vicente Arruda PSDB Coriolano Sales PMDB
Presentes do Ceará: 4 Francistônio Pinto PMDB

PIAuí Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT

Mussa Demes PFL Haroldo Lima PCdoS PSS/PCdoS
Paes Landim PFL Jairo Carneiro PFL
Wellington Dias PT Jaques Wagner PT
Presentes do Piauí: 3 Jonival Lucas Júnior PPB

RIO GRANDE DO NORTE José Carlos Aleluia PFL

Betinho Rosado PFL
José Rocha PFL
Manoel Castro PFL

Lavoisiser Maia PFL
Nilo Coelho PSDB

Ney Lopes PFL Reginaldo Germano PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 3 Roland Lavigne PFL

PARAíBA Waldir Pires PT

Avenzoar Arruda PT Presentes da Bahia: 16

Inaldo Leitão PSDS MINAS GERAIS

Ricardo Rique PSDB Bonifácio de Andrade PSDB

Presentes da Paraíba: 3 Cabo JúJio PL PUPST/PSL

PERNAMBUCO
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL

Antonio Geraldo PFL Custódio Mattos PSDB
Armando Monteiro PMDB Edmar Moreira PPB
Carlos Batata PSDB Eliseu Resende PFL

Djalma Paes PSB PSB/PCdoB Fernando Diniz PMDB

João Colaço PMDB Gilmar Machado PT

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Hélio Costa PMDB

Osvaldo Coelho PFL Herculano Anghinetti PPB

Pedro Eugênio PPS Ibrahim Abi-Ackel PPB

Salatiel Carvalho PMB João Magalhães PMDB
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Jose Militão PSDB Arnaldo Madeira PSDB

Júlio Delgado PMDB Ary Kara PPB

Marcos Lima PMDB Clovis Volpi PSDB

Maria do Carmo Lara PT De Velasco PSL PUPST/PSL

Maria Elvira PMDB Fernando Zuppo PDT

Nilmário Miranda PT Gilberto Kassab PFL

Osmânio Pereira PMDB
Iara Bernardi PT

Rafael Guerra PSDB
Jair Meneguelli PT

Romeu Queiroz PSDB
João Hermann Neto PPS
João Paulo PT

Ronaldo Vasconcellos PFL Jorge Tadeu Madalen PMDB
Saraiva Felipe PMDB José índio PMDB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB José Machado PT
Vírgio Guimarães PT Luiz antonio Fleury PTB
Vittorio Medioli PSDB Maluly Netto PFL
Presentes de Minas Gerais: 27 Marcelo Barbieri PMDB

EspíRITO SANTO Marcos Cintra PL PUPST/PSL

Max Mauro PTB Milton Monti PMDB

Ricardo Ferraço PSOB Nela Rodolfo PMDB

Presentes do Espírito Santo: 2
Neuron Lima PFL
Paulo Lima PMDB

RIO DE JANEIRO Professor Luizinho PT
Aldir Cabral PFL Ricardo Berzoini PT
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB Robson Tuma PFL
Almerinda de Carvalho PFL Rubens Furlan PPS
Arolde de Oliveira PFL Salvador Zimbaldi PSDB
Carlos Santana PT Teima de Souza PT
Oino Fernandes PSDB Vadão Gomes PPB
Eurico Miranda PPB Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL
Fernando Gabeira PPV Presentes de São Paulo: 37
Francisco Silva PST PUPST/PSL
Jair Bolsonaro PPB MATO GROSSO

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB Celcita Pinheiro PFL

Luiz Ribeiro PSDB Lino Rossi PSOB

Luiz Sérgio PT Murilo Domingos PTB

Mareio Fortes PSDB Pedro Henry PSDB

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Ricarte de Freita PSOB

Milton Temer PT Teté Bezerra PMDB

Paulo Feijó PSDB Wellinton Fagundes PSDB

Rodrigo Maia PTB Presentes do Mato Grosso: 7

Ronaldo Cezar Coelho PSOB DISTRITO FEDERAL
Pres~ntes do Rio de Janeiro: 19 Geraldo Magela PT

SÃO PAULO Pedro Celso PT

Alberto Mourão PMDB Presentes do Distrito Federal: 2
Aloizio Mercadante PT

GOIÁS
Angela Guadagnin PT

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Juquinha PSDB

Antonio Kandir PSOB Lídia Quinan PSDB

Antonio Palocci PT Lúcia Vânia PSDB

Arlindo Chinaglia PT Luiz Bittencourt PMDB

Arnaldo Faria de Sá PPB Nair Xavier Lobo PMOB
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SÃO PAULO
PPB
PTN
PT

Total de Ausentes: 2

TOCANTINS
João Ribeiro PFL
Total de Ausentes: 1

MARANHÃO
Paulo Marinho PFL
Remi Trinta PST PUPST/PSL
Total de Ausentes: 2

CEARÁ
Chiquinho Feitosa PSDB
Total de Ausentes: 1

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC
Sérgio Reis PSDB
Total de Ausentes: 2

BAHIA
Jairo Azi PFL
Total de Ausentes: 1

MINAS GERAIS
Lincoln Portela S.Part.
Zezé Porrella PFL
Total de Ausentes: 2

RIO DE JANEIRO
Roberto Jefferson PTB
Total de Ausentes: 1

Cunha Bueno
José de Abreu
José Dirceu
Total de Ausentes: 3

GOIÁS
PMDB
PMDB
PMDB

PARANÁ
Santos Filho PFL
Total de Ausentes: 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
amanhã, quinta-feira, dia 3, às 9h. Convoco, também
Sessão Ordinária, às 14h, ambas, com as seguintes
Ordens do Dia:

Flávio Derzi
Total de Ausentes: 1

Barbosa Neto
Euler Morais
Norberto Teixeira
Total de Ausentes: 3

MATO GROSSO DO SUL
PMDB

PSDB
PT
PPB
PFL
PMDB

Nicias Ribeiro
Renildo Leal

Pedro Canedo
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marisa Serrano PSDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL
Basílio Villani PSDB
Dl'. Rosinha PT
Hermes Parcíanello PMDB
íris Simões PTB
J~éBo~a PMDB
José Janene PPB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Oliveira Filho PPB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Presentes do Paraná: 12

f

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Lucio Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Darcisio Perondi PMDB
Esther Grossi PT
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana PT
Luiz Maínardi PT
Nelson Proença PMDB
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Waldomiro Fioravante PT
Presentes dó Rio Grande do Sul: 10

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

PARÁ
PSDB
PTB



· 06118 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, c/c art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

Fevereiro de 2000

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo

N° 96-B, DE 1992
(DO SR. HÉLIO BICUDO)

Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 96-A, de 1992,
que introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário; tendo pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade (Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Comissão Especial, pela
aprovação, com substitutivo, desta e das Propostas de Emenda à Constituição nOs 112-Al95, 500-Al97 e 368
Al96, apensadas; pela admissibilidade de todas as emendas apresentadas na Comissão e, no mérito, pela
aprovação das de nOs 1/95, 2195 e 4/95 (apresentadas na legislatura anterior) e das de nOs 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,
10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,24,26,27,28,29, 31, 33, 35,36,37,39,40,42,43,44 e 45; pela
rejeição das Propostas de Emenda à Constituição nOs 127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e das emendas nOs
.3/95 (apresentada na legislatura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32, 34, 38 e 41, nos termos do parecer da
Relatora, que apresentou complementação e reformulação parcial de voto. Apresentaram votos em separado
o Deputado Antônio Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputados Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre Roque. Foram aprovados os
destaques de nOs 247, 72, 79,298, 70, 51,281,296,42,33, 293, 27, 88, 238, 187,67, 32, 149, 73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Deputados Luiz AntOnio Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de nOs
297,291,251,23,220,82, 155,50,292,295,233,256,283,221, 177, 184,286,25,216,219, 162,200, 218,
240,201,274,217,248, 101 e os destaques dos relatórios parciais dos Deputados José Roberto Batochio e
Ibrahim Abi-Ackel; e prejudicados os de nOs 156, 38, 40, 241, 71, 83, 37, 86, 154, 13, 134, 112, 208, 24, 280
,212,213, 211, 113, 210, 34, 78, 111 e 59 (Relatora: sra Zulaiê Cobra).
Tendo apensada as PECs nOs 112-Al9S, 127-Al9S, 21S-Al9S, SOO-Al97, 368-Al96.·

ORDEM DO DIA
(ÀS 16 HORAS)

TRABALHO DE COMISSÕES

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

DO DIA 17 de Janeiro AO DIA 14 de Fevereiro

03 sa. feira 15:00 Inácio Arruda
15:25 Jorge Costa

04 Sa·feira 10:00 Neuton Uma
10:25 Jorge Pinheiro
10:50 Salatiel Carvalho
11 :15 Sérgio Barros
11 :40 Darci Coelho

12:05 Pedro Eugênio
12:30 Paulo Rocha
12:55 Zaire Rezende
13:20 Silas Câmara

07 2a·feira 15:00 Ricardo Ferraço
15:25 Luiz Bittencourt
15:50 Gerson Peres
16:15 José Thomaz NonO
16:40 José Pimentel
17:05
17:30 De Velasco
17:55 Cesar Bandeira
18:20 Elcione Barbalho
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08 3a·feira 15:00 Dr. Evilásio
15:25 Márcio Matos

09 4a·feira 15:00 José Melo
15:25 Waldemir Moka

10 Si. feira 15:00 Joel de Hollanda
15:25 Walter Pinheiro

11 6a·feira 10:00 Teima de Souza
10:25 Dino Fernandes
10:50 Fernando Coruja
11 :15 Antonio Paloccí
11 :40 Marcos de Jesus
12:05 Ricardo Noronha

I - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

GRUPO DE TRABALHO 
TRANSPOSiÇÃO DO RIO SÃO

FRANCISCO
Local: Plenário 11, Anexo 11
Horáno: 11h

Instalação do Grupo de Trabalho.

COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO

CPI- MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 9h

AUDI~NCIA PÚBLICA

CONVIDADOS:
Dr. JOSÉ EDUARDO BANDEIRA DE MELLO,
Presidente da Associação Brasileira da Indústria
Farmacêutica - ABIFARMA
Dr. APARECIDO BUENO CAMARGO, Presidente
da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e
Drogarias - ABRAFARMA

Dr. FERNANDO DE CASTRO MARQUES,
Presidente da Associação dos Laboratórios
Nacionais - ALANAC

11 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO
Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10 h

12:30 Sérgio Novais
12:55 Márcio Sittar
13:20 Narcio Rodrigues

14 2a·feira 15:00 Nilson Mourão
15:25 Augusto Franco
15:50 Paes Landim
16:15 Júlio Delgado
16:40 Nair Xavier Lobo
17:05 Almir Sá
17:30 José Priante
17:55 Themístocles Sampaio
18:20 João Matos

PAUTA

A - Votação dos Destaques Apresentados
à:

Área Temática 111- Fazenda e Desenvolvimento
RELATOR SETORIAL: Deputado FREIRE JÚNIOR

B - Votação dos Destaques Apresentados
à:

Área Temática VI - Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia
RELATOR SETORIAL: Deputado JOÃO FASSARELLA

c - Início da discussão do Relatório
Setorial referente à:

Área Temática V -Infra-Estrutura
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ PRIANTE

Área Temática VII • Saúde
RELATOR SETORIAL: Deputado PEDRO HENRY

O - Apresentação, Discussão e Votação dos
seguintes Relatórios Setoriais do Orçamento
para 2000:

Área Temática VIII - PrevidênCia e Assistência Social
RELATOR SETORIAL : Senador WELLlNGTON
ROBERTO

Área Temática IX - Integração Nacional, Meio Ambiente,
Desporto e Turismo
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ LOURENÇO

Área Temática X - Planejamento e Desenvolvimento
Urbano
RELATOR SETORIAL: Senador EDUARDO SIQUElAA
CAMPOS
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ATO DA PRESIDÊNCIA

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições regimentais,

Resolve
Constituir Grupo de Trabalho, designando como

Presidente o Deputado Henrique Eduardo Alves, 1º
Vice-Presidente, o Deputado Albérico Cordeiro, 2º Vi
ce-Presidente, o Deputado Marcelo Déda, 3º Vi
ce-Presidente o Deputado Mário Negromonte, e
como relator o Deputado Marcondes Gadelha, desti
nado a tratar da transposição de águas do rio São
Francisco e revitalização do seu curso, bem como
apresentar propostas ao orçamento que viabilizem
estas ações, composta pelos seguintes membros:

1. Deputado Albérico Cordeiro, PTB/AL
2. Deputado João Caldas, Bloco PL, PST,

PSUAL
3. Deputado Luiz Dantas, Bloco PL, PST,

PSUAL
4. Deputado Regis Cavalcante, PPS/AL
5. Deputado José Thomas Nonõ, PFUAL
6. Deputado Robério Araújo, Bloco PL, PST,

PSURR
7. Deputado Augusto Franco, PSDB/SE
8. Deputado Jorge Alberto, PMDB/SE
9. Deputado Marcelo Déda, PT/SE
10. Deputado Cleonâncio Fonseca, PPB/SE
11 . Deputado Mário Negromonte, PSDB/BA
12. Deputado Nilo Coelho, PSDB/BA
13. Deputado Coriolando Sales, PMDB/BA
14. Deputado Haroldo Lima, Bloco PSB,

PCdoB/BA
15. Deputado Paulo Magalhães, PFLlBA
16. Deputado Waldir Pir.es, PT/BA
17. Deputado Aroldo Cedraz, PFUBA
18. Deputado Jorge Khoury, PFUBA
19. Deputado José Rocha, PFLlBA
20. Deputado Paulo Braga, PFLlBA
21. Deputado Saulo Pedrosa, PSDB/BA
22. Deputado Walter Pinheiro, PT/BA
23. Deputado Ronaldo Vasconcellos, PFUMG
24. Deputado Cleuber Carneiro, PFUMG
25. Deputado Edmar Moreira, PPB/MG
26. Deputado Herculano Anghinetti, PPB/MG
27. Deputado Maria do Carmo Lara, PT/MG
28. Deputado Philemon Rodrigues, PMDB/MG
29. Deputado Rafael Guerra, PSDB/MG
30. Deputado Aloízio Santos, PSDB/ES

31. Deputado Fernando Gabeira, PV/RJ
32. Deputado João Mendes, PMDB/RJ
33. Deputado Maria Abadia, PSDB/DF
34. Deputado Nelson Marquezelli, PTB/SP -
35. Deputada Teima de Souza, PT/SP
36. Deputado Antônio Jorge, PTBITO
37. Deputado Darci Coelho, PFLlTO
38. Deputado Osvaldo Reis, PMDBITO
39. Deputado Manoel Salviano, PSDB/CE
40. Deputado Almeida de Jesus, Bloco PL, PST,

PSLlCE
41. Deputado Raimundo Gomes de Matos,

PSDB/CE
42. Deputado José Pimentel, PT/CE
43. Deputado Inácio Arruda, Bloco PSB,

PCdoB/CE
44. Deputado José Unhares, PPB/CE
45. Deputado Mauro Benevides, PMDB/CE
46. Deputado Pinheiro Landim, PMDDB/CE
47. Deputado Sérgio Novais, Bloco PSB,

PCdoB/CE
48. Deputado Ciro Nogueira, PFUPI
49. Deputado Gessivaldo Isaías, PMDB/PI
50. Deputado B. Sá, PSDB/PI
51. Deputado Paes Landim, PFUPI
52. Deputado Wellington Dias, PT/PI
53. Deputado Henrique Eduardo Alves,

PMDB/RN
54. Deputado Betinho Rosado, PFURN
55. Deputado Iberê Ferreira, PPB/RN
56. Deputado Lavoisier Maia, PFURN
57. Deputado Avenzoar Arruda, PT/PB
58. Deputado Damião Feliciano, PMDB/PB
59. Deputado Armando Abílio, PMDB/PB
60. Deputado Carlos Dunga, PMDB/PB
61. Deputado Marcondes Gadelha, PFUPB
62 Deputado Wilson Braga, PFLlPB
63 Deputado Joel de Hollanda, PFUPE
64 Deputado Antônio Geraldo, PFUPE
65. Deputado Djalma Paes, Bloco PSB,

PCdoB/PE
66. Deputado Fernando Ferro, PT/PE
67. Deputado Marcos de Jesus, Bloco PL, PST,

PSUPE
68. Deputado Pedro Corrêa, PFUPE
69. Deputado Sérgio Guerra, PSDB/PE
70. Deputado Osvaldo Coelho, PFUPE
71. Deputado Clementino Coelho, PPS/PE
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72. Deputado Gonzaga Patriota, IjIOr.;U r~D,

PCdoB/PE

73. Deputado Albérico Filho, PMDB/MA
74. Deputado César Bandeira, PFL/MA

75. Deputado Neiva Moreira, PDT/MA
76. Deputado Roberto Rocha, PSDB/MA.
Publique.

Brasília, 2 de fevereiro de 2000.- Michel Temer,
Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exof."'íaí, de acoido com u art. 35, item
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. INA
MARIA FERRAZ SITÔNIO, ponto nº 12000, do cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Segundo Su
plente dos Secretários.

Câmara dos Deputados, 2 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ISABEL MENDES DE FARIA MARQUES, ponto nº
12047, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Gabinete do lí
der do Partido do Movimento Democrático Brasilei
ro.

Câmara dos Deputados, 2 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do ato a Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JULlANA COSTA ALVES, ponto nº 13523, do cargo
de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Terceiro Suplente dos Se
cretários.

Liamara aos UepUlé:lUu~, ... ~_ .__
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARCO AURÉLIO NUNES DE OLIVEIRA, ponto nº
10507, do cargo de Assessor Administrativo, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia na Diretoria Legislativa, a partir de 31 de
janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 2 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
RODRIGO DINIZ VIRMOND, ponto nº 12181, do car
go de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exer
ce no Gabinete do Líder do Partido do movimento De
mocrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 2 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item li, da
Lei nº 8.112, citada, CARLOS HASSEL MENDES DA
SILVA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformado pelo art. 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26
de maio de 1987, combinado com o parágrafo único
do art. 19 do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 2 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, CRISTIANA TEIXEIRA
PIAUHYLlNO MONTEIRO para exercer, no Gabinete
do Segundo Suplente dos Secretários, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformado pelo art. 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26
de maio de 1987, combinado com o parágrafo único
do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 2 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item i,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada ERLI DAS GRAÇAS MALTA
para exercer, no Gabinete do Terceiro Suplente dos
Secretários, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, transformado pelo art. 1º do Ato da Mesa nº
62, de 9 de fevereiro de 1993, combinado com o pará
grafo único do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fe
vereiro de 1999.

Câ'11ara dos Deputados, 2 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, FRANCISCO BRÍGIDO DA
COSTA para exercer, no Gabinete do Líder do Movi
mento do Partido Democrático Brasileiro, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cri
ado pelo art. 2º do Ato da Mesa nº 2, de 24 de feverei
ro de 1999.

Câmara dos Deputados, 2 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item "
alínea a do art. da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112. de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, ISABEL MENDES DE FARIA
MARQUES para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo art. 2º do Ato da Mesa nº 2, de 24
de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 2 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
9°, item 11, da Lei nº 8.112, citada, LAISSANDRA
BRAGA DA SILVA para exercer na Diretoria Legis
lativa, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, transformado pelo art. 1º da Resolu
ção nº 23, de 17 de junho de 1980, combinado
com o parágrafo único do art. 1º do Ato da Mesa
nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 2 de fevereiro de
2000. - Michel Temer.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item
/, alfnea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, Resolve nomear, na forma do
art. 9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, LÚCIA
SANTOS DE ARAÚJO para exercer na Diretoria
Legislativa, o cargo de Assessor Técnico Adjunto
D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, transformado pelo art. 1º da Resolu
ção nº 23, de 17 de junho de 1980, combinado
com o parágrafo único do art. 1º do Ato da Mesa
nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 2 de fevereiro de
2000. - Michel Temer, Presidente.
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ERRATA

Seção de Publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

No DCD nº 94, de 27-5-99, página 23951 coluna
2.

Onde se lê:

10- MESA
11 - LíDERES E VICE-LíDERES
12 - DEPUTADO EM EXERCíCIO
13 - COMISSÕES

Leia-se:

10-MESA
11 - LíDERES E VICE-LíDERES
12 - DEPUTADO EM EXERCíCIO
13 - COMISSÕES
SUPLEMENTO
Ata da 3ft Reunião Extraordinário da Mesa, em

26-5-99, Sairá publicada em suplemento a este Diá
rio.

COMISSÕES DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Ata da 2! Reunião Ordinária realizada em 2
de fevereiro de 2000

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia
dois de fevereiro de dois mil, no Plenário nQ 6 do Ane
xo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comis
são de Agricultura e Política Rural, sob a Presidência
do Deputado Dilceu Sperafico, para a realização de
Reunião Ordinária destinada à apreciação das maté
rias constantes da Pauta 2/00. O Livro de Presença
registrou o comparecimento dos Deputados - Titula
res: Dilceu.Sperafico (Presidente), Augusto Nardes e
Xico Graziano (Vice-Presidentes) Carlos Melles,
Francisco Coelho, Jaime Fernandes, Joel de Hollan
da, Paulo Bràga, Ronaldo Caiado, Adauto Pereira,
Carlos Dunga, Moacir MicheJetto, Nelson Meurer, Si
las Brasileiro, Themístocles Sampaio, Waldemir
Moka, Anivaldo Vale, Carlos Batata, Luís Carlos Hein
ze, Odílio Balbinotti, Paulo José Gouvêa, Saulo Pe
drosa, Adão Pretto, Geraldo Simões, João Grandão,
Nilson Mourão, Valdir Ganzer, Hugo Biehl, Helenildo
Ribpirc:, Nelson Marquezelli, Pompeo de Mattos, Sér
']io Barros, Romel Anízio e Telmo Kirst; - Suplentes:
Joaquim Francisco, Marcondes Gadelha, Werner

Wanderer, Alberto Fraga, Pinheiro Landim, José Pi·
mentel, Wellington Dias, João Tota e Agnaldo Muniz.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados:
Abelardo Lupion, Antônio Jorge, Cleuber Carneiro,
Zila Bezerra, Confúcio Moura, Wilson Santos, Sérgio
Reis, Luci Choinacki, Almir Sá, Roberto Balestra, NiI
ton Capixaba, Giovanni Queiroz, João Caldas e Luiz
Dantas. Havendo número regimental, o Presidente
declarou abertos os trabalhos e comunicou ao Plená
rio que distribuiu o Projeto de Lei nº 2.329/00 ao De
putado Hugo Biehl e o Projeto de Lei nQ 4.257/98 ao
Deputado Xico Graziano em vinte e um e vinte e cinco
de janeiro do corrente, respectivamente. Ordem do
Dia - O Presidente submeteu a Plenário: A) Requeri
mento: 1) Requerimento nQ 01/00 - do Sr. Saulo Pe
drosa - que requer o envio de Indicação à CPI dos
medicamentos, para investigação da prática abusiva
de preços das vacinas contra febre aftosa. Submetido
à discussão, usuram da palavra o Autor e o Deputado
Silas Brasileiro. Submetido à votação, o requerimento
foi aprovado unanimemente. A seguir, foi requerido o
adiamento da discussão, para a próxima reunião ordi
nária da Comissão, dos Projetos de Lei nºs 4.257/98
e 2.329/00 pelos Deputados Xico Graziano, Hugo Bi
ehl, Di/ceu Sperafico, Ronaldo Caiado, Luís Carlos
Heinze, Si/as Brasileiro, Saulo Pedrosa, Waldemir
Moka e Moacir Micheletto. Prosseguindo, o Deputado
Saulo Pedrosa apresentou à Mesa os seguintes re
querimentos nº 02/00 - que "requer o envio de Indica
ção ao Banco do Brasil para operacionalizar renego
ciação de débitos não-securitizados" e nº 03/00 - que
"requer o envio de Indicação ao Ministério da Agricul
tura para prorrogar o prazo da renegociação de débi
tos não-securitizados." Após lê-los, o Deputado justifi
cou seus requerimentos relatando que agricultores da
Associação de Agricultores e Irrígantes do Oeste da
Bahia foram informados, pela Superintendência do
Banco do Brasil S/A de Barreiras/BA de que "O Banco
ainda não está apto para efetuar a renegociação de
débitos rurais não-securitizados há menos de 30 dias
para o encerramento de seu prazo final". Discutiram o
requerimento os Deputados Luíz Carlos Heinze, que
solidarizou-se com o Autor e solicitou que o pedido
fosse estendido a outros estados brasileiros que se
encontram na mesma situação, Odílio Balbinotti e
Sérgio Barros. Em seguida, o Presidente comunicou
o deferimento dos requerimentos do Deputado Saulo
Pedrosa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a presença dos membros e demais pre
sentes e encerrou os trabalhos às onze horas e trinta
minutos, antes, porém, convocou reunião ordinária
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para a próxima quarta-feira, dia nove de fevereiro, às
dez horas, destinada à apreciação dos Projetos de
Lei nQs 4.257/98 e 2.329/00. E, para constar, eu, Moi
zes Lobo da Cunha (Secretário), lavrei a presente Ata
que lida, discutida e aprovada será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. Deputado Dilceu Sperafi
co, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Ata da 4! Reunião Ordinária, realizada em 2
de fevereiro de 2000

Ao segundo dia do mês de fevereiro de dois mil,
às dez horas e vinte e cinco minutos, no Plenário 1 do
Anexo /I da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordina
riamente a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, sob a Presidência do Senhor Deputado
José Carlos Aleluia, estando presentes os Senhores
Membros Titulares, Deputados Geovan Freitas, José
Roberto Batochio, Inaldo Leitão, Vice-Presidentes;
Deputados André Benassi, Antônio Carlos Biscaia,
Antônio Carlos Konder Reis, Ary Kara, Augusto Fari
as, Caio Riela, Darci Coelho, Fernando Coruja, Freire
Júnior, Geraldo Magela, Gerson Peres, lédio Rosa,
Jaime Martins, José Antônio, José índio, Júlio Delga
do, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Luciano Bivar, Luiz
Antônio Fleury, Marcelo Déda, Moreira Ferreira, Mus
sa Demes, Nelson Otoch, Osmar Serráglio, Paulo Ma
galhães, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Robson
Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Miranda, Vicente Arru
da, Vilmar Rocha, Waldir Pires, Wellington Fagundes,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os Deputados Su
plentes Átila Lins, Bispo Wanderval, Celso Jacob,
Cláudio Cajado, Dr. Rosinha, Fernando Gonçalves,
Gustavo Fruet, José Genoíno, José Machado, José
Ronaldo, Luís Barbosa, Max Rosenmann, Nelson
Marquezelli, Odílio Balbinotti, Roberto Balestra, The
místocles Sampaio e Vic Pires Franco. Deixaram de
registrar suas presenças os Senhores Membros Titu
lares, Deputados Bispo Rodrigues, Ciro Nogueira,
Edmar Moreira, Ibrahim Abi-Ackel, José Dirceu, Mar
cos Rolim, Mendes Filho, Moroni Torgan, Nair Xavier
Lobo e Ney Lopes. Os Deputados Antônio Kandir,
Antônio Palocci, Felix Mendonça e Luiz Carlos Hau/y
compareceram à reunião como não-membros. Aber
tura: Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declarou aberta a reunião, passando ao exame
da Ata da Terceira Reunião Ordinária, realizada no
dia vinte e seis de janeiro do ano em curso. A requeri
mento do Deputado Léo Alcântara, foi dispensada a

leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada por unanimidade a Ata. Expediente: O Se
nhor Presidente comunicou ao Plenário que daria iní
cio à Audiência Pública para debate do Projeto de Lei
Complementar nº 77, de 1999, que "visa à alteração
de dispositivos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional- CTN", e convidou
os preletores, Dr. Alberto Xavier, Dr. Marcos Aurélio
Greco, Dr. Osirís de Azevedo Lopes Filho e Dr. Yves
Gandra da Silva Martins para comporem a Mesa. O
Deputado Eduardo Paes, Relator, agradeceu a pre
sença dos pa/estrantes e discorreu sobre a relevância
da proposição. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Dr. Osíris de Azevedo Lopes
Filho, Representante do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil- OAB. O Deputado Caio Ri
ela assumiu a Presidência nesse momento. O Dr.
Osíris de Azevedo Lopes Filho discorreu sobre o de
sempenho do Poder Executivo como órgão fiscaliza
dor da receita tributária e afirmou que esta visava ao
aperfeiçoamento da administração tributária; que a
carga tributária nacional era equivalente à de países
como o Japão e os Estados Unidos da América; que o
Brasil já incluso no rol dos paraísos fiscais; que pro
mover a reforma tributária significava discutir a eva
são tributária, a carga tributária e o seu alcance; que o
Congresso Nacional era complacente com a edição
"anárquica" de medidas provisórias; que o Governo
precisava criar meios para melhorar a administração
tributária, por meio de uma política despida de privilé
gios; e que a quebra do sigilo bancário deveria ser tra
tada de maneira individualizada. Em seguida, o Se
nhor Presidente concedeu a palavra ao Dr. Yves
Gandra da Silva Martins, jurista, professor e advoga
do tributarista, que afirmou serem inconstitucionais as
leis ordinárias que modificavam o Código Tributário
Nacional, na medida em que buscavam alterar a
Constituição Federal; que a quebra do sigilo bancário
era competência do Poder Judiciário; que a proposi
ção discutida era inconstitucional pois pretendia tribu
tar o que não era renda; que era prematura a aprecia
ção da proposição discutida, em razão de não terem
sido concluídos os trabalhos concernentes à reforma
tributária; que não via razão para promover a altera
ção de legislação infraconstitucional, antes que hou
vesse definição do texto constitucional sobre a maté
ria; que, no Brasil, não haVia política tributária; que o
sigilo bancário não era algo que deveria ser quebrado
a qualquer custo; que a di'5cussão dos macroproble
mas concernentes à política tributária deveria se so
brepor à dos microproblemas; e qU..."l () papel da lei era
disciplinar a conduta do contribuinte e viabilizar o pla-
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nejamento fiscal. O Deputado Inaldo Leitão assumiu
a Presidência nesse momento. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Dr. Alberto Xavier,
professor e advogado tributarista, que discorreu so
bre a inconstitucionalidade material da proposição e
afirmou que a alteração feita no art. 116 do CTN confi
gura-se-ia em negação do princípio da legalidade _
um retrocesso; que a administração fiscal no País era
impotente, devido aos parcos recursos materiais e
humanos; que não havia vínculo lógico entre as medi
das propostas pelo projeto discutido e a redução da
sonegação fiscal; que as referidas medidas eram in
constitucionais; que a proposição discutida não era
nem orgânica, nem unitária, e sequer tratava de
questões relevantes. Em seguida, o Senhor Presi
dente concedeu a palavra ao Dr. Marco Aurélio Grec
co, jurista, professor e advogado tributarista, que afir
mou que a discussão era eminentemente política;
que a elisão fiscal e determinadas condutas permiti
das ao contribuinte ensejavam problemas à adminis
tração tributária; que o País não era nem Estado de
Direito, nem Estado Social, mas Estado Democrático
de Direito; que era preciso proteger concomitante
mente as liberdades individuais e a capacidade con
tributiva _ buscar o equilíbrio entre liberdade e autori
dade; e que deveria ser evitada a "inflação legislativa"
em torno da matéria tributária. O Dr. Marco Aurélio
Grecco manifestou-se contrariamente à alteração do
art. 116 do CTN, porque daria poder unilateral ao Fis
co, fazendo-o juiz e executor ao mesmo tempo, e por
que a medida seria aplicável a qualquer tributo e não
somente ao imposto sobre a renda. Concluindo, o Dr.
Marco Aurélio Grecco afirmou que a aludida alteração
somente seria aceitável se restrita ao imposto sobre a
renda. O Deputado José Carlos Aleluia reassumiu a
Presidência nesse momento. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Eduardo
Paes, Relator, que concordou com a afirmação de
que a discussão era mais política que técnica, afirmou
que estava ocorrendo um incremento do autoritaris
mo fiscal pelo Estado e defendeu o fim da sonegação
fiscal, desde que não se diminuíssem as garantias do
contribuinte. O Deputado Antônio Kandir afirmou que
o processo de glóbalização da economia restringia a
autonomia individual dos estados, cada vez mais
ameaçados em sua capacidade contributiva, e que a
adoção de medidas simplistas não resolveria o pro
blema. O Deputado Mussa Demes afirmou que a pro
posta de alteração do art. 116, do CTN, bem como os
arts. 43, 44 e 45 da proposição deveriam ser elimina
dos; que o Poder Executivo, buscando evitar confron
to com o Congresso Nacional e violar os direitos dos

contribuintes, legislava desordenadamente, por meio
da edição de medidas provisórias; que havia insegu
rança jurídica, uma vez que o Supremo Tribunal Fe
deral havia permitido que o Ministério Público e as
Comissões Parlamentares de Inquérito procedessem
à quebra de sigilo bancário de determinados cida
dãos. O Deputado Luiz Carlos Hauly afirmou que a
guerra fiscal e a sonegação caminhavam juntas; que
o aumento da receita fiscal, nos últimos anos, deu-se
em razão do aumento da alíquota, motivo pelo qual
também houve incremento da sonegação e da elisão
fiscal. O Deputado Waldir Pires afirmou não perceber
diferença entre Estado de Direito e Estado Social e
que era preciso questionar o motivo que ensejava a
arrecadação de tributos. O Deputado Antônio Palocci
afirmou que seria conveniente questionar, além dos
motivos, os meios utilizados para arrecadação de tri
butos; que a simplificação, no caso da arrecadação
de tributos, implicaria ineficácia; e que era preciso
buscar justiça tributária. O Deputado André Benassi
afirmou que o cidadão não poderia tornar-se refém de
determinadas instituições em razão da quebra do si
gilo bancário e discorreu sobre as dificuldades cria
das pela fiscalização tributária no País. Em seguida, o
Deputado Eduardo Paes agradeceu pela presença e
participação de todos os palestrantes. O Senhor Pre
sidente também dirigiu agradecimentos aos preleto
res e suspendeu a reunião às treze horas e quarenta
minutos, reiniciando-a às quinze horas e quarenta mi
nutos, com a apreciação da pauta ordinária. 1) Proje
to de Decreto Legislativo nº 366/99 _ da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional (MSC nº
1.136/99) _ que "aprova o texto do Protocolo Adicio
nai ao Acorelo para a Conservação da Fauna Aquáti
ca nos Cursos dos Rios Limítrofes, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Paraguai, em Brasília, em 19
de maio de 1999". Relator: Deputado Fernando Coru
ja. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda. O Deputado Léo
Alcântara procedeu à leitura do relatório, em substitu
ição ao Relator. Em seguida, o Deputado Fernando
Coruja procedeu à leitura do voto. Não houve discus
são. Em votação foi aprovado o parecer do Relator
por unanimidade. 2) Projeto de Decreto Legislativo nº
383/99 _ da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (MSC nº 1.274/99) _ que "aprova o
texto do Acordo Geral de Cooperação celebrado pelo
Governo da República Federativa do Brasil no âmbito
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
em Praia, Cabo Verde, em 17 de julho de 1998". Rela
tor: Deputado Marcos Rolim. Parecer: pela constituci-
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onalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação, com emenda. O Deputado Léo
Alcântara procedeu à leitura do parecer, em substitui
ção ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 3)
Projeto de Lei nº 621/99 - do Poder Executivo (MSC
nº 486/99) - que "altera e acresce dispositivos ao De
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal, à Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e ao
Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e dá
outras providências". Relator: Deputado Nelson
Otoch. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do Substitutivo. Foi concedida vista conjunta
aos Deputados André Benassi, Fernando Coruja e
Darci Coelho, no dia dezenove de janeiro do ano em
curso. Discutiram a matéria os Deputados Sérgio Mi
randa, José Roberto Batochio, lnaldo Leitão, Nelson
Otoch, Antônio Carlos Biscaia, Fernando Coruja, lé
dio Rosa, Osmar Serráglio e José índio. O Deputado
Sérgio Miranda apresentou questão de ordem no
sentido de que a matéria estaria prejudicada, em ra
zão da não-conclusão da apreciação do projeto de lei
que trata da responsabilidade fiscal. O Deputado Nel
son Otoch, Relator da matéria, alegou não haver im
pedimento para a discussão e votação do projeto, já
que ainda seria apreciado pelo Plenário da Casa. Di
ante das opiniões divergentes, o Senhor Presidente
decidiu adiar a discussão, almejando obter consenso
quanto à questão levantada nas próximas reuniões.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis ho
ras e cinqüenta e um minutos, convocando outra para
a próxima terça-feira, às quatorze horas. E para cons
tar, eu, Damaci Pires de Miranda, Secretá
ria-Substituta, lavrei a presente Ata, que, depois de
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. Deputado José Carlos Aleluia, Presi
dente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA, A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N!!
1.615, DE 1999, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES, DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,
REESTRUTURA O SETOR FEDERAL DE

TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCAS"
(AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES).

Ata da 171 Reunião (Audiência Pública), reali
zada em 2 de fevereiro de 2000.

Ao segundo dia do mês de fevereiro de dois mil,
às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, no ple
nário número doze do Anexo (I da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se, em audiência pública, sob a presi
dência do Deputado João Henrique, Presidente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 1.615/99, do Poder Executivo, que
"dispõe sobrp. a criação da Agência Nacional de
Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transportes, e dá outras providências".
Estiveram presentes os Deputados Airton Cascavel,
Antônio do Valle, Ary Kara, Dominiano Cabral, Duilio
Pisaneschi, Elíseu Resende, IIdefonço Cordeiro, Jan
dira Feghali, José Borba, Olímpio Pires, Pedro Celso,
Pedro Chaves, Silvio Torres, Teima de Souza e Wel
Iington Dias, titulares; Almeida de Jesus, Luis Barbo
sa, Pedro Wilson e Philemon Rodrigues, suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Affonso Ca
margo, Alberto Goldman, Almir Sá, Aracely de Paula,
Basílio Vi!lani, Carlos Santana, Eujácio Simões, José
Rocha, Mário Negromonte, Neuton Lima, Oscar
Andrade, Paulo Feijó, Romeu Queiroz e Telmo Kirst.
Compareceram, ainda, os Deputados Gustavo Fruet
e Zaire Rezende. Havendo número regimental, o Pre
sidente declarou abertos os trabalhos. ATA - O Depu
tado Olimpio Pires solicitou a dispensa da leitura da
ata da 16ª reunião, cujas cópias já haviam sido distri
buídas. Em discussão e votação, a ata foi aprovada,
sem restrições. Ordem do Dia - Audiência Pública
para ouvir os Professores José Eugênio Leal, da
Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Trans
porte - PUC/RJ: .Joaquim Aragão, Doutor em Trans
porte pela Universidade da Alemanha e Mestre em
Transportes Urbanos da UnS; Anísio Brasileiro de
Freitas Dourado, do Departamento de Engenharia Ci
vil da Universidade de Pernambuco; e Rômulo Orrico,
do Programa de Engenharia de Transportes da
COPPE Coordenação do Programa de
Pós-Graduação, sobre o Projeto de Lei nº 1.615/99.
Após informar os procedimentos regimentais que se
riam adotados na reunião, o Presidente passou a pa
lavra aos convidados que fizeram uma análise crítica
do setor transporte, apontaram áreas que prescindi
am de pesquisa e recursos, levantaram aspectos po
sitivos e negativos da criação da Agência. Dando
prosseguimento, o Relator da matéria, Deputado EIi
seu Resende, teceu elogios às colocações feitas pe
los expositores e solicituu deles alguns dados com-
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plementares sobre o que foi apresentado. Em segui
da, interpelaram os convidados as Deputadas Jandira
Feghali e Teima de Souza. Respondidas as pergun
tas, o Presidente agradeceu a presença e a contribui
ção prestada pelos convidados e, nada mais havendo
a tratar, encerrou a reunião às dezessete horas e tre
ze minutos antes porém convocando a próxima reu
nião para o dia nove de fevereiro, quarta-feira, às
quatorze horas e trinta minutos. E, para constar, eu
Leila Machado Campos de Freitas, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de aprovada, será assina
da pelo Presidente, e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados, juntamente com
as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Por obséquio, antes de iniciarmos a reunião,
solicito aos nossos convidados que tomem assento
na segunda bancada, pois não temos como acomo
dar os quatro convidados aqui na frente. Vou chamar
apenas dois e, posteriormente, chamarei mais dois.
Peço, portanto, que tomem assento na segunda ban
cada os Profs. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado,
da Universidade de Pernambuco; Joaquim Aragão, da
UnS; José Eugênio Leal, da PUC; e Rômulo Orrico,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As pesso
as que acompanham os nossos convidados ou que
os assessoram podem também tomar assento a partir
da segunda bancada.

Ainda antes de abrir oficialmente a nossa reu
nião, já convido a compor a nossa Mesa os Profs. Aní
sio Brasileiro de Freitas Dourado e Joaquim Aragão,
sendo um à direita e o outro à esquerda.

Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da presente reunião.

Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuí
da cópia da ata da 16ª reunião de audiência pública
desta Comissão Especial, realizada ontem, dia 1º de
fevereiro de 2000. Indago ao Plenário se há necessi
dade de sua feitu ra.

O SR. DEPUTADO OLlMPIO PIRES - Em vista
de ter sido distribuída a ata, Sr. Presidente, pedimos
dispensa da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Atendendo ao requerimento do Deputado
Olímpio Pires, fica dispensada a leitura.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, em vota-

ção.
Os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Está aprovada.

Ordem do Dia.

A presente reunião destina-se a ouvir e Pref.
Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, do Departamen
to de Engenharia Civil da Universidade de Pernambu
co, e o Prof. Joaquim Aragão, Mestre em Transportes
Urbanos, da Universidade de Brasília. Após ouvi-los,
teremos aqui à Mesa, também como nossos convida
dos, os Srs. José Eugênio Leal, da Associação Nacio
nal de Pesquisa e Ensino em Transportes, da PUC do
Rio de Janeiro, e o Prof. Rômulo Orrico, do Programa
de Engenharia de Transportes da COPPE - Coorde
nação dos Programas de Pós-Graduação em Enge
nharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
que falarão sobre o Projeto de Lei nº 1.615, que trata
da criação da Agência Nacional de Transportes.

Estou sendo agora informado pela Secretaria, a
partir de informação do Prof. Anísio, de que os quatro
professores conversaram entre si e elaboraram uma
programação de palestras, e talvez essa programa
ção torne os assuntos mais concatenados. Nesse
caso, sem dúvida alguma, faremos aqui uma inver
são. Ao invés de, neste instante, dar a palavra aos
Prof. Anísio e Aragão, nós a daremos aos Profs. José
Leal e Joaquim Aragão. Então, convido o Prof. José
Leal a tomar assento à mesa, em substituição ao Prof.
Anísio, que falará depois.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclare
ço aos Srs. Deputados que adotaremos os seguintes
critérios. Cada convidado disporá de vinte minutos
para sua exposição, não podendo ser aparteado.
Encerrada a exposição, os Deputados interessados
em interpelar os convidados deverão fazê-lo - de pre
ferência, sempre se identificando, dando o seu nome,
apesar de a Presidência ter sempre esse cuidado,
tendo em vista que todos os nosso trabalhos são gra
vados - estritamente sobre o assunto da exposição,
peJo prazo de três minutos, tendo cada expositor igual
tempo para responder. Aos Deputados são facultadas
a réplica e a tréplica, pelo prazo de três minutos. Os
Deputados que desejarem participar dos debates de
verão inscrever-se junto à Secretaria ou sinalizar a
esta Presidência.

Vamos iniciar, então, ouvindo o Prof. José Eugê
nio Leal, da Associação Nacional de Pesquisa e Ensi
no em Transportes, da Pontifícia Universidade Católi
ca do Rio de Janeiro. S. Sa. dispõe, a partir deste ins
tante, de vinte minutos para sua exposição;

O SR. JOSÉ EUGÊNIO LEAL - Exmo. Sr. De
putado João Henrique, Presidente da Comissão
Especial que trata da Agência Nacional de Transpor
tes - não sei se o Deputado Basílio Villani ou a Depu-
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tada Teima de Souza estão presentes; Exmo. Sr. De
putado Eliseu Resende, Relator da Comissão; nobres
Deputados integrantes da Comissão; senhoras e se
nhores, em primeiro lugar, desejamos agradecer o
convite feito por esta importante Comissão à ANPET
- Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em
Transportes -, através da minha pessoa. É uma gran
de honra ser convidado a apresentar nossas idéias
nesta Casa e ter oportunidade de dar a nossa humilde
contribuição aos debates sobre a ANT.

Tivemos oportunidade de assistir a duas ses
sões e de ler as notas taquigráficas de outras, e devo
dizer, como professor de Engenharia de Transportes,
que aprendi muito com as pessoas que passaram por
aqui nas sessões públicas. Por exemplo, cito a contri
buição brilhante dos Deputados e ex-Ministros Alber
to Goldman e Affonso Camargo, além da de outros
Deputados desta Comissão, que fizeram suas apre
sentações e seus questionamentos.

A ANPET - Associação Nacional de Pesquisa e
Ensino em Transportes, foi fundada em 1986, tendo já
realizado treze congressos nacionais. Neste ano,
estaremos realizando em Gramado, Rio Grande do
Sul, o nosso XIV Congresso, paralelamente ao Con
gresso Pan-Americano de Transportes. Somos, por
tanto, uma associação consolidada no seio da comuni
dade científica e de técnicos de transportes no País.
Nossos congressos são, além de um fórum de inter
câmbio científico, um fórum de debates e temas nacio
nais.

No último congresso, em novembro de 1999, o
tema de abertura foi exatamente a Agência Nacional
de Transportes. Foi realizado um debate, para o qual
o Ministro Eliseu Padilha foi convidado, que chegou a
confirmar a ida dois dias antes do evento, mas teve
que atender a um compromisso de última hora e envi
ou como representante o Dr. Noboru Ofugi, do Geipot.
À mesa de debates, estavam, além deste, o Secretá
rio de Transportes do Estado de São Paulo, o Presi
dente da ABCR, o Vice-Presidente do Syndarma, que
esteve aqui, e um representante da ANTF, entre ou
tras pessoas.

Mantemos com órgãos como o Geipot uma lon
ga história de colaboração, recebendo um grande
apoio desse órgão durante a nossa existência, o que,
mais uma vez, agradecemos de público.

Muitos dos senhores se perguntarão: existe
uma engenharia de transportes? Por que uma comu
nidade científica em transportes? Por que se ensinam
transportes? Existe uma pesquisa em transportes?
Existe uma formação em Engenharia de Transportes,

além das engenharias vinculadas a aspectos tecnoló
gicos de construção de vias, de portos e aeroportos;
dos aspectos mecânicos, elétricos e eletrônicos liga
dos aos veículos e aos sistemas de sinalização e con
trole de tráfego. Existe uma engenharia de sistemas
de transportes ligada à concepção, ao planejamento,
à gestão e à operação do sistema de transportes. As
duas áreas compõem o que se poderia chamar de
Engenharia de Transportes. Essa última área é relati
vamente nova, mas muito ampla, como é amplo o se
tor.

Em todo o mundo, nas mais importantes univer
sidades, existem centros de formação e pesquisa es
pecializados em transportes. Para citar alguns exem
plos, temos o MIT e a Universidade da Califórnia, nos
Estados Unidos; a Universidade Técnica de Berlim,
na Alemanha; a Universidade de Kioto, no Japão; o
University College, em Londres; a École Central de
Paris, na França; a Universidade da Catalunha. No
Brasil, existem cursos de mestrado e doutorado em
diversas universidades, como na Coppe-UFRJ; na
USP, em São Carlos e em São Paulo; na PUC-Rio; na
Universidade Federal de Santa Catarina; e na Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul. Existem, além
disso, cursos de mestrado na UnS, na Universidade
Federal da Paraíba, recentemente na Universidade
Federal do Ceará, no Instituto Militar de Engenharia,
no ITA e na Universidade de Campinas. Ainda existem
grupos importantes na UFMG, na Universidade Fede
ral do Rio Grande do Norte e na Universidade Federal
de Pernambuco, à qual pertence o Prof. Anísio. Esse
conjunto de pessoas, trabalhando nesses programas
de Engenharia de Transportes, é a base da Anpet.
São nossos sócios institucionais o Geipot, a CET-São
Paulo, a CET-Rio, entre outros. A Confederação Naci
onal de Transportes tem uma importante participação
da Anpet, patrocinando o Prêmio CNT de Produç~

Acadêmica. Então, a cada ano, os melhores trabalhos
de cada congresso são premiados com esse prêmio
CNT. Devemos frisar que a Anpet é o unico fórum na
cional de discussão e intercâmbio técnico-científico,
em que todos os modais de transportes, transportes
de cargas e passageiros, estão representados.

Sobre a ANT, tentando não ser repetitivo em re
lação ao que já foi aqui exposto, desejo destacar al
guns pontos, até porque os colegas que falarão depo
is de mim abordarão de forma mais profunda alguns
aspectos conceituais ligados à Agência.

Devemos ressaltar mais LJma vez um aspecto
que já foi frisado por quase todos os que participaram
das sessões públicas, que é a necessidade de auto-
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nomia e independência da Agência. Devemos deixar
clara a nossa opinião de que tal autonomia só será
estruturalmente assegurada se a Agência contar com
independência financeira, o que significa receitas pró
prias previstas na sua lei de criação. Uma eventual
dependência do Tesouro para seu funcionamento
nós consideramos que já vá implicar perigo para sua
autonomia. Podemos dar um exemplo recente e mui
to concreto de perda de autonomia e de certa descon
tinuidade, o da Agência Estadual de Privatização do
Estado do Rio de Janeiro, o que, acredito, foi causado
por falta de independência financeira. Quer dizer,
houve descontinuidade, o presidente inicial da Agên
cia saiu, e agora está sendo colocado outro. Acredita
mos e desejamos que ele tenha o maior sucesso e
que haja uma continuidade que vá além do atual Go
verno; que haja a continuidade e a autonomia que se
espera de uma agência de regulação.

Outro aspecto a ser ressaltado é a necessidade
de um conselho consultivo, o que também já foi suge
rido por diversas pessoas. Aparentemente, ninguém
é contra o projeto, mas isso não foi previsto no projeto
do Governo. A nossa contribuição a esta discussão é
que deve haver um conselho consultivo junto à Agên
cia, com representante da sociedade, mas deve haver
também um conselho consultivo por modal, ou por
área, junto à superintendência da Agência, ou como
for a divisão, a estrutura, o organograma da Agência.
Ou seja, propomos a criação de um conselho consul
tivo junto às superintendências, para que haja mais
representantes de cada área discutindo, de forma
mais aprofundada, as questões da área. Numa repre
sentação no âmbito somente da Agência, não se
pode discutir a fundo questões sobre transporte marí
timo, portos e transporte rodoviários, e, aparentemen
te, apenas um representante de cada área vai estar
presente. Então, estamos propondo duas instâncias:
uma no âmbito de cada superintendência ou área,
como se chamar na Agência, e outra no da direção da
Agência, aí sim, com mais participação de outros re
presentantes da sociedade não diretamente vincula
dos ao moda!.

Outra contribuição que gostaríamos de dar é
com relação à logística. Algumas pessoas, entre elas
o Ministro dos Transportes, mencionou a questão do
custo logístico. Aqui gostaríamos de dar uma contri
buição conceitual, que vai ter profundas implicações
em outros aspectos da Agência. O custo do transpor
te não pode ser denominado custo logístico. Ele é um
componente importante do custo logístico. No início
da logística no mundo, ela era muito ligada à logística

militar, funcionando em termos de garantia de supri
mentos nas frentes. Depois, na indústria, o foco prin
cipal também era a distribuição física, quer dizer, o
transporte se resumia à logística, só que hoje a logís
tica é muito mais do que transporte. A logística é um
elemento fundamental para a competitividade das
empresas, que leva em conta o processo de supri
mento, de produção e de distribuição até o cliente fi
nal como um todo. Nesse enfoque, então, custos lo
gísticos não são somente custo com transportes. To
dos os custos, envolvendo todos os processos que
movimentam material, desde a matéria-prima que en
tra na empresa, que vira estoque, o custo do estoque,
tudo isso é custo logístico. Essa é a forma moderna
de se ver as coisas, e é com esse enfoque que se
consegue dar uma solução para o problema comerci
ai, de importação e exportação com maior Cl:!mpetiti
vidade.

A logística é um processo que muitos chamam
de cadeia de suprimento integrada. O transporte é um
elo fundamental dessa cadeia, daí a questão da inter
modalidade passar a ser fundamental. Na logística
moderna, todos os tempos não produtivos, quer dizer,
que não agregam valor diretamente, devem ser mini
mizados. Então, a reduç~o dos tempos perdidos em
documentação, controle e checagem de carga é fun
damentai. O despachador de carga necessita, além
da garantia de minimização de tempos, de muita in
formação, informação quase on line sobl'e o estado
do seu envio, onde está a carga e quando l::;;'l chega.
Além disso, decisões sobre que rotas tomar em um
envio de cargas é altamente dependente do estado
de cada componente do sistema de transportes.

Principalmente no comércio internacional, as
rotas são multimodais, envolvendo um complexo sis
tema de informação, em que a eficiência é determi
nante. Se o Brasil tem a ambição de participar de for
ma importante no comércio mundial, deve enfocar o
transporte de carga dentro da perspectiva da logística
nesse contínuo que estamos citando aqui. O País tem
tudo para fazer uma revolução nesse sentido, mas
deve abrir mão das visões particularizadas e adotar
uma visão ~listêrnica.

O que ~miJlica isso para a discussão da Agên
cia? Em primeiro lugar, fica claro que a Agência tem
que ser la ::t9ência de todos de transportes, que a
Agência tem que regular com uma visão nacional in
clusive o transporte marítimo e o setor portuário. Aqui,
uma harmonização de competência tem que ser en
contrada entre a Agência e as autoridades portuárias,
com relativa subordinação, segundo nosso ponto de
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vista, das autoridades portuárias à Agência. Quanto
ao setor aéreo, talvez não haja mais espaço para que
pelo menos o transporte de carga fique sob regulação
da ANT, mas pelo menos uma forma muito afinada de
coordenação deve ser encontrada para garantir a in
termodalidade e o pleno desenvolvimento da logística
dentro do País.

Outro princípio a ser consagrado na lei da ANT é
o direito à informação pelo usuário. Isso é fundamen
tai para a logística integrada e também é fundamental
para o usuário particular, para quem está fazendo
uma carga isolada nas estradas. Como foi falado, a
definição de rotas para uma viagem, seja de carga ou
de pessoas, deve ser baseada na informação sobre o
este io das vias e terminais no momento da passa
gem. 'lo ponto. Logo, a lei deve consagrar como prin
cipio o direito de informação sobre o estado da via e
dos terminais. A Agência deveria, no nosso modo de
ver, propor isso ao editar esse sistema e garantir que
esse princípio seja seguido devidamente. Muitos vão
tentar negar essa informação alegando questões de
mercado, mas consideramos que é uma garantia que
o usuário deve ter, deve fazer parte de todos os novos
contratos e deve-se tentar renegociar nos contratos
existentes.

Sobre a intermodalidade, já aqui ressaltada
como fundamental para a logística, a Agência deve
tratar - e considero que esta Casa deve tentar regula
mentar - da lei que cria o operador do transporte mul
timodal, com todas as conseqüências que isso vai ter
para a melhoria de nossa competitividade e redução
do chamado Custo Brasil.

Outro ponto importante a ser considerado é a
relação entre os contratos e a constante inovação tec
nológica. Esta vai trazer, em um futuro muito breve,
grandes mudanças, como, por exemplo, na operação
de rodovias, com a introdução do transporte inteligen
te, que pode guiar o veículo de forma automática ou
semi-automática. O que isso implicará para as obriga
ções e os direitos dos concessionários e dos usuári
os? Há obrigação de atualização tecnológica do con
cessionário? Que novos itens de nível de serviços de
vem ser incorporados ao contrato?

Em suma, essa é uma questão a ser conduzida
pela Agência e está relacionada ao que estamos
apresentando, que é a existência de uma ...érie de te
mas importantes que devem ser objeto de pesquisa e
desenvolvimento científico-tecnológico. Vamos citar
alguns, como, por exemplo, as estimativas de deman
da de transporte de carga. Não se pode fazer planeja
mento se não se tem uma estimativa de demanda e a

criação de uma rede de dados de transporte. Estima
tivas de custo de transporte por modal e transporte in
termodal; estimativas da demanda de transporte de
passageiros; estimativas de custos de manutenção
de rodovias que são, na verdade, a base para cobran
ça de pedágios e para a previsão de investimentos.

Estamos listando uma série de itens que, na ver
dade, são tópicos que têm a ver, a curto ou a médio
prazo, com o papel da Agência e que devem ser obje
to de pesquisa e desenvolvimento científi
co-tecnológico. A tecnologia tem a ver com uma nova
relação, uma revisão dos contratos quando houver
inovações tecnológicas importantes. Essa lista pode
ria ser facilmente ampliada.

As instituições de pesquisa listadas no início,
além de grupos qualificados de técnicos de transpor
te em diversos órgãos do Governo, formam uma mas
sa crítica francamente subutilizada para ajudar a tra
tar deste e de outros temas relevantes para o País. A
questão do desenvolvimento científico e tecnológico
não foi devidamente tratada no projeto do Governo.
Pela resposta do Ministro a uma indagação da Depu
tada Jandira Feghali, a mim parece que ela também
não foi devidamente tratada no Ministério. O que nos
causa estranheza é que não tenha sido proposta na
lei da ANT a mesma forma já consagrada na lei da
ANP, da Aneel e da Anatel, de definir a competência
da Agência, promover o desenvolvimento científico e
tecnológico e trabalhar em conjunto com o Ministério
de Ciência e Tecnologia.

A resposta do Ministro à indagação da Deputa
da insinua que a questão está sendo tratada no Din
fra, a partir da incorporação do Geipot e do Instituto
Nacional de Pesquisas Hidroviárias. Sabemos que,
entre as emendas apresentadas, existe uma que cria
o Instituto Nacional de Pesquisa e Ensino em Trans
portes - INPET. Por um lado, sentimo-nos honrados
com o uso de uma sigla muito próxima à nossa, quer
dizer, a criação desse instituto, de mais um órgão de
pesquisa, é algo que a Anpet apóia. Ela considera im
portante que apareçam novos grupos de pesquisa e
que as capacitações que existem no Ministério sejam
alocadas em algum ponto para que possam trabalhar,
mas não concordamos com a previsão de recursos
carimbados para a pesquisa. Uma coisa é a previsão
de recursos orçamentários para o funcionamento
desses grupos no dia-a-dia; outra são recursos carim
bados para pesquisa. Não acreditamos em pesquisa
sem estímulo e comparação com pares. Essa fórmula
pode funcionar hoje, eventualmente, se as pessoas
envolvidas forem capazes e absolutamente voltadas
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para a pesquisa, mas ela pode, no futuro, levar facil
mente a alguns desvirtuamentos, como, por exemplo,
a contratação de simples consultoria com recursos
que deveriam ser para a pesquisa. Consideramos
que alguns princípios devem ser estabelecidos aqui:
primeiro, a distribuição de recursos deve ser precedi
da de análise e projetos detalhados em uma concor
rência entre grupos de pesquisa do País; segundo,
deve haver uma análise imparcial dos projetos por ór
gãos e pessoas qualificadas para o julgamento.

Parece-nos que a fórmula usada pelas demais
agências é correta. Ela faz uso de todo o potencial de
pesquisa do País em cada área de conhecimento, e
não apenas em grupos instalados dentro do órgão;
ela repassa os recursos para o MCT, que é o órgão
adequado para realizar a seleção dos melhores proje
tos; os recursos não caem em um tundo comum, mas
continuam vinculados aos objetivos da Agência. Te
mos certeza de que, dentro de tais critérios, todos os
grupos de pesquisa em transportes no País terão
oportunidade de dar a sua contribuição para a solu
ção dos problemas de transporte do Brasil. Tal fórmu
la pode até ser usada com recursos do Dinfra, mas,
segundo a nossa visão, sempre passando pelo MCT.

Gostaríamos de agradecer ao Deputado Pedro
Celso, por ter proposto a nossa vinda a esta Comis
são e por ter apresentado duas emendas dentro dos
conceitos propostos pela Anpet, e ao Deputado Paulo
Feijó, por ter apresentado uma emenda nesse senti
do. Muito obrigado aos Srs. Deputados pelo convite e
pela atenção. Colocamo-nos à disposição para as
perguntas que os senhores vão fazer em algum mo
mento.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Concedo agora a palavra ao Prof. Joaquim
Aragão, Mestre em Transportes Urbanos da Universi
dade de Brasília. S. Sa. dispõe de vinte minutos.

O SR. JOAQUIM ARAGÃO - limo. Deputado
João Henrique, limo. Deputado Eliseu Resende, de
mais Deputados presentes, membros da Comissão
Especial, agradeço pelo convite para participar de ati
vidade tão importante, num momento histórico para o
setor de transportes, que é a criação da Agência Na
cional de Transportes.

A minha apresentação versará sobre algumas
idéias que temos desenvolvido em conjunto, em rede.
Na Associação Nacional de Transportes, os professo
res hoje em dia tendem a não trabalhar isoladamente,
e sim em rede, comparando os seus pontos de ~ista,

suas análises e, com isso, conseguindo certa produti
vidade no trabalho.

Faço parte de uma rede de estudos socioeconô
micos e de Engenharia de Transportes, e um dos pon
tos sobre aspectos da regulação geral que, depois de
muita análise, concebemos, passo a resumir. A regu
lação de qualquer atividade é um desafio muito gran
de, maior ainda no caso de uma atividade tão comple
xa. De um lado, essa regulação visa contemplar os in
teresses da sociedade, e, evidentemente, os legisla
dores, os reguladores estão imbuídos da idéia de
atender ao máximo esses interesses. Porém, essa é
uma atividade bastante complexa, e não podemos
nos esquecer de que a regulamentação de uma ativi
dade impõe, entre outras coisas, custos.

Erros regulatórios são economicamente bastan
te graves. Existem estudos nos Estados Unidos - não
sei se no Brasil temos esses estudos - em que inven
taram o termo "imposto regulatório", ou seja, a regula
ção impõe à sociedade um verdadeiro imposto, um
verdadeiro custo. É claro que boa parte dos custos
são justificados pelo interesse social, mas, muitas ve
zes, por falhas de regulamentação, são impostos cus
tos desnecessários à produção. Temos de ter em
mente quais são os objetivos e critérios para as deter
minações regulatórias das atividades. Temos de sa
ber muito bem de que atividade se trata, quais são os
objetivos sociais e econômicos da sua regulação.
Aqui, no Distrito Federal, temos um exemplo. As far
mácias foram proibidas de comercializar refrigerantes
e perfumaria, porque isso atenderia à ordem pública.
Bom, aí pergunto: qual é o benefício social dessa proi
bição? Ou isso induz a mais um custo regulatório? Te
mos de levar em consideração todos esses elemen
tos. Quando formos regular a atividade de transpor
tes, deveremos ter em mente quais são os problemas
concretos que temos de resolver.

O transporte, de forma geral, é tido como uma
atividade essencial, tem suas características econô
micas, como um custo fixo bastante alto e certa mo
nopolização natural. Evidentemente, temos de olhar
de forma bem atenta, porque nem todo o setor tem
essas características. Existem setores com certo ní
vel de contestabilidade, em que as leis de mercado
funcionam melhor do que certas restrições regulatóri
as. Então temos de saber dosar muito bem a regula
ção e, evidentemente, a produção de externalidade,
em que o setor é bastante rico.

Portanto, quando falamos de regulação, temos
de analisar quais são os critérios a serem adotados
na política regulatória. A estruturação de uma agência
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regulatória tem de ter, por base, uma política regula
tória bem precisa.

Os pontos cardeais dessa política reguJatória se
riam, evidentemente, a busca de eficiência, a busca de
qualidade na infra-estrutura e serviços de transporte,
para que o sistema possa ajudar a economia a se tor
nar competitiva e, evidentemente, também sustentá
vel. Portanto, um dos princípios básicos é o incentivo
ao esforço de eficiência, especialmente pela introdu
ção do uso de instrumentos competitivos. A regula
mentação tem de ser inteligente no sentido de induzir à
competição no mercado ou, quando não for possível,
quando existir uma monopolização natural- como, por
exemplo, nas ferrovias -, pelo menos, para o ingresso
ao mercado. É preciso haver uma avaliação perma
nente dos contratos das atividades, uma avaliação que
induza à competição, uma avaliação competitiva, uma
política competitiva de preços e, especialmente, re
pressão ao abuso do poder econômico.

É claro que a competição tem de ser tal que
também não degenere, induza a custos ambientais,
de congestionamento. Esse é um problema pratica
mente urbano, mas temos de analisar esse aspecto.
Evidentemente, temos de analisar para fazer com que
o conjunto das atividades construa redes sistemica
mente eficientes. Outro ponto fundamental na política
reguJatória é que o conjunto seja eficiente. Daí a ad
vertência do meu colega quanto à logística, que te
mos de ver de forma abrangente.

Outro elemento é a descentralização adminis
trativa. É claro que o Governo Federal tem um papel
importante, porque é ele que gera, através de certas
medidas, economias de escala, principalmente no
campo da produção de insumos. O poder nacional,
naturalmente articulado com o poder local, tem o pa
pei fundamental de normatizar, de criar incentivos fis
cais, de financiar, de administrar as infra-estruturas e
serviços que tenham relevância nacional e internacio
nal, mas também tem a papel fundamental, em articu
lação com os poderes regionais e locais, na formação
de recursos humanas, no fomento da pesquisa do de
senvolvimento científico e tecnológico.

Outra importante ponto para a política regulató
ria seria a compatibilidade com uma política energéti
ca e com uma política de exploração e proteção dos
recursos naturais e de proteção ambiental e a compa
tibilidade com a política industrial. Na verdade, o nos
so "rodoviarismo" em parte entende, e nesse sentido
até foi eficiente, foi vitorioso, na medida em que era
coordenado com uma política industrial com vistas a
apoiar uma gama de atividades. Aí é que vemos o pa-

pel que o setor de transporte tem para a política de
exportação, que é uma das grandes prioridades da
política econômica. A política de transporte não é
apenas um instrumento para rebaixar os custos de
transporte, mas também de gerar atividades industri
ais exportadoras. Isso tem de ser levado em conside
ração quando pensamos em política de transporte e
política de regulação dos transportes, principalmente
se vamos incentivar determinados modais que te
nham a perspectiva de criar mercados industriais for
tes que possam, depois, produzir excedente de ex
portação. Par exemplo, hoje a indústria de ônibus no
Brasil é uma indústria exportadora. Então, o transpor
te rodoviário, ínclus\ve urbano, não é um assunto,
nesse aspecto, apenas local ou regional, mas nacio
nal, porque também atende a uma prioridade nacio
nal de exportação de serviços e de bens industriais.
Esse é um elemento que gostaríamos de lembrar.

Outro aspecto, que talvez seja novo, é que te
mos também de pensar no incentivo às atividades de
transporte e às atividades industriais correlatas como
um incentivo ao desenvolvimento do mercado finan
ceiro, outra grande prioridade nacional. Temos de
aprender a andar com nossas próprios pés, criar os
nossos próprios recursos de capital, e isso tem de ser
feito com a criação de espaços, com o incentivo à
poupança nacional. Então, a política industrial e seto
rial deve também ser um elemento que induza à pou
pança, consiga canalizar poupanças que estão até na
informalidade e, com isso, resolva outro ponto cardeal
da política macroeconômica.

Esses são elementos fundamentais, gerais de
uma política regulatória, e gastaria de expor algumas
teses que julgaria centrais. Primeiramente, temos de
ver a atividade de transporte como um campo bastan
te amplo de oportunidades de negócios. Além de
atender às necessidades de transporte da população
e da sociedade, também ser vista como a criação de
um grande campo de atividade, não apenas de gera
ção de emprego, mas também de aplicação de capi
tais e geração de empreendimentos. No grupo, esta
mos tentando desenvolver o termo socrodiversidade
da produção. Então, uma política regulatõria de trans
portes se prestaria a isso.

Falamos muito com base na experiência do
transporte rodoviário, em que vemos a explosão do
transporte informal. Por quê? Parque existe um capi
tal informal que não consegue ser captado pelos mei
os formais e que está querendo entrar no setor. Então,
é preciso dar um espaço para o pequeno capital, para
a pequena poupança, para o pequeno empreendi-
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mento se desenvolver no setor. Esse é um dos princí
pios fundamentais que apontaríamos para a política
regulatória, ou seja, uma política de sociodiversifica
ção da produção e até do financiamento, canalizando
poupanças populares para o setor. Temos de incenti
var essa diversificação social e organizacional do pro
cesso de produção e também do financiamento do
transporte, dando abertura para pequenos negócios
e investimentos, além do desenvolvimento dos mais
diversos e novos instrumentos de mercado financei
ro. O mercado financeiro brasileiro se encontra es
trangulado. É claro que existe a questão conjuntural
da política de juros, mas também temos de analisar
se os devidos instrumentos para a participação popu
lar no financiamento das atividades infra-estruturais
estão dados. A quantas anda, por exemplo, a regula
mentação dos títulos de participação em receitas de
infra-estruturas?

Outro elemento, repetindo e batendo novamen
te na tecla, é a indução de processos competitivos e a
preservação do espírito de competição visando à per
manente busca de eficiência e também de inovação.
Não é apenas eficiência, mas também inovação. Pre
cisamos de inovações, de dar espaço para inovações
organizacionais e até tecnológicas, também promo
vendo cooperação entre diversos setores que bus
quem economia e aperfeiçoamento dos serviços.

Ponto de transparência, debate, participação
democrática, importância da moralidade nos proces
sos de concessão e autorização, com primazia do in
teresse público, porque, sem moralidade, sem trans
parência, sem aceitabilidade social, corremos sem
pre o risco de conflitos, como os que tivemos com as
concessões rodoviárias, que podem até frear a confi
ança que o investidor possa ter na política de conces
são. Acho que o problema que aconteceu este ano
com as concessões rodoviárias aponta o risco que é
não se discutirem suficientemente os processos de
concessão com a sociedade e esclarecer muito bem
o que está acontecendo, deixando claro os aspectos
positivos e os negativos. Acho que a informação ao
usuário, à população é um ponto cardeal da política
regulatória.

Não podemos nos esquecer de que os governos
têm de honrar os compromissos contratuais com os
concessionários, mas eles estão presos a um tipo de
contrato talvez invisível- porque não está escrito juri
dicamente, mas é um contrato real- que é o contrato
social, o contrato político, o contrato eleitoral, de que
nenhum governo pode fugir. Os governos, premidos
pelo cenário de aceitabilidade eleitoral, foram e são

forçados até a descumprir contratos de concessão.
Temos de olhar tanto para o contrato de concessão,
como para o contrato que existe entre governo e soci
edade, que chamaria de contrato eleitoral. Acima dos
contratos governamentais com a iniciativa privada,
que devem ser honrados na medida do possível,
mesmo que esses contratos sejam juridicamente per
feitos, não podemos nos esquecer do contrato social
entre governo e sociedade, que, na hora "h", mandam
mais - e, se não mandarem, vira o caos.

Outros elementos fundamentais são uma políti
ca tributária e tarifária, em que haja certos critérios
segundo os quais os usuários e beneficiários, diretos
e indiretos, sejam cobrados na proporção do seu uso
e/ou benefício ou provocação de custos (custo margi
nal, preço etc.), mas não podemos deixar de levar em
consideração a capacidade de pagamento e o benefí
cio marginal. Por exemplo, no caso do preço entre ca
minhão e carro particular na política concessionária
de rodovias, é claro que um caminhão provoca custos
consideravelmente maiores do que um carro particu
lar, mas temos de levar em consideração o que um
caminhão representa em termos de benefício margi
nal com relação a um carro particular de veranista.
Talvez possamos chegar à conclusão de que, no ba
lanço do custo marginal líqüido, o caminhão deva até
ser menos penalizado e transferir o preço para o carro
particular, reduzindo, então, o custo para o caminhão
proporcionalmente, e aumentar um pouquinho o cus
to para o automóvel particular. Para isso seria preciso,
evidentemente, fazer uma simulação econômica.

Quando fizermos os projetos, os planos de
transporte, de concessão, devemos inseri-los em po
líticas abrangentes de desenvolvimento urbano e re
gional, industrial, tecnológico, social, inclusive para
aumentar o valor da concessão. Temos casos em que
toda a rodovia é um eixo de crescimento e de negóci
os e tem o seu valor de mercado por causa disso. Qu
ando se vai conceder uma rodovia, não se define o
seu valor apenas em função da previsão de pedágios,
porque a rodovia vai também vender o espaço, por
exemplo, para telecomunicação, para energia, para
outros dutos - e vende, de fato -, e isso tem de entrar
na avaliação do valor do contrato, principalmente nes
sa nova sistemática em que a concessão será dada
pela maior oferta e lJão mais pela menor tarifa. Ou
seja, na definição do valor do contrato, é preciso se le
var em consideração essas possibilidades de receita.
Por isso, para maximizar o valor do contrato, essas
concessões devem estar otimamente inseridas em
políticas abrangentes de desenvolvimento regional.
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De resto, o apoio à modernização empresarial e
à organização dos poderes públicos, capacitando os
atores para as mais diversas e novas funções que se
abrem com a reforma das relações público-privadas.
É um desafio essa nova filosofia governamental de re
gulação. Estamos acostumados à concessão de ser
viços públicos, à gerência de serviços públicos. Agora
estamos regulando utilidades públicas, e isso vai exi
gir novas capacitações por parte dos funcionários pú
blicos.

Novamente, cito que o apoio a esforços para ex
portação do setor na polftica de regulação deve ter
um olho no que essa regulação vai gerar de potencia
is industriais exportáveis. E, de resto, apoio à forma
ção de recursos humanos, em geral, ao desenvolvi
mento científico e tecnológico, principalmente de tec
nologias.

Essa é a última idéia que gostaríamos de expor,
porque o desenvolvimento tecnológico, principalmen
t' aquele apoiado pelo Poder Público, deve ser aque
I ,que viabilize quebra de barreiras econômicas e tec
,lológicas para que o máximo de pessoas possa en
trar em negócios, ou seja, para que efetivamente seja
garantida a sociodiversificação da produção dos fi
nanciamentos. Então, o desenvolvimento tecnológico
tem de criar tecnologias que liberem, que libertem a
produção de barreiras tecnológicas e econômicas, ou
seja, tecnologia de libertação.

São esses os conceitos que gostaríamos de dei
xar nessa minha falação

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Queria registrar que o Prof. Joaquim Aragão,
além de Mestre em Transporte Urbanos da Universi
dade de Brasília, é também Doutor em Transporte
pela Universidade da Alemanha.

Quero informar aos companheiros e companhe
iras Parlamentares que vamos adotar a metodologia
de ouvir os convidados - já ouvimos dois e ouviremos
mais dois a posteriori. Estou me preocupando por
que, se depois os senhores tiverem indagações, tere
mos de trazê-los de volta aqui, porque tenho dificulda
de...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri

que) - É, eles podem falar aqui, como também lá da
segunda banca, onde já estão instalados.

Peço aos Profs. Eugênio Leal e Joaquim Aragão
que fiquem na segunda bancada, onde estão os seus
colegas, e peço aos Profs. Anísio Brasileiro de Freitas
Dourado, que já esteve nesta Casa, e Rômulo Orrico,
do Programa de Engenharia de Transportes da

COPPE - Coordenação dos Programas de
Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, que venham para cá. O Prof. Anísio pode
sentar à minha direita. Vamos prosseguir, numa se
gunda etapa, com os nossos convidados.

Concedo a palavra ao Prof. Anísio Brasileiro de
Freitas Dourado, do Departamento de Engenharia da
Universidade de Pernambuco. S. Sa. dispõe de vinte
minutos.

O SR. ANfslO BRASILEIRO DE FREITAS
DOURADO - Boa-tarde a todos. Exmo. Sr. Deputado
João Henrique, Presidente da Comissão; Exmo. Sr.
Deputado Eliseu Resende, Relator da Comissão; de
mais Deputados presentes, não é demais dizer da
nossa satisfação em termos recebido este convite.

Conforme mostrou o nosso colega Prof. José
Eugênio, a universidade brasileira desenvolveu todo
um potencial e toda uma capacitação em torno das
questões ligadas às infra-estruturas, e é sua missão
contribuir com conhecimentos para a solução concre
ta de problemas da sociedade brasileira. De maneira
que sempre viremos, se formos convidados, porque
entendemos que esta é a nossa missão.

O Prof. Joaquim, que me antecedeu, apresen
tou os pressupostos, ou os princípios balizadores de
uma política regulatória que pode ser aplicada às in
fra-estruturas de maneira geral e particularmente ao
transporte. Então, cabe-me agora discorrer sobre os
instrumentos de que a sociedade dispõe para pôr em
prática esses princípios regulatórios expostos. Nesse
contexto, então, poderíamos intitular a nossa inter
venção aqui como: montando uma agência regulató
ria. Para isso, buscamos a literatura internacional, fi
zemos uma pesquisa já de algum tempo sobre a cria
ção de outros organismos não apenas de transportes,
mas de telecomunicações, de energia, de água e de
gás, sobretudo no exterior, com o objetivo de trazer
para a nossa experiência alguns ensinamentos do
que acontece fora. Evidentemente, cabe a nós própri
os construir nosso próprio caminho, ou seja, a agên
cia brasileira certamente refletirá o nível, o estágio e
os interesses com que a sociedade se defronta e se
constitui hoje.

Nesse sentido, quero levantar quatro pontos em
torno do que seria, digamos, uma tipologia para cons
trução de uma agência. O primeiro ponto é a proble
mática teórica, e é um papel fundamental da universi
dade refletir teoricamente. Então, a problemática, jun
tamente com a experiência internacional, é o primeiro
ponto. Segundo ponto: as agências na reforma do
Estado no Brasil; terceiro ponto: alguns elementos
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centrais que devem estar inseridos em uma agência
reguladora; quarto ponto: aquilo que chamamos de
regulação de atores.

Sobre o primeiro ponto, o da problemática, te
mos verificado no mundo inteiro profundas transfor
mações econômicas, tecnológicas, organizacionais e
sociais que redefinem as relações entre a tutela públi
ca e os operadores, públicos ou privados, na produ
ção de infra-estruturas em rede. Esses novos forma
tos assumem os mais variados nomes. Podem ser
chamados de desregulamentação, de privatização,
de descentralização, de terceirização. Trata-se, na
verdade, da colocação em prática de novos formatos
de regulamentação ou de regulação dos serviços pú
blicos.

Tanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos e
na França, e mais recentemente no Brasil, a partir do
Programa Naéional de Desestatização, essas refor
mas estão ancoradas em um tripé: a construção de
um novo marco regulatório, que são, como o Joaquim
apontou, alguns princípios gerais balizadores; a intro
dução de competição nos mercados; e, terceiro, a cri
ação da agência regulatória ou reguladora. Então, só
tem sentido criar a Agência se ela for justamente fis
calizar e implementar uma política de regulação da in
fra-estrutura. A chamada Teoria da Economia da Re
gulamentação mostra justamente a existência, de um
lado, das falhas de mercado e, ,de outro, das próprias
falhas da intervenção estatal.

A globalização da economia e as pressões para
a abertura do mercado fazem com que a forma clássi
ca de intervenção do Estado, que norteou a política
sobretudo na Europa, mas, em certa medida, no Bra
sil também, no pós-guerra, o chamado binômio fordis
talkeynesiano de bem-estar social, em que o Estado
construía, mantinha e operava as infra-estruturas,
seja revista e colocada em discussão. Ela entra em
crise por uma série de razões, e o que se discute hoje
são a intervenção social questionada e a abertura do
espaço para as políticas de privatização, de desregu
lamentação e para a construção de uma nova forma
de pensar, que seria a chamada idéia da contestabili
dade - ou seja, a contestabilidade do mercado, que
se consistiria na base teórica de um novo papel do
Estado na provisão dessas infra-estruturas. Então, o
Estado deixa de ser prestador direto do serviço para
exercer o papel de regulador no mercado. O Estado,
nesse novo formato, busca assegurar a competição
em vez de controlá-Ia e restringi-Ia. O Estado tem o
novo papel de corrigir distorções do mercado, garan-

tindo a qualidade da prestação de serviço à popula
ção.

Nesse quadro de novos formatos da interven
ção estatal, dois grandes eixos se desenham no mun
do inteiro: de um lado, uma reorganização da indús
tria ligada à introdução da concorrência, através do
desmantelamento do operador público. Esse foi clara
mente o exemplo seguido pela Inglaterra, que pegou
sua rede ferroviária nacional, dividiu-a em partes, pri
vatizou-a e criou uma agência regulatória para exer
cer fiscalização sobre os serviços de passageiros e
outra agência regulatória para exercer a fiscalização
da empresa encarregada da gestão da in
fra-estrutura. Na verdade, o que temos aqui é uma se
paração entre a gestão da infra-estrutura física da
rede e a gestão da operação, a infra-estrutura com
características mais de monopólio e a operação com
características de concorrência. Então, esse é o mo
delo inglês, no qual se desenvolve mais claramente o
conceito de agência regulatória independente.

Há outra vertente, o modelo francês, que consis
te também em separar a operação da gestão da in
fra-estrutura, pela criação de empresas especifica
mente voltadas para isso, mas essas empresas estão
submetidas à tutela do Estado, ao poder concedente.
Então, só muito recentemente a França optou pela
criação de uma agência, a Agência Nacional de Tele
comunicações, mas isso é muito recente, e aquilo que
a Agência prescreve tem que passar pelo crivo do Mi
nistro das Telecomunicações.

Então, temos dois grandes modelos que, de cer
ta maneira, balizam a discussão sobre a questão das
agências no mundo inteiro. Por trás dessa discussão
- e não teremos tempo de desenvolver o tema -, há
outra sobre a noção dos institutos de serviço, ou seja,
a cultura do serviço público, que é a cultura francesa,
da qual o Brasil se aproxima enormemente. A cultura
do Direito Administrativo brasileiro tem forte relação
com o Direito Administrativo francês. A Constituição
brasileira define o transporte com um serviço público
a ser exercido pelo Estado ou delegado ao particular
através de um contrato de concessão ou permissão.
Então, temos a discussão sobre a noção do serviço
público e a noção de poder de polícia que rege, no
caso, a experiência inglesa e a americana, as public
utilities, em que os serviços são concebidos como
serviços privados.

Dentro desse quadro, podemos entender a dis
cussão da Agência na reforma do Estado brasileiro.
Se olharmos o plano diretor da reforma do aparelho
de Estado, está lá definida a existência de quatro se·
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tores: O chamado núcleo estratégico, as atividades
exclusivas do Estado, os serviços não exclusivos ou
competitivos e a produção de bens para o mercado.
Esses quatro setores têm, para pôr em prática suas
políticas, as chamadas agências: a agência executi
va, a agência reguladora e as organizações sociais.
Além disso, há o contrato de gestão, que tem de ser
feito entre o ministério de tutela e a Agência. Com
base nesse contrato de gestão, o poder concedente
periodicamente analisa os resultados obtidos pela
Agência. Esse é o quadro que norteia, vamos dizer
assim, a discussão sobre as agências.

Agora, passarei ao item seguinte, que trata do
que está dentro de uma agência regulatória, de seus
elementos essenciais. Primeiro, precisar bem os ob
jetivos da criação de uma agência: proteger os consu
midores dos abusos de empresas com grande poder
de mercado; apoiar o processo de investimento prote
gendo os investidores de ações arbitrárias por parte
do próprio Governo; e promover a eficiência e a con
servação de um ambiente competitivo. Estes os três
grandes objetivos que a literatura e a experiência tra
zem para nossa reflexão. Ademais, a qualidade dos
serviços e a proteção dos direitos dos usuários pare
cem ser o elemento central.

Objetivos definidos, passemos para as funções
da Agência. São funções da Agência: definição de cri
térios para permissão de entrada no mercado, garan
tia do cumprimento das especificações regulamenta
res, estabelecimento da regulamentação técnica em
matéria de segurança e procedimentos técnicos, mo
nitoramento do processo de coleta da receita, defini
ção de bases para o cálculo tarifário, tornar público os
direitos dos usuários, levantar questões relevantes à
Justiça. Este seria um conjunto de princípios - nós os
estamos apresentando com certa rapidez - que ori
entam a reflexão sobre os artigos a serem desenvolvi
dos na construção da Agência.

É claro que a Agência está submetida a desafi
os. De um lado, ela tem o desafio da definição da tari
fa, que sempre tem um elemento polftico diffcil de ar
bitragem entre qual será a tarifa justa. De outro, os
efeitos dos investimentos e a evolução do ambiente
político e econômico a longo prazo são também im
previsíveis. Além do mais, os investidores exigem
perspectivas confiáveis de lucratividade para decidi
rem investir.

Diante desses desafios, a Agência se coloca da
seguinte maneira: de um lado, tem de buscar constru
ir uma independência. De outro, tem de mostrar à so
ciedade os resultados benéficos da ação regulatória.

Porfim, precisa munir-se dos mais elevados cuidados
e princípios de transparência, porque a credibilidade
da Agência resulta da própria credibilidade que a so
ciedade como um todo venha a ter nela. Este seria
um outro elemento importante, norteador, digamos
assim, tipológico de criação da Agência.

Há outros dois elementos, aos quais vou refe
rir-me rapidamente. Um deles é a discussão entre a
agência especializada e a agência unificada. Isso não
é mais para o caso da agência nacional, mas princi
palmente para o caso das agências estaduais e muni
cipais. A agência setorial, uma agência municipal de
transporte, uma agência estadual de transporte, tem
vantagens na medida em que possui melhor capaci
dade de adquirir conhecimentos específicos sobre o
setor. Mas ela tem um elemento de risco, na medida
em que pode ficar muito próxima daquele que é regu
lado e sofrer um processo da chamada ''teoria da cap
tura", que é uma conceituação teórica importante.

Então, a agência multissetorial, por exemplo,
cuja criação tem sido uma tendência no Brasil, costu
ma ser politicamente mais forte tanto ante o regulado
quanto ante os administradores. Ela tem a vantagem
de melhor lidar com problemas que transcendem os
limites setoriais, especialmente quando as diversas
infra-estruturas começam a apresentar interfaces sig
nificativas.

A análise da cidade, do ponto de vista interseto
rial - das políticas de água, saneamento, drenagem,
esgoto, transporte e energia -, é interessante. A difi
culdade, o risco da agência setorial consiste talvez no
fato de que um dos setores, por exemplo, pode ser
muito mais fraco em termos de capacitação e de ge
ração de recursos do que o outro, o que pode provo
car certo desequilíbrio. Então, isto tudo é para refletir
mos.

Sugiro que tomem muito cuidado quando forem
criar agências regulatórias estaduais e municipais,
sobretudo na área de transporte, em que existe mais
de vinte anos de tradição brasileira de existência de
órgãos gestores. E esta experiência não pode sim
plesmente ser desconhecida.

Mas, voltando para a questão da agência nacio
nal, a composição em mandatos é outro elemento im
portante. A agência costuma possuir um conselho dire
tor. Seus presidentes têm mandato fixo, sendo recruta
dos entre especialistas qualificados, à escolha do Che
fe do Executivo ou do Legislativo, mas em conformida
de com o procedimento estabelecido em lei.

Outro ponto importante é a composição do Con
selho. Há uma discussão que particularmente acho



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 06137

interessante. Trata-se da idéia de incorporação da
criação do conselho consultivo, na medida em que
ele permite que os atores presentes envolvidos na
questão regulatória possam se fazer ouvir, possam
discutir; permite que os conflitos possam emergir e
ser discutidos. É natural em uma sociedade demo
crática a existência de conflitos. Então, é interessan
te ter algum mecanismo que possibilite essa discus
são, porque isso, seguramente, vai dar representativi
dade à agência. E esta representatividade vem da so
ciedade.

Para concluir, refiro a questão dos recursos hu
manos e materiais. Para bem cumprir suas funções, a
agência deverá dispor de recursos humanos e materi
ais indispensáveis. O tamanho do pessoal depende
das necessidades, não havendo número padrão a
ser estabelecido - é isso que retiramos das expe
riências. O pessoal deve ser o mais reduzido possí
vel, para limitar os custos do processo regulatório. A
capacitação técnica deve abranger áreas de econo
mia, finanças, engenharia e direito, mas o quadro
deve estar também versado em técnicas de negocia
ção, relações públicas e outras aptidões funcionais
semelhantes.

Certos serviços especializados - auditorias téc
nicas e financeiras complexas - podem ser subcon
tratados a especialistas e empresas de consultoria
externa, o que não pode, de forma alguma, levar à di
minuição da responsabilidade da agência por suas
decisões.

Quanto à questão do financiamento da agên
cia, há vários formatos, desde os recursos orçamen
tários até recursos a partir de uma sobretaxa em
cima da tarifa. Muitos países introduziram até tetos
legais para essas taxas, de forma a não pesar de
mais sobre os consumidores e as empresas.

Por fim, cito um elemento central, qual seja a
chamada regulação de expertises para a regulação
de atores. A regulação da sociedade resulta de uma
combinação que associa mecanismos de mercado e
intervenção pública. É no interior dessa articulação
que se exprime, de maneira conflitual, o interesse
coletivo da sociedade.

Então, toda a regulação implica uma série de
arbitragens entre interesses diferentes, que resultam
da diversidade dos atores. A regulação não resulta
ria apenas das ações dos responsáveis políticos,
nem dos experts administrativos, mas da confronta
ção da pluralidade das abordagens. Ela implica co
locação de um peso na transparência, intervenção

das populações e cidadãos, posto que o controle
societal é o fiador da eficácia da regulação.

Esses seriam alguns princípios orientadores ou
norteadores de políticas de criação de agências regu
latórias, que achamos importantes para trazer ao de
bate, com vista a contribuir para esse quadro mais
conceitual para a criação da agência brasileira.

Talvez restem-me um ou dois minutos. Quero
aproveitar a oportunidade para dizer, neste momento
histórico, do reconhecimento da comunidade univer
sitária - e temos certeza de que isso se amplia para o
conjunto dos setores que trabalham com transporte
no Brasil - do papel que teve o Geipot ou que ainda
pode vir a ter na cultura brasileira.

Então, fizemos um texto, sob o título: "Geipot
animador do desenvolvimento científico-tecnológico".
É o seguinte:

(...) A importância do impulso estatal
nessa área de transporte pode ser reconhe
cida nos países mais avançados, que con
tam, todos eles, com importantes institutos
técnico-administrativos no setor de transpor
tes, capazes de articular os esforços científi
cos e tecnológicos setoriais e, ao mesmo
tempo, atender às demandas estratégicas e
operacionais da administração pública e da
indústria de transportes. Os exemplos clás
sicos de tais instituições são o Transportati
on Research Board dos Estados Unidos, o
Transportation Research Laboratory do Rei
no Unido, o Institute for Transport Econo-"
mics da Noruega, e o Institut National de
Recherche sur les Transports et Leur Sécu
rité da França.

A esse respeito, cabe destacar no Bra
sil o papel desempenhado pela Empresa
Brasileira de Planejamento de Transportes 
GEIPOT. Constituído em 1965 e original
mente intitulado Grupo Executivo para Inte
gração da Política de Transportes, represen
tou, historicamente, o marco inicial do mo
derno planejamento de transportes no Brasil.
Suas ações orientam-se para os diversos
campos do planejamento dos transportes,
bem de acordo com os objetivos para os
quais foi criado, de auxiliar o Poder Executi
vo na formulação, coordenação e execução
da política nacional de transportes.

Tendo acumulado, ao longo de seus
30 anos de existência, uma larga capacida
de de expertise no setor, desenvolvendo in-
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clusive de forma pioneira e única no país
uma visão intermodal dos transportes, o Ge
ipot tem...

Ou teria, a depender do que sair na lei.

...condições para assumir o papel de
um animador de desenvolvimento científico
e tecnológico do setor e da correspondente
formação de recursos humanos, propondo e
estruturando, em estreita cooperação com
entidades já existentes na área, programas
de desenvolvimento científico e tecnológico,
atuando ainda em estreita cooperação com
organismos internacionais similares.

Eram estes os elementos que tinha a apresen
tar. Agradeço o convite e a todos por nos ouvir. Espero
que possamos estar contribuindo para o aperfeiçoa
mento da Agência Nacional de Transportes.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Concedo a palavra ao Prot. Rômulo Orrico, do
Programa de Engenharia de Transportes da Coorde
nação dos Programas de Pós-Graduação da UFRJ
COPPE. S. Sa. dispõe de vinte minutos.

O SR. RÓMULO ORRICO - Boa-tarde. Sr. Pre
sidente da Comissão, Deputado João Henrique, Sr.
Relator, Deputado Eliseu Resende, Sras. e Srs. Depu
tados, senhoras e senhores presentes, inicialmente,
quero agradecer o convite e a possibilidade de a uni
versidade de onde venho manifestar-se sobre aspec
tos importantes da vida da sociedade brasileira como
um todo, em particular os transportes, que fazem par
te da vida de todos nós.

A Coppe é uma instituição de pesquisa e ensino
que tem como uma das características estar estreita
mente colada e preocupada com os problemas brasi
leiros, econômicos e sociais, para os quais suas pes
quisas se voltam em grande parte, na tentativa de re
solução desses problemas nas diversas áreas, quer
seja do petróleo, quer seja do transporte, da química,
da mecânica e diversos outros.

Mais recentemente, a Coppe foi convidada pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro para fazer um
estudo sobre as privatizações que aconteceram no
âmbito do seu espaço, tendo feito estudos - para ficar
no setor dos transportes - sobre a privatização da
Companhia Fluminense de Trens Urbanos 
FLUMITRENS, do Metrô Rio, da Companhia de Nave
gação do Estado do Rio de Janeiro - CONERJ, res
por:tsável pelo transporte em barcas, da Rodovia dos
Lagos, uma rodovia que margeia praticamente a cos-

ta do Rio, e também sobre a privatização de um gran
de terminal de estacionamento, o Terminal Garagem
Menezes Cortes, afora a do Banerj, da Cedae, da
companhia de gás e outras. Na verdade, esse traba
lho tem dado suporte. É o reconhecimento do papel
da engenharia e da economia dos transportes nesses
assuntos.

Nosso papel nesta exposição é estritamente
simples - fui precedido por três brilhantes colegas - e
vamos nos ater apenas a seis pontos, não mais do
que isso. Vou tentar ser breve, embora, como bom ba
iano, tenha tendência a ser prolixo.

Estou com um pequeno problema. Gostaria de
passar doze transparências em PowerPoint, que já
estão instaladas no computador. Se me derem dois
minutinhos, poderei acioná-Ias. (Pausa.) Está bom?
Novamente. A posição ficou um pouco ingrata, mas
vamos tentar assim mesmo. Por favor, a próxima.

(Apresentação de transparências.)

São estes os seis pontos a comentar: implanta
ção razoavelmente tardia da própria agência; alguns
conceitos de relação público-privada, que já foram até
razoavelmente comentados anteriormente; um item
específico, o processo de contração (art. 18); um ou
tro aspecto que nos parece muito importante, qual
seja a economia na democracia; o desenvolvimento
científico e tecnológico; e algumas questões em aber
to - uns três ou quatro pontos, sobre os quais falarei
muito brevemente.

Quanto ao primeiro ponto, podemos verificar
que muitos contratos precederam a própria agência.
Assim, o que resta para regulamentar? Todos esses
contratos foram feitos com base em algum marco re
gulatório, quer seja das privatizações das ferrovias,
quer seja das privatizações das rodovias e mesmo
dos transportes coletivos interestaduais. Como pode
rá, então, a agência reconsiderar aspectos que são
claramente prejudiciais ao interesse do Poder Públi
co? Por exemplo, tratar de reajustes tarifários respal
dados em contratos que são juridicamente perfeitos e
que foram realizados anteriormente com base em um
marco regulatório. Que compensações, então, pode
riam ensejar os concessionários sobre essas mudan
ças? Que efeitos isso poderia trazer ao orçamento
público?

Tivemos um dado concreto no Rio de Janeiro,
na Via Lagos, o que voltarei a mencionar um pouco
mais adiante. Como poderá esta nova agência tratar,
por exemplo, do fato de diversos Municípios fazerem
uma melhoria importante em suas redes viárias,
como mecanismo para que seus munícipes não pa-
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guem pedágio? É o direito de ir e vir, o direito de cami
ntlo alternativo, que a própria lei garante. São ele
mentos que já estamos vivenciando e que a agência
vai ter de tratar. Infelizmente, não encontrei muitos
elementos no corpo que apontassem para o trata
mento dessas questões.

Segundo ponto: relação pública privada - talvez
vá me estender ligeiramente nesse ponto. De início,
tratamos de serviços públicos, de titularidade pública
ou de serviços comerciais, de atividades comerciais,
alguns de utilidade pública. São dois conceitos bem
distintos.

Podemos comentar, alto e bom som - inclusive
em frente à Deputada Jandira Feghali, que trata bem
da educação -, que saúde no Brasil não é serviço pú
blico; que educação não é serviço público; que trans
porte, sim, é serviço público. Está na Constituição.
Queremos um serviço público de saúde e de educa
ção cada vez melhores, porém, eles não estão trata
dos na nossa Constituição como serviço público.

Por exemplo, no seguro de saúde, temos todo
um mercado de ações, temos a Susep, a CVM. Essas
são agências que tratam de contratos privados, que
regulam contratos de serviços da iniciativa privada,
que tem planejamento e controle da sua atividade.
Porém, como disse muito bem aqui o Prof. Anísio, o
Poder Público exige uma série de quesitos, em face
do grande interesse público nessa questão. Um deles,
por exemplo, garantiu o direito aos usuários, aos con
sumidores de não serem explorados. São serviços
privados, sim. Porém, o Poder Público cria uma agên
cia para controlar essas atividades. Os aspectos téc
nicos são devidamente controlados pelos serviços
dos Ministérios adequados.

No setor de transportes, não. São serviços pú
blicos, são contratos administrativos. Então, temos
uma relação diferente.

A Constituição determina que temos um cará
ter público disso tudo. Talvez tenhamos, talvez, uma
simbiose de dois conceitos: o conceito de serviço
público tradicionalmente francês, prestado pelo se
tor público, via delegação ou via direta; e o conceito
de serviço de utilidade pública ou atividades comer
ciais, cuja iniciativa é privada, mas a presença do
Poder Público de polícia exige uma postura diferen
te, em razão desse forte interesse público, dessa
forte conseqüência na economia, na sociedade. As
agências regulam isso.

A situação que temos no Brasil é esta: o Estado
determina o caráter do serviço, das infra-estruturas
em especial, mas a reforma do Estado preconiza a

construção de agências reguladoras. Nesse caso, es
tamos produzindo uma forma diferente, que vai ter de
ser tratada com muita prudência, com muito cuidado,
para evitar a superposição e a omissão de atribui
ções, criando vácuos para atividades outras. Aliás,
quem mexe com o trânsito sabe muito bem que toda a
área de indef~nição é aquela em que potencialmente
vai haver um acidente. A prudência nesse trato me
parece ser uma recomendação que poderíamos
guardar.

Como compreender esse ato de concessão?
Que função resta ao Poder Público original? Onde
fica o espaço para a política de transportes elaborada
por um governo eleito? Como fica o planejamento sis
têmico?

Vejam: nas atividades privadas, o planejamento
é privado. Nos serviços públicos, o planejamento é
público. Logo, onde fica o espaço para essa política
de transportes? Como disse o Joaquim há pouco,
busca-se um conjunto eficiente. Vamos encontrar, por
exemplo, a interconexão de uma rede. Podemos estar
buscando a eficiência de um trecho, de uma trama ro
doviária, esquecendo todo o conjunto da rede que se
ria influenciado, que sofreria impacto da eficiência ou
não desse próprio tramo.

Logo, o planejamento é público, sim, e tem de
ser mantido em mãos públicas. Tem de ser fortalecida
essa parte do planejamento.

No projeto, a agência assume praticamente
todo o papel do poder concedente, na medida em que
ele conGE?çle, reg\J!a, estabelece as tarifas, implemen
ta a política ele transportes e até propõe ao Ministério
um plano geral de outorgas. O espaço do planeja
mento está, no meu entender, pouco claro nesse con
junto como um todo. Passa para cima, por favor.

Sobre a noção de transportes, esta ultrapassa a
simples noção de via. O transporte é um serviço pro
duzido em rElde, como falei há pouco. O consumo em
um segmento é interdependente do consumo em ou
tro segmento. As afetações, os encargos e os usos de
uma via trazem conseqüências diretas no uso das ou
tras vias.

Como o transporte não tem um fim em si mesmo
- essa foi a primeira aula de engenharia de transporte
que eu tive -, o consumo de transporte tem implica
ções seriíssimas em todos os outros ramos da econo
mia. Portanto, a busca da eficiência de um tramo ou
de uma rede não ocorre por ela em si, mas por todo o
conjunto da economia.

Onde fica o planejamento? Onde ficam as deci
sões maiorE's sobre expansão do setor, nova9"vias,
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novos serviços de transportes? Que ente do Ministé
rio dos Transportes será encarregado do planejamen
to, da elaboração do mesmo, da sua submissão a dis
cussões públicas, da avaliatl0, dO andamento e da
implantação do planejamento de transportes? Há ne
cessidade de esclarecer, com maior firmeza, essas
atribuições de planejamento no corpo desse novo
marco regulatório, dessa nova forma de gestão.

Ainda sobre planejamento, o conceito do produ
to em rede e a ampliação da participação privada no
provimento dos serviços tornam imperativa a afirma
ção pública do planejamento como um instrumento
fundamental e necessário o desenvolvimento de um
setor, especialmente, para o desenvolvimento social
e econômico brasileiro.

O que significa regular? Significa definir os pro
cedimentos de competição, as barreiras à entrada, as
barreiras à saída; significa definir a formação do pre
ço; significa definir quantidades e qualidades do pro
duto a ser produzido.

No tocante ao transporte rodoviário intermuni
cipal, pelo menos ao que me parece, caberá à Agên
cia Nacional de Transportes autorizar e permitir. Sig
nifica que, para permitir, há necessidade de planejar.
Há necessidade, portanto, de todo um aparato de in
formações, recursos, pessoas, dados, equipamen
tos, mecanismos e instalações. Ou seja, há necessi
dade de todo um aparato, o próprio aparato de pla
nejamento. Neste momento, parece-me, duas coisas
precisariam ficar melhor esclarecidas: onde fica de
fato o papel de planejamento e o necessário distan
ciamento que a agência necessita ter de todo esse
conjunto para manter a sua isenção, ou seja para ela
fiscalizar algo que não planejou ou fiscalizar algo
que- também planejou. São questões que necessi
tam ficar melhor esclarecidas no corpo do projeto,
para que ele possa, no meu entender, ter um avanço
mais importante.

Parece-me que nesse item planejamento há
uma simbiose de dois conceitos parcialmente contra
ditórios: o conceito francês de serviço público, com
sua forma de tratamento, e o conceito an
glo-americano de serviço de utilidade pública para ati
vidades comerciais, que tem outra forma de tratamen
to. Estamos produzindo, no Brasil, um terceiro concei
to, que tem parcelas de um e parcelas de outro, sobre
o qual seria necessário bastante reflexão, bastante
prudência. E as discussões sobre o assunto são pas
sos extremamente importantes.

Passando para o ponto seguinte, os processos
de contratação, tenho a fazer um comentário breve e

simples. Evidentemente, não sou jurista, mas faço um
alerta sobre a nova figura de contratação: consulta e
pregão. Parece-me que lei ordinária define esse as
sunto. Então, para garantir a transparência e a consti
tucionalidade de fato, sugiro que os juristas analisem
isso com maior clareza do que eu, porque há risco de
perda de transparência e de inconstitucionalidade se
não estiver exatamente em função da... "A lei dispo
rá". É o que diz o art. 175 da Constituição Federal.

O ponto seguinte é a economia da democracia.
Eu preferia esse texto, essa frase, à participação. A
democracia parece-me ser mais econômica. Os as
pectos ligados à ouvidoria, ligados ao conselho, já fo
ram aqui comentados pelo Prof. José Eugênio e pelos
outros dois. Digo apenas que a redução do risco polí
tico é muito maior, é mais importante quanto maior for
essa democracia.

O exemplo que tivemos no Rio de Janeiro foi
muito triste. No processo de privatização da Via La
gos e construção de um trecho de trinta quilômetros,
os usuários reais e potenciais não ficaram sabendo
antecipadamente que pagariam quinze meses de pe
dágio sem que a obra estivesse completa. Eles não fi
caram sabendo disso com antecipação. O esforço
para que eles soubessem me pareceu muito peque
no. Para esclarecer, a audiência pública foi realizada
numa quinta-feira pós-carnaval, na Avenida Presiden
te Vargas, no 17º ou 15º andar. Então, não houve esse
conhecimento. Isso provocou o quê? Toda uma gama
de ações de insatisfação. Caso a população tivesse
sabido disso antes, a negociação poderia ser feita em
outra base. Quem sabe a proposta de outorga seria
menor? Sabendo disso, as coisas ficam mais claras.
O risco político cai, os custos caem.

Portanto, buscar essa forma de democracia,
esse acesso à informação... Um detalhe muito parti
cular. Não sendo área urbana, em geral nesses servi
ços de média e longa distância, em 99%, a conforma
ção de associação de usuários é muito mais difícil.
Então, o cuidado que o Poder Público tem de ter para
promover isso deve ser muito mais forte e condizente
com o seu papel de administração pública.

Por fim, mais dois pontos. O desenvolvimento ci
entífico e tecnológico o Prol. José Eugênio já comen
tou. Apenas reafirmo que o setor é altamente comple
xo e necessita de capacitação com muita freqüência.
E essa própria nova forma de regular vai exigir novas
capacitações. Por exemplo, administração de contra
tos tem toda uma forma, todo um conhecimento que
não é praxe nas administrações brasileiras de trans
porte público. Por tudo isso, deve haver um perma-
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nente trabalho de capacitação, de pesquisa - e insis
to na proposta de recursos para a pesquisa.

Diferentemente, por exemplo, de uma obra onde
se gasta todo ou quase todo um dinheiro em determi
nado momento, a pesquisa é algo permanente, que
segue ao longo do tempo. Então, a instituição de re
cursos permanentes e constantes - não precisa nem
ser muito - é muito importante para a pesquisa e para
o desenvolvimento.

Passaremos para as questões em aberto, a fim de
finalizarmos a exposição, pois acredito estar bem em
cima do tempo. Sobre a intermodalidade, o Prof. José
Eugênio falou com bastante propriedade. Apenas afirmo
que o tratamento do assunto nos pareceu assaz frágil.
Ele deveria ser tratado com muito maior envergadura.

Podemos adiantar que hoje em dia competições
se processam, não apenas intermodais ou intramo
dais, mas multimodais. São redes, plataformas logísti
cas, cadeias logísticas disputando uma com a outra.
Étoda uma série de operadores das diversas modali
dades com seus contratos interconectados disputan
do com uma outra cadeia logística e que sobrepõe as
regulamentações fragmentadas, o que tem sido a
nossa história. E é natural que tenha sido assim.

Hoje se deve refletir a fundo nessas novas regu
lamentações. Um exemplo muito prático podemos en
contrar em áreas urbanas, onde uma cidade tem'uma
regulamentação, um Município tem outra regulamen
tação e o Governo do Estado é responsável pela liga
ção das duas. Ora, o veículo, o ônibus, por exemplo,
sai parando em todos os pontos da cidade, interferin
do. Na verdade, o que está acontecendo? Existem va
zios, brechas, omissões ou incompatibilidades entre
essas regulamentações que dão margem a grandes
atritos. Há uma tendência em se tentar dar uma har
monia nisso daí. Os diversos modos competindo en
tre si.

Sobre o aspecto do transporte urbano, já falei.
Sei que existe uma proposta a esse respeito. Cabe ao
Governo Federal, embora não esteja ele diretamente
vinculado ao transporte urbano, uma política nacional.
Isso é muito importante. Parece quª,,~.proposta pode
ria contemplar esse aspecto do transporte urbano e
avançar no sentido de melhorar, esclarecer as respon
sabilidades do Governo Federal nesse espectro.

Desejo tratar do financiamento da própria Agên
cia Nacional de Transportes e, por conseqüência, do
financiamento da pesquisa e desenvolvimento no se
tor. Na verdade, existe coerência entre o concessão
de rodovias e o pagamento dos usuários por esse
serviço. Está por trás, sob a concepção de pagar pelo

USQ potencial. pelos custos ou pelos benefícios mar
ginais que isso pode traduzir.

Sem dúvida, há uma sustentação conceitual de
que os custos de planejar, controlar e também fiscali
zar fazem parte do custo de provisão dos serviços.
Planejar os serviços, fiscalizá-los, regulá-los, tudo
isso faz parte do custo.

Então, a nosso ver, existe conceituação e sus
tentação teórica para que a Agência, a exemplo dos
diversos organismos gestores do Brasil, tenha seu
respaldo de recursos financeiros numa taxa de regu
lação. E, evidentemente, parcela desses recursos po
deria - ou mellhor, deveria, conforme as sugestões
anteriormente apresentadas - ser aplicada em ciên
cia e tecnologia, em desenvolvimento científico e tec
nológico.

Dois últimos pontos para encerrar a exposição.
Primeiro, a competição. Sugiro que uma pequena fra
se com respeito às atribuições da agência, qual seja
"promover a competição entre os ofertantes produto
res de transportes", seja de fato ampliada. A competi
ção não se dá apenas pelo usuário na rua. Ela se dá
inclusive - e isso é muito importante - pelos contra
tos. O mercado de contratos é altamente competitivo
e pode ensejar muito mais acirradas competições e
melhores resultados de preços. Então, deixamos bem
clara a necessidade de ampliar essa noção do signifi
cado da competição.

Por fim, a noção do transporte-empreendimento,
que o Joaquim mencionou em sua exposição: incorpo
rar ao valor de uma rodovia, de uma infra-estrutura, a
possibilidade que ela tem de gerar oportunidades de
negócios. Adianto que nos estudos preliminares da
RJ-1 09, anel viário da área metropolitana do Rio de Ja
neiro, diversos elementos do desenvolvimento local,
do desenvolvimento das atividades em cadeia, quer li
gadas ao porto, quer ligadas à própria economia da ci
dade, estão s(~ndo colocados e pensados a esse res
peito, quer seja passagem de dutos, quer seja passa
gem de fibras óticas, de fósseis de combustível. Enfim,
todo um conjunto de atividades sociais, econômicas e
urbanísticas podem ser feitas no seu entorno.

Por fim, agradeço novamente ao convite. Foram
esses os principais elementos que tomamos à frente
na análise desse projeto de lei.

,,' ·'Parabenizo a Comissão pela iniciativa de trazer
o assunto à discussão, porque, como falei, a demo
cracia é sempre muito mais econômica.

Obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Concedo a palavra ao Relator da matéria, De
putado E/iseu Resende.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, senhores ex
positores, minhas senhoras e meus senhores, o Pre
sidente me concedeu apenas dez mmutos, mas quero
aproveitar este gancho para dizer que realmente pre
ciso de uma limitação de tempo, porque, diante de
tantas aulas, de tantos ensinamentos, eu ficaria per
dido na elaboração de perguntas.

Primeiramente, parabenizo os expositores, pois
tivemos aqui lições importantes. Vou apenas pinçar
uma ou outra pergunta, porque não dá para discutir
com cada professor todo o âmago de suas exposi
ções, que tiveram amplitude e inteireza realmente no
nível da competênCia e ao conhecimeJliu dos profes
sores. Pinçarei, então, apenas alguns pontos para fi
car dentro do dez minutos que me foram concedidos
pelo Sr. Presidente.

Foi muito importante a observação do Prof. José
Eugênio em termos da apresentação do custo logísti
co versus o custo de transporte. Essa foi uma obser
vação importante para os Srs. Parlamentares que es
tão estudando esse projeto, porque temos realmente
de partir para definições de equações de logística de
transporte, essa maneira de atender mais diretamen
te o interesse público, o interesse do consumidor e o
desenvolvimento da economia brasileira, já que o
transporte é um fator intermediário de produção.

Temos falado muito nisso. Talvez o esquecimen
to dessa logística tenha dado margem inclusive à he
gemonia, à grande predominância do transporte ro
doviário no Brasil, um transporte porta a porta, com
flexibilidade. Se não tivermos uma logística de inter
modal, acabaremos perdendo, porque estamos es
quecendo que uma carga parada ou estocada em um
armazém, muito embora não esteja sendo transporta
da - portanto, não tem nada a ver com cada via de
transporte -, produz um custo logístico de transporte
incomparável, superior ao custo de cada modalidade
de transporte.

Essa observação foi muito importante e nos
conduz à reflexão mais acentuada de uma definição
da intermodalidade, que foi enfatizada por todos ex
positores. Não temos de tratar de transporte modal
específico e sim de uma equação, de uma logística de
transporte que conduza os instrumentos a um maior
favorecimento à sociedade brasileira.

A pergunta que faço ao professor é mais ligada
ao campo da pesquisa de tecnologia. Nas leis que fo-

ram elaboradas pelas outras agências, tínhamos real
mente muita preocupação no sentido de destacar re
cursos para serem aplicados no campo da tecnologia
e do desenvolvimento científico e tecnológico aplica
do àquela atividade, àquela indústria. Foi o caso da
indústria do petróleo, da energia elétnca.

Na indústria do petróleo, particularmente, tínha
mos condições de dar recursos decorrentes dos ro
yalties e das participações ao Ministério da Ciência e
Tecnologia para que fizesse os convênios com as uni
versidades para o desenvolvimento tecnológico da in
dústria do petróleo no Brasil. Isso realmente trouxe
um programa importante e as universidade estão en
carregadas de desenvolver uma atividade muito con
tributiva nessa área.

No caso dos transportes, eu gostaria de fazer
um questionamento. Tenho de ser muito rápido na mi
nha argumentação por causa do tempo que me foi
dado. Como ficaria essa questão da pesquisa e do
desenvolvimento tecnológico,. quando temos uma re
estruturação do setor de transporte no Brasil? Orien
tada para as atividade do Ministério, que formula as
políticas? Para as atividades da Agência, que imple
menta a política reguladora, mas apenas no que diz
respeito às atividades desenvolvidas por terceiros
para prestação dos serviços de transporte e para ex
ploração da infra-estrutura viária? Ou seria uma tare
fa a cargo do Dinfra, responsável pela execução dire
ta das obras de engenharia, elaboração de projetos
específicos e construção de obras? Aí temos de ver o
seguinte: onde colocaríamos especificamente?

Essa questão do planejamento foi amplamente
debatida pelos professores. Temos pesquisas volta
das para a logística de transporte, para a política de
transporte, para a demanda de tráfego, de novas li
nhas de concessão e permissão do transporte, esta
tística de tráfego e as pesquisas específicas relacio
nadas com a tecnologia aplicada diretamente a cada
setor. Por exemplo, existe o Instituto de Pesquisa Ro
doviária, que fica pesquisando tipos de pavimentos,
formas de pavimentos, características de pavimentos,
cálculos estruturais, estruturas diferentes, origens
para serem aplicadas nos projetos de implantação de
rodovias, de ferrovias, de porto, instrumentais de por
to. Esse é um tipo de pesquisa. Parece que o Prof.
José Eugênio disse que não há resposta para a per
gunta que a Deputada Jandira Feghali teria formulado
ao Ministro. Essa é uma pesquisa que, na minha opi
nião, deveria ficar no âmbito do Dinfra, porque esse
órgão é encarregado de obras e projetos e faz, então,
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os estudos de engenharia aplicada. Quero ouvir a
opinião do Professor a esse respeito.

A Agência talvez ficasse encarregada das pes
quisas relacionadas à demanda do transporte para
definir novas linhas de ônibus, de navegação e aére
as, a instalação de novos portos, que orientariam, en
tão, a oferta adicional de serviços a serem licitados
para outorga ao setor privado. Mas vem a questão da
logística, da intermodalidade, da formulação de uma
política genérica que requer estudos e pesquisas
também dentro de uma outra natureza, que talvez de
vesse ficar no campo do Ministério dos Transportes. E
aí vem a grande questão que foi suscitada, de o Gei
pot desincumbir-se dessa função, mas agora está
sendo extinto.

Então, eu gostaria que o Prof. José Eugênio me
trouxesse melhores detalhes de como dividiríamos
essas atribuições no setor de pesquisa e desenvolvi
mento tecnológico, em face da hierarquia da estrutura
governamental relacionada com o setor dos transpor
tes. A resposta ficaria para depois que eu formulasse
todas as perguntas.

O Prof. Joaquim Aragão fez uma exposição mui
to interessante e falou sobre a questão macro - é a
política ligada à política energética, à proteção ambi
entai e principalmente à política industrial-, sobre a
questão da política voltada para o estímulo à exporta
ção e para a redução dos custos internos de abasteci
mento e sobre a questão do contrato eleitoral político,
contrato real para definição das questões tarifárias.

Prof. Joaquim Aragão, não seria o caso de, seja
pela qúestão da intermodalidade, cuja logística tem
de ser traçada, seja... Não vamos traçar uma logística
só para a ferrovia, para a rodovia, para a navegação
ou para o transporte aéreo. A logística de transporte
deve ser integrada, incluindo inclusive as unidades de
produção e de redistribuição de cargas, que fazem
parte da equação de transporte e da logística de
transporte e são componentes importantes dos cus
tos. Na hora de formular essa política toda, não seria
o caso de voltarmos à idéia de um conselho nacional
de integração de política de transporte que pudesse
envolver as diferentes modalidades? Temos áreas de
transportes ligadas ao setor de minas e energia, que
dizem respeito à questão de consumo de combustível
e de proteção ambiental, poluição sonora, questão de
congestionamento; relacionado à política industrial
temos o Ministério da Indústria, do Comércio e do Tu
rismo gerenciando a indústria automobilística, a in
dústria de construção naval, a indústria aeronáutica e
a indústria ferroviária; temos o Ministério da Aeronáu-

tica cuidando do transporte aéreo; há o Ministério da
Marinha com suas atividade de proteção às ativida
des portuárias e às operações offshore; e também o
Ministério da .Justiça, que hoje toma conta do trânsito,
do Conselho Nacional do Trânsito, do DETRAN e dis
ciplina a movimentação de bens e pessoas nas vias
urbanas. Então, como o Prof. Joaquim Aragão veria
uma questão dessa?

Não quero mais perguntar. Poderia voltar, por
que o Prof. José Eugênio sugeriu conselhos no âmbi
to de cada superintendência para ter uma participa
ção mais aberta nas políticas de cada setor. Eu gosta
ria de fazer essa pergunta, então, ao Prof. Joaquim
Aragão.

O Prof. Anísio Brasileiro falou sobre os diferen
tes tipos de agência, a definição de tarifas, as agência
multissetoriais dos Estados e descreveu o modelo in
glês e o francês. Essa questão acho importante. De
vemos partir para uma definição correta do modelo
que precisamos.

Gostaria de fazer uma pergunta: como é possí
vel, no modelo francês, termos uma agência encarre
gada da exploração da infra-estrutura ferroviária e ou
tra reguladora do transporte ferroviário, uma vez que,
neste caso, a operação e a via estão intimamente li
gadas? O que não ocorre no setor rodoviário, ocorre
nos setores ferroviário e dutoviário, onde é impossível
separar a operação de transporte da administração
da infra-estrutura e dos equipamentos. E qual seria o
modelo de gestão? Minha pergunta se dirige mais
para o setor portuário.

Devemos tratar uma questão com muito cuida
do: o conceito de autoridade portuária e de adminis
trador do porto organizado, que são as companhias
docas. Como fica a agência com relação a essa ques
tão? Evidentemente, a agência não pode ficar sem
estabelecer normas de orientação das atividades
portuárias. Seria o caso de a agência assinar um con
trato de gestão com a autoridade portuária para esta
belecer normas e procedimentos gerais, mas deixan
do a autoridade portuária com toda a flexibilidade
para promover as concessões e os arrendamentos
dos equipamentos portuários?

O Prof. Rômulo Orrico teceu considerações a
respeito da agência, que veio depois; na verdade, as
concessões foram dadas antes. Estamos enfrentando
uma dificuldade: como haverá tratamento dos contra
tos, todos os órgãos espalhados no Ministério dos
Transportes podem dar concessão? O DNER dá con
cessão de rodovias, os Estados dão concessão de ro
dovias, a rede ferroviária concede o arrendamp,nto da
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ferrovia, mas é o Ministério dos Transportes quem fis
caliza a concessão da operação ferroviária. A agên
cia deverá ter um trabalho imenso para poder agluti
nar isso, trazendo novamente para o esboço de sua
atuação.

É importante destacar que, quando o Prof. Rô
mulo Orrico fala sobre serviço e prestação de serviço
público, definidas as questões ligadas à área da saú
de, educação e transporte, no caso, a regulação
faz-se necessária principalmente porque temos o
exercício de uma atividade econômica voltado para a
prestação de um serviço público. A prestação do
transporte é um serviço público, mas o exercício da
prestação desse serviço é uma atividade econômica
desenvolvida pelos transportadores. Há necessidade,
então, de uma agência reguladora forte, que controle
o exercício dessa atividade econômica para que, na
prestação do serviço público, ela não deixe de aten
der o interesse do consumidor.

O Prol. Rômulo Orrico perguntou onde fica o
planejamento de sistema, já que a política de trans
porte é elaborada de uma maneira geral. Então, per
gunto ao professor se talvez não seria o caso de, as
sim como temos a agência com determinado tipo de
estudo e de pesquisa, também haver, dentro do Mi
nistério dos Transportes, que é o formulador da políti
ca, um órgão de planejamento forte, desenvolvendo
um trabalho a exemplo da tarefa que vinha sendo de
senvolvida pelo Geipot para assessorar o Ministro e o
eventual Conselho Nacional de Integração de Política
de Transportes na elaboração de uma política geral
que pudesse vir a ser implementada, de forma correta
e precisa, pela Agência Nacional dos Transportes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - V. Exa. só utilizou cinco minutos, Deputado EIi·
seu Resende.

Como estão inscritas duas Sras. Parlamentares
para também fazerem indagações, solicito aos convi
dados que anotem as questões, primeiramente as fei
tas pelo Relator, Deputado Eliseu Resende. Conce
deremos a palavra à Deputada Jandira Feghali e,
posteriormente, à Deputada Teima de Souza. Ao final,
os senhores responderão, em conjunto, todas as in
dagações, naturalmente citando a pergunta de cada
um.

Concedo a palavra à Sra. Deputada Jandíra
Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro.

A SRA. DepUTADA JANDIRA FEGHALI - Em
primeiro lugar, quero cumprimentar todos. Da mesma
forma como a comunidade universitária considera im
portante participar deste debate, consideramos fun-

damental essa ligação, porque traz conceitos, critéri
os. A discussão não é apenas técnica. A cada audiên
cia, sentimos aumentar a responsabilidade, porque o
trato de assunto dessa complexidade não é brincade
ira. Significa muito, até porque estamos tratando de
tudo ao mesmo tempo.

Inicialmente farei dois comentários e duas per
guntas muito rapidamente.

O primeiro comentário diz respeito ao ponto de
vista abordado pelo Prof. Anísio, que é a questão da
concepção de Estado. Lamentavelmente, esse deba
te foi pouco aprofundado no Congresso Nacional. Te
mos um fato consumado: um Estado modificado, na
minha opinião, para pior, porque ficou defensivo e mu
ito menos intervencionista do que deveria. Também
não deveria ser o contraponto da intervenção total;
não é isso, acabemos com o raciocínio maniqueísta.
Mas o Estado ficou muito pouco intervencionista, sem
projeto nacional e, como assim agiu, todas as privati
zações feitas estão sub judice por suspeita de irregu
laridades no processo. Há privatizações irregulares
em todas as áreas, com ações e representações no
Ministério Público. O Estado está menos democrático
do ponto de vista do controle social, e é redutor de di
reitos. Por isso, penso que a atual concepção de Esta
do acaba gerando a necessidade de novos marcos
regulatóríos, porque o Estado é outro, e o Governo, na
minha opinião, não tem mais controle sobre o mons
tro que criou.

A primeira pergunta é a seguinte: as agências
reguladoras que foram criadas, dentro do marco regu
latório que os senhores compreendem ser o mais cor
reto, têm cumprido seu papel?

O segundo aspecto que quero abordar, até por
que já trouxemos outras agências para participarem
desses debates, é que já há algumas detecções con·
sensuais entre os quatro professores. A primeira é
que precisa haver critérios no marco regulatório. A se
gunda é que já identificam nesse projeto, de forma
conceitual, debilidades enormes, ou seja, o problema
democrático dessa agência criada pelo Projeto nº
1.615, a ausência dos conselhos e da participação de
outras representações dentro da agência e a questão
da pesquisa e do desenvolvimento da ciência.

Estamos extinguindo o DNER e o Geipot, um
que possui três mil pessoas e outro com cem. O
INPH, na verdade, não representa o papel que pode
ria ter representado na extinção da Portobrás. Então,
percebemos que, realmente, há uma asfixia do setor
de pesquisa e desenvolvimento no próprio projeto.
Acho que isso é consensual.
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Não só por intermédio de emendas do Deputado
Pedro Celso e, parece-me, de outro Parlamentar cita
do pelo Prof. José Eugênio, mas também do substitu
tivo que apresentei, tentamos recuperar os conselhos
consultivos. No art. Sº, inciso XIX, e art. 33, inciso
XXIII, tento recuperar a questão da pesquisa e do de
senvolvimento tecnológico. Essas questões são con
sensuais.

Queria que ficassem mais precisas duas coisas,
e aí vão duas perguntas, primeiro com relação à
questão do planejamento, abordada pelo Prof. Rômu
lo. Na visão dos senhores, a agência formulará e pla
nejará? Ela deve fazer isso? A própria discussão da
intermodalidade envolve formulação e planejamento.
Portanto, a agência deve formular e planejar de forma
profunda em todos os modaís.

A formulação e o planejamento devem ficar ape
nas no Ministério, porque se partir dele para a agên
cia, teremos de ver a forma, a estrutura organizacio
nal que permita o aprofundamento e a formulação em
todos os modais. Então, a estrutura organizacional da
agência terá de responder a isso, para poder respon
der à intermodalidade. Nesse sentido, onde deve ficar
a formulação de planejamento se a agência assumirá
parte disso?

Os senhores estabeleceram conceitos e critéri
os olhando especificamente para esse projeto. Em
que critérios do marco regulatório o projeto é inefici
ente: na moralidade, na conceituação, na democrati
zação? As questões da democracia e da pesquisa já
estão claras, mas onde mais, na visão que têm desse
marco regulatório, esse projeto é ineficaz, tem vácu
os, buracos, segundo os critérios estabelecidos pelos
senhores?

Por último, quero dizer que estamos preocupa
dos com a elaboração de um projeto. Obviamente,
não somos especialistas em tudo. Aliás, penso que
essa arrogância ou essa onipotência devem estar ex
tintas no Parlamento, porque só prejudica. Há quem
ache que o Parlamento é ele, que pensa ser a própria
instituição, e há aqueles que pensam saber tudo.
Como não sabemos tudo, não temos conhecimento
sobre todas as áreas, obviamente as formulações
que os aenhores puderem fazer no que diz respeito à
ineficiência desse projeto para uma nova concepção
de marco regulatório serão muito importantes.

O SR. PRESIDENTE (D~putado João Henri
que) - Tenho o dever de comunicar que já se miciou a
Ordem do Dia, mas não as votações nominais.

Concedo a palavra à Deputada TeIma de Souza,
do PT de São Paulo.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Mui
to obrigada, Sr. Presidente.

Antes de fazer perguntas aos senhores exposi
tores, entrego à Presidência duas perguntas a serem
enviadas aos expositores que compareceram ontem
a esta Comissão - não pude comparecer à reunião
e um requerimento, assinado também pelos Deputa
dos Carlos Santana, Pedro Celso e Wellington Dias,
solicitando a vinda a esta Comissão do Ministro da
Defesa, Geraldo Quintão. Este seria um bom momen
to para S. Exa. trazer-nos esclarecimentos sobre ca
tegorias e critérios para as agências relativas aos
transportes.

Saúdo os quatro expositores.

Uma pergunta' me acompanha desde a primeira
argüição, justamente sobre as divisões que estão
sendo feitas, que são de cunho político e não teórico,
muito menos administrativo, em relação aos tipos de
agências de transportes que se deveria ter. Sabemos
que está em estudos a criação da ANAC (Agência
Nacional de Aviação Civil), envolvida já por um alto
componente político, mas gostaria de saber dos se
nhores expositores se as categorias das agências ad
viriam de uma agência geral de transportes com to
dos os modais incluídos ou se haveria necessidade
de elas serem divididas. Parece-me que esta Casa re
cebeu um pacote pronto em relação aos transportes,
porque nem a aviação nem o sistema aquaviário es
tão contemplados no projeto.

A segunda pergunta a Deputada Jandira Fegha
li já fez por mim. Talvez devamos ter uma avaliação
das outras agências. Sou extremamente crítica a res
peito do papel das agências e gostaria de saber a opi
nião dos senhores expositores sobre o assunto.

Numa economia de mercado, que é o atual mo
delo vigente em nosso País, mas que não desejo para
nenhuma sociedade, por não ser o mais justo - por
enquanto, essee o modelo vencedor -, parece-me
que não temos outra alternativa a não ser regular
através das agências. A Deputada Jandira Feghali já
fez essa pergunta, mas, de qualquer maneira, vou
subdividi-Ia e gostaria de obter uma resposta. Pare-

o ce-me que a concepção vigente é de que as agências
estatais, que estão aí com ou sem resuJtados positi
vos quanto à coísa pública, teriam como função bási
ca a regulação e fiscalização dos serviços públicos.
Como poderíamos dotar a ANT de mecanismos de
transparência na gestão? --

Em segundo lugar - talvez a pergunta seja.!TIais
-direcionaaa para o Prof. Rômulo Orrico -, gostaria de
saber como a participação democrática pode ser
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componente efetivo da tomada de decisão e como
poderíamos ter normas e contratos eficientes, efica
zes, não havendo superposição de poderes, especi
almente no processo licitatório, principalmente na
quelas que envolvem altas somas, como as de outras
agências.

As outras questões são genéricas e têm a ver
com o Geipot, com o próprio DNER e com setores
técnicos que, de alguma maneira, até agora foram os
formuladores de políticas para este País. Gostaria de
ouvir a opinião dos debatedores a esse respeito.

As universidades do meu Estado, São Paulo,
não têm cadeiras relativas a transporte. Os Estados
do Rio de Janeiro, Pernambuco e Brasília têm esse
componente, o que é altamente democrático - queria
deixar isso gravado na nossa exposição. Como seria,
em função dessa lamentável lacuna, do ponto de vis
ta da autoridade intelectual das universidades, o
aproveitamento do pessoal técnico e administrativo
nas novas funções que deverão ser criadas na ANT?
Haveria possibilidade de criação de um instituto espe
cífico para o desenvolvimento de pesquisas e treina
mentos? Onde estaria esse pessoal: na ANT, no Mi
nistério, num instituto específico? O Deputado Pedro
Celso, meu companheiro e amigo pessoal, encami
nha uma emenda nesse sentido. Por isso a pergunta é
pertinente.

Parece-me que o Sr. Eugênio afirmou - se é que
bem compreendi - que deveria haver um tipo de re
curso carimbado para pesquisa. Em uma das trans
parências mostradas pelo Prof. Rômulo Orrico, vimos
que a demanda do setor é ágil, enérgica e contínua.
Onde ficarão essas pessoas que têm quinze, vinte
anos de serviço nessa área: num conselho, no institu
to? Disporão de que tipo de recursos? Pergunto parti
cularmente ao Prof. Eugênio, já que ele entende que
não deveria haver recursos carimbados: como resol
ver a questão?

Assino as considerações da Deputada Jandira
Feghali. Disse a S. Exa. que o poder feminino garante
sempre esta Comissão. Por mais que o Presidente
queira diminuir meu tempo de fala, sigo o nobre Rela
tor, que estende seus dez minutos.

Esta talvez seja a matéria mais difícil que já es
tudei nesses seis anos em ~ue estou nesta Casa.
Estou convencida da dificuldade de ter, ao final, a efi
ciência que o Deputado e ex-Ministro Eliseu Resende
tem de sobra. O projeto do Governo tem lacunas. Há
um substitutivo da Deputada Jandira Feghali e inúme
ras emendas dos membros da Comissão. Tenho a im
pressão de que nesta matéria deveremos aprofundar

os debates. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - As respostas serão dadas na ordem em que fo
ram apresentadas as exposições.

Inicialmente concedo a palavra ao Prof. José
Eugênio Leal.

O SR. JOSÉ EUGÊNIO LEAL - Deputado EIi
seu Resende, onde localizar o estimulador da pesqui
sa não me parece ser o mais preocupante. Na verda
de, falamos da fórmula consagrada da ANP, da Anatel
etc. porque promovem pesquisas que também pode
riam ser empreendidas pelos respectivos Ministérios,
ou seja, pelo Ministério das Minas e Energia ou pelo
Ministério das Comunicações. Realmente não refleti
muito bem sobre se o Ministério dos Transportes fica
rá com o papel do planejamento, como me parece
deve ser a sua função.

A atribuição de promover o estudo da logística
pode perfeitamente ficar com o Ministério dos Trans
portes. Se o que era o IPR vai ficar dentro do Dinfra e
vai ser criado algum órgão de pesquisa dentro do Din·
fra, então é interessante que esse órgão estimule e
promova a pesquisa sobre pavimentação, sobre uma
nova forma de pavimento, sobre desgastes face ao
uso, que é uma discussão que dá margem para o pe
dágio.

Existe um potencial muito maior do que o dos ór
gãos públicos, no caso do IPR, no caso do próprio
Geipot - além deles, não é excluindo eles; eles, segu
ramente, têm uma série de pessoas altamente com
petentes que podem conduzir pesquisas sozinhos -,
mas existe todo um potencial em todo o Brasil. E é im
portante que esse potencial seja aproveitado.

Consideramos que a forma mais correta de ad
ministrar essa questão é que exista... Por exemplo, se
é criado um instituto de pesquisa de transportes den
tro do Dinfra, que trataria da infra-estrutura e ques
tões logísticas, o que afirmamos - e aproveito para
responder um pouco à Deputada Teima de Souza 
com relação à questão dos recursos carimbados é o
seguinte: uma coisa é o órgão existir e ele ter recursos
orçamentários para o seu funcionamento no
dia-a-dia; outra coisa é, no caso de estudos que não
envolvam grande soma de dinheiro, que ele os faça
normalmente. Mas como é que funciona uma univer
sidade federal, por exemplo? Ela tem os seus profes
sores pagos pelo Estado. Mas para fazer pesquisa
eles têm que concorrer com outros candidatos, numa
concorrência praticamente aberta, num órgão em ge-
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ral ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia,
CNPQ, Finep etc. Esta fórmula achamos que aprovei
ta ao máximo a potencialidade de pesquisa do País
todo. Nós somos uma associação de ensino e pesqui
sa em transporte, trabalhamos o tempo todo com o
Geipot. O Prof. Anísio Brasileiro ressaltou a importân
cia do Geipot. Se o Geipot continuar existindo, nós fi
caremos muito felizes, mas com relação à pesquisa,
achamos que existe um potencial maior e que esses
recursos devem ser administrados por quem está, va
mos dizer, capacitado. E a capacitação específica do
órgão, em termos do Ministério de Ciência e Tecnolo
gia, é licitar, chamar editais, promover e distribuir cor
retamente a quem é mais competente os recursos de
pesquisa e desenvolvirr:::mto.

Só a título de lembrança, essas fontes de recur
sos que foram previstas na ANT e na Anatel, por
exemplo, geraram uma quantidade de recursos bas
tante importante, que está animando tremendamente
todo o ambiente específico, seja na área de petróleo,
seja na área de telecomunicações, com recursos da
ordem de 100 milhões na área de petróleo e 200 mi
lhões na área de telecomunicações.

Longe de nós sonhar que isso pode acontecer
em transportes, mas é importante que exista um fluxo
contínuo de recursos para pesquisa, em primeiro lu
gar. Se existirem órgãos de pesquisa dentro do Go
verno, que eles tenham recursos orçamentários para
sua continuidade a longo prazo. Agora, quanto à pes
quisa maior, à pesquisa que exige um recurso maior,
que exige seja feita dentro de projetos, que todos con
corram para fazer essa pesquisa. E o próprio órgão
também pode dizer: "Não, vamos promover junto ao
MCT, vamos definir tais necessidades de pesquisa e
o MCT vai chamar a comunidade para disputar a reali
zação daquelas pesquisas".

A proposta do Estado de São Paulo tem pelo
menos três grupos importantes de engenharia de
transportes - na POLI e na USP de São Carlos e na
Unicamp. Nós fizemos nosso congresso na USP de
São Carlos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Com a palavra o segundo expositor, o Dr. Joa
quim Aragão.

O SR. JOAQUIM ARAGÃO - Primeiramente
respondendo às indagações do Exmo. ex-Ministro e
Deputado Eliseu Resende, Relator, a mim dirigidas,
especialmente sobre a coordenação política no âmbi
to mais até intra-institucional, levando em considera
ção os aspectos industriais, financeiros etc., e se se
ria apropriada a constituição do Conselho Nacional

de Integração de Políticas de Transporte, à primeira
vista, isso parece ser uma proposta bastante interes
sante, embora a história da Administração brasileira
já contou com vários conselhos, inclusive na área de
transportes, que não conseguiram avançar muito. Eu
me lembro até do CNTU (Conselho Nacional de
Tran!;porte Urbano).

Eu diria que, antes de pensar inclusive na estru
turação organizacional, acho que precisamos ter uma
agenda de debate. Antes de pensar em que tipo de
estrutura, deve-se estabelecer qual é a agenda de de
bates.

O que eu gostaria de propor - é um dos itens da
nossa discussão - é que cada vez mais os projetos de
transportes sejam inseridos em programas regionais,
programas de desenvolvimento industriais.

Então, temos de pensar projetos. Acho que a
nossa capacidade de gerar projetos cada vez mais vai
ser fundamental para nosso desenvolvimento. Nós
tentamos corrigir vários acidentes de rumos macroe·
conômicos, estabilização fiscal, mas cada vez mais
essa própria estabilização fiscal vai depender da nos
sa capacidade de desenvolver projetos que consigam
atrair tanto investimentos públicos quanto investimen
tos privados.

Então temos, antes de mais nada, de pensar em
projetos. Temos um ponto de partida, que são os tais
eixos de desenvolvimento. Acho que a socialização
dos debates dos eixos de desenvolvimento e a inte
gração dos diversos setores administrativos, mas
também da iniciativa privada, da sociedade, em torno
do debate do eixo de desenvolvimento seria um mo
mento mais próximo e talvez mais prático de se con
seguir a confluência das diversas políticas governa
mentais industriais.

Estamos, inclusive, tendo uma experiência rica
com o BNDE8, em que estamos desenvolvendo um
modelo de financiamento de eixos de transporte ur
bano, principalmente nessa idéia de se maximizar as
riquezas geradas em função de um projeto de trans
porte urbano e fazer com que essas riquezas gera
das também façam parte do financiamento dos trans
portes.

Com isso, tem-se uma visão unificada do que é
política de transportes, como é que ela maximiza os
potenciais de desenvolvimento urbano, como é que
ela se coaduna com políticas sociais, como é que ela
se coaduna com políticas ambientais, como é que se
coaduna com essa necessidade de agilização do
mercado financeiro local e nacional; ou seja, essas di
versas políticas se combinam em torno de projetos.
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E isso deve ser feito antes de, talvez, uma res
posta definitiva sobre que tipo de organismo, que tipo
de projetos e programas. E acho que alguma coisa já
existe. Nós temos um ponto de partida, que são os ei
xos de desenvolvimento.

Temos que socializar, antes de mais nada; te
mos de democratizar. O Governo Federal deve ampli
ar as informações ao público sobre esses eixos de
desenvolvimento e chamar para participarem do de
bate a sociedade e os diversos setores da Administra
ção Pública para que eles se agilizem e se mobilizem
em torno dessa idéia.

A partir dessa noção, acredito que vamos con
seguir algumas respostas sobre qual é o tipo de orga
nização; ou seja, pensar programas e projetos e, com
esses programas e projetos, tentar responder à parte
organizativa.

Com relação às questões das Exmas. Deputadas,
algumas nos foram dirigidas. Por exemplo, se a agên
cia regulatória tem cumprido o seu papel. Esta é uma
pergunta muito interessante, porque temos também,
a rigor, de pensar nisso, porque essas agências preci
sam de uma avaliação. Como avaliá-Ias? Que meca
nismos temos para avaliar agências? Como é que a
gente avalia agências? É difícil dizer.

Então, temos de pensar em mecanismos e até
organizações de avaliação de agências. Já discuti
mos muito as agências, se elas têm sido boas etc. O
critério principal é se o usuário, se a sociedade está
contente. Agora, quais são os canais que existem en
tre agências e usuários? Podemos já chegar à con
clusão de que esses canais ainda talvez sejam muito
frágeis. Ou seja, quais são os canais que um usuário
de telefonia tem para reclamar dos serviços? Vemos
que talvez esses canais estão ainda muito frágeis.

Acho que o interesse do usuário, o interesse da
sociedade em geral são critérios importantes para
avaliar. Mas, de fato, temos de criar mecanismos de
avaliação.

Quanto à pergunta se a agência deve planejar
eu partiria, antes de mais nada, de um política de re
gulação, acho que precisamos ter uma política de re
gulação. Aliás, a própria ANT deveria ter. Eu vejo na
parte da definição dos objetivos da agência, se for
mos comparar com as outras leis que definem as ou
tras agências, que os objetivos estão muito sumários.
Vemos nas leis das outras agências que existe uma
política de regulação. A política de regulação na
Agência de Transportes não está ainda muito clara
mente definida.

o SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Prof. Joaquim Aragão, peço que V. Sa., por ob
séquio, conclua.

O SR. JOAQUIM ARAGÃO - Está certo. Acho
que essa política de regulação é que vai definir me
lhor qual o papel da Administração Direta e a regula
ção.

Já que o meu tempo se esgotou, claro que eu te
ria outras respostas a dar, mas os meus outros cole
gas vão fazê-lo por mim. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Desculpem, mas é que já iniciou a Ordem do
Dia no plenário e, por norma regimental, eu deveria
concluir os trabalhos aqui, mas quero, naturalmente,
concluí-los ouvindo o Prof. Anísio Brasileiro e, posteri
ormente, o Prof. Rômulo Orrico.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Pela
ordem, Sr. Presidente. Eu teria que me ausentar du
rante alguns minutos, porque está havendo uma mo
vimentação sobre a defesa do Banespa. Eu não que
ria parecer indelicada, mas vou sê-lo. Em poucos ins
tantes estarei retornando e, com certeza, as notas ta
quigráficas suprirão essa deselegância desta Depu
tada. Peço que me desculpem.

O SR. ANíSIO BRASILEIRO DE FREITAS
DOURADO - Sendo bem objetivo, diria que as ques
tões que nos foram feitas não podem ter uma respos
ta concreta de imediato, porque é um tema cuja dis
cussão ainda está em aberto. Ele é recente no Brasil.

O que é preciso é a existência de mecanismos 
como audiênCias desse tipo - que possam possibilitar
uma reflexão coletiva e a construção de uma visão so
bre o assunto.

A primeira dificuldade é a relação entre o poder
concedente, no caso o Ministério, e as agências.
Esses papéis também são muito difíceis de ficarem
claros, inclusive com relação às agências que estão
no exterior.

Então, Deputado, senti falta, por exemplo, da ne
cessidade de recolocar - talvez para nos ajudar um
pouco nas discussões seguintes - no projeto de lei as
atribuições do poder concedente, representado aí
pelo Ministério dos Transportes, que estão definidas
na Constituição - são os arts. 21 e 22. Recolocando
esses objetivos do papel de formulação de políticas
de transporte pelo poder concedente, pelo Ministério
e, em seguida, o papel de implementador de política
pela agência, isso facilita um pouco a própria compre
ensão dessa relação.

Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual
o balanço que fazemos das agências já existentes. É
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difícil dizer. Teríamos que talvez de ter partido anteri
ormente de um quadro de referência para podermos
avaliar. Mas não são claros os mecanismos pelos
quais os usuários reclamam dos serviços. Isso é uma
coisa que tenho sentido, por exemplo, na telefonia.

Não sei como, por exemplo, no sistema de tele
comunicações o usuário é protegido dos aumentos
de preço. Isso de um lado. Mas, de outro lado, a pró
pria abertura da competição do setor de celular possi
bilitou que houvesse uma melhor oportunidade de
parcela da população que até então não tinha direito
ao telefone ter acesso a ele.

Então, fica esse elemento aí. Precisaríamos, tal
vez, no caso imediato de transporte e das próprias
outras, estabelecer mecanismos de avaliação das
próprias agências.

E o terceiro ponto, para concluir, é o modelo que
temos de seguir. Existem claramente o modelo fran
cês, o modelo inglês, mas talvez tenhamos de seguir
um modelo híbrido. Na experiência prática do Brasil,
talvez possamos partir para um sistema misto, em
que exista uma regulamentação mais estrita, por
exemplo, no caso do transporte urbano, nos grandes
corredores de alta demanda, para o Poder Público fi
xar os parâmetros de frota, de qualidade de serviço,
itinerário etc. E se flexibilizar, por exemplo, para veícu
los de pequeno porte, na qualidade de serviços auto
rizados.

Essa flexibilização da regulamentação pode ser
seguida inclusive para os outros setores. O transporte
rodoviário de passageiros poderia ser bem mais des
regulamentado, ou seja, bem mais submetido à com
petição, enquanto no transporte ferroviário de carga e
no setor portuário, em que a competição é bem mais
limitada, acho que seria interessante a idéia de um
contrato de gestão entre a agência e a autoridade
portuária, na medida em que é um setor muito especí
fico de grande importância para a intermodalidade no
Brasil.

Estes são alguns elementos que eu destaco, en
cerrando minha intervenção, em função do tempo,
para possibilitar outras reflexões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Com a palavra o Prof. Rômulo Orrico.

O SR. RÔMULO ORRICO - Confesso que ago
ra veio a parte mai3 difícil, porque é o momento de se
refletir a fundo sobre aspectos que não tivemos tem
po de examinar um pouco mais. Mas fiquei muito con
tente com as questões formuladas, muitas delas tra
zendo no seu bojo o encaminhamento das respecti
vas respostas.

Eu considero extremamente interessante e até
mesmo prudente a recolocação no projeto das atribui
ções do Ministério dos Transportes representando o
poder concedente, como o Anísio disse, reforçando a
idéia de que o planejamento seja feito dentro do Mi
nistério dos Transportes. Esse papel de planejamento
não pode ficar a esmo. Este é um papel do poder con
cedente, porque quem planeja é quem concede. Ele
decide o que vai conceder ou não. Quem planeja é
quem autoriza, quem permite, quem licita, finalmente;
é quem tem a aquela decisão do conjunto das coisas.

Podemos citar a situação do já famoso "pedágio
sombra", já comum em Portugal, na Espanha e na
Inglaterra. O que é isso? A via continua sendo pública,
de acesso livre, porém, o construtor dessa via vai-se
remunerar pela cobrança do chamado "pedág~o som
bra", que não é pago pelo usuário, mas pelo Poder
Público, por veículo que passa. O que significa isso?
Para vias, por exemplo, que não sejam viáveis, não te
nham um grande volume de tráfego, mas cuja cons
trução interesse ao Poder Público.

Onde ficaria, em que campo, em que espectro,
nessa nova composição, colocar-se-iam concessões
desse tipo? Parece-me que as coisas mudam e mu
dam muito fortemente. E é bom que mudem.

Portanto, colocar o órgão de planejamento forte
dentro do corpo do Ministério me é muito simpático,
mas isso implica dirimir as superposições que por
ventura possam estar acontecendo no corpo do texto.

As perguntas da Deputada Jandira Fe\c:!i1ali são
extremamente instigadoras. Eu não saberia se eu te
ria cabedal para respondê-Ias. Vou tentar ser sintéti
co. "As agências já criadas cumprem o seu papel
dentro do marco regulador?" Eu poderia dizer o se
guinte: no caso da Argentina, parece-me que têm
cumprido com muitos problemas. A privatização das
ferrovias deixou os argentinos numa situação do cal
deirão para o fogo: as empresas não pagam a outor
ga, porque não têm condição; se o Poder Público li
bera, desmoraliza () processo, se não libera, inviabili
za o procedimento. A coisa não fica muito clara. No
Chile, curiosamente, ocorre o contrário. O Chile libe
rou geral, mas a agência funciona bem, a ponto de
provocar uma outra concepção de regulação: a licita
ção por via, ~,or acesso à via. Muito interessante a mu
dança que ,) Chile fez nos anos 90, da desregulamen
tação total para algo que elevou muito o padrão de
qualidade.

No caso do Brasil, pelo menos o que conheço
mais de perto, o do Rio de Janeiro, está funcionando
com uma série de problemas. É natural - seria inge-
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nuidade imaginar o contrário - que assim seja, com a
pressão dos diversos partidos sobre a composição
das agências. Acontece e vai acontecer. A indepen
dência nesse caso é uma questão sobre a qual não
vou discorrer, mas ela sofre os reflexos disso. É uma
faca de dois gumes. De uma lado, a independência
da agência é muito importante; mas, por outro lado,
esse descolar da realidade, do controle social é um
risco que não se pode correr.

Acho que há necessidade de se caracterizar
essa independência, mas também manter e caracte
rizar o mecanismo de controle social. A democracia
ainda é o método mais econômico de gerir a coisa pú
blica. Talvez - pensando em voz alta - um contrato de
geE ío entre o Poder Público, na sua instância mais
alta, \. 'própria Agência seja um mecanismo.

Para finalizar, seria, na minha opinião pessoal, o
caso de uma única agência, sim. Essa fragmentação
por modalidade enfraquece todas elas e impede uma
visão maior de conjunto. A idéia de criação de um ins
tituto de pesquisa ligado ao Ministério me parece ex
tremamente saudável. Endosso todas as pondera
ções do Prof. José Eugênio. Quanto ao processo de
democracia, nisto os Srs. Deputados são mais com
petentes do que eu, mas acho que temos de criar for
mas de os usuários terem realmente seus mecanis
mos de defesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Professores José Eugênio Leal, Joaquim
Aragão, Anísio Brasileiro de Freitas Dourado e Rô
mulo Orrico, esta Comissão Especial da Câmara
dos Deputados, que tem como objetivo apreciar o

Projeto de lei nº 1.615, do Poder Executivo, que cria a
Agência Nacional de Transportes, por esta Presidên
cia, pelo Sr. Relator e por todos os Deputados, está
extremamente agradecida pela presença de V. Sas.,
pelas importantes contribuições que trouxeram para a
elaboração dessa lei da maior importância para o Bra
sil. Portanto, recebam individualmente o cumprimen
to, o respeito e o abraço de todos os Deputados que
compõem esta Comissão Especial.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a re
união, antes agradecendo a presença aos senhores
convidados, aos Parlamentares e a todos os presen
tes.

Deixo de pôr em votação o requerimento da De
putada Teima de Souza pelo fato de S. Exa. não estar
aqui para defendê-lo, mas o farei na nossa próxima
reunião, que fica convocada para o dia 9 de fevereiro,
quarta-feira próxima, às 14h30min, quando estare
mos recebendo os Srs. Adriano Murgel Branco, con
sultor da Secretaria de Estado dos Transportes de
São Paulo, Frederico Bussinger, ex-Secretário execu
tivo do Ministério dos Transportes, ex-Diretor de Ges
tão Portuária da Companhia Docas de São Paulo,
ex-Presidente da Companhia Paulista de Trens Me
tropolitanos e ex-Diretor do Metrô de São Paulo, e Jo
seph Barat, consultor de entidades públicas e priva
das, consultor internacional e livre docente da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro na área de transpor
tes. Com essas palestras, deveremos estar encerran
do o ciclo de audiências públicas e cumprindo o nos
so objetivo de ouvir os mais variados segmentos do
transporte do Brasil.

Está encerrada a reunião.
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Lui z Ribeiro •••••.••.••••.••••.. PSDB
Luiz Sérgio ...••..••••••••..•••• PT
Mareio Fortes ....•.....•........ PSDB
Mattos Nascimento ••••.••••.••••• PST
Milton Temer PT
Miriam Reid .......••...•.......• PDT
Miro Teixeira .•••.•....•...•..•. PDT



Pastor Valdeci Paiva .•....•..... S.
PART.
Paulo Baltazar•..•••.•.••••.•••. PSB
Paulo Feij ó .•........•.......... PSDB
Roberto Jefferson ....••...•..•.• PTB
Rodrigo Maia .••..•...•.•••••.•.. PTB
Ronaldo Cezar Coelho ••..•.•.••.• PSDB
Rubem Medina .........•.•••••.... PFL
Simão Sessim••.••••.•••.•••.••.• PPB
Vivaldo Barbosa ...•..•..•.•.•••• PDT
Wanderley Martins ....•....•..... PDT

São Paulo
Alberto Goldman .....••.......... PSDB
Alberto Mourão .....••...•.•..... PMDB
Aldo Rebelo •••..•..•.•....•..••• PCdoB
Aloizio Mercadante •.••..••.•.... PT
André Benassi •......••..•...•.•• PSDB
Apgela Guadagnin ••••.••.•.••.•.. PT
Antonio Carlos Pannunzio ..•..••• PSDB
Antonio Kandir .•.....•....•.••.. PSDB
Antonio Palocci ......•...•.•.... PT
Arlindo Chinaglia•...•....•..••. PT
Arnaldo Faria de Sá ...•.•.•..... PPB
Arnaldo Madeira ...••••••.•••.••. PSDB
Ary Kara •....•.....•............ PPB
Bispo Wanderval ......•••..•.•... PL
Celso Giglio .•......••...•.....• PTB
Celso Russomanno •••••••••••••••• PPB
Clovis Volpi ••..••...••••.•..... PSDB
Corauci Sobrinho .....••......... PFL
Cunha Bueno ..•...•..••....•..•.• PPB
De Velasco ...•.....•.••..•••..••PSL
Delfim Netto .•..•....•...••....• PPB
Dr. Evilásio •.•....••.•...•.••.• PSB
Dr. Hélio •...•.....•.••...•.•.•• PDT
Duilio Pisaneschi •...•..•..•.••• PTB
Edinho Araúj o .....•......••..... PPS
Eduardo Jorge •...•...•........•• PT
Emerson Kapaz •......•.••.••...•• PPS
Fernando zuppo ......••....•...•• PDT
Gilberto Kassab .....•.•...•..•••PFL
Iara Bernardi. .••........••....• PT
Jair Meneguelli ..••••••••••••••• PT
João Herrmann Neto .......••....• PPS
João Paulo ...••......•.•..•....• PT
Jorge Tadeu Mudalen ...•.•.•••.•• PMDB
José de Abreu •.••••....••••....• PTN
José Dirceu ..•.......•...•.....• PT
José Genoíno .•.•••.•...•••••.... PT
José índio ...••..........••..... PMDB
José Machado .....•••.....••.•..• PT
José Roberto Batochio .•.•.••...• PDT
Julio semeghini ••••••••••••••••• PSDB
Lamartine Posella•.••.••••.•.••• PMDB
Luiz Antonio Fleury..••...•...•. PTB
Luiza Erundina•...•..••...•....• PSB

Maluly Netto ..•...•............. PFL
Marcelo Barbieri •.•....•.••.•... PMDB
Marcos Cintra ..•..•.•..••••.•... PL
Medeiros ....•.....•••........... PFL
Michel Temer ..••..•...•..••..... PMDB
Mil ton 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 ......•....•.•• PSDB
Sampaio Dória ••...•....••..••.•• PSDB
Silvio Torres ..•.••...••...••.•. PSDB
TeIma de Souza ....•..........•.. PT
Vadão Gomes ......••.••.•....•... PPB
Valdemar Costa Neto •....•...••.. PL
Wagner Salustiano .•••.•••••••••• PPB
Xico Graz'iano .....•.........•.•. PSDB
Zulaiê Cobra...••.•....•...••... PSDB

Mato Grosso
CeIcita pinheirO •.•...•••••.•••• PFL
Lino Rossi •..•....•....•....•... PSDB
Murilo Domingos ...•.........•... PTB
Pedro Hellry.......•••..•..•••... 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 Ce1so .••••.••.••••....•.•• PT
Ricardo Noronha .•.•....••••.•.•. PMDB

Goiás
Barbosa Neto •.•......•••....•.•• PMDB
Euler Morais ...•.••.••.•.••••••• PMDB
Geovan Freitas •.....•..•........ PMDB
Jovair Arantes ...••..•.••...•... PSDB
Juquinha ..•............•...••... PSDB
L1dia Quinan•......•...•..•••••• PSDB
Lúcia Vânia•••.•...••.•••...•.•. PSDB
Luiz Bittencourt •••••••••••••••• PMDB
Nair Xavier Lobo .•.••..••.••••.• PMDB
Norberto Teixeira .•.••.••..••.•• PMDB
Pedro Canedo ..••.•.•...•..•••... PSDB



Pedro Chaves ...•.••...•...••.... PMDB
Pedro Wilson •••••..••••.•.••.••• PT
Roberto Balestra ..••....••...••. PPB
Ronaldo Caiado ••..•............. PFL
Vilmar Rocha ..••................ PFL
Zé Gomes da Rocha ..••••.••••••.• PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira ..•....•........ PT
Flávio Derzi .••••.•••.•..••..•.. PMDB
João Grandão .•.•••••..•.•••..... PT
Marçal Filho •......•..••....•.•. PMDB
Marisa Serrano ...•.............. PSDB
Nelson Trad.......•.....•.•..... PTB
Pedro Pedrossian.••....•....•••. PFL
Waldemir Moka ••••••.••••..•..••• PMDB

Paraná
Abelardo Lupion: .. ~ .......•..•.. PFL
Affonso Camargo ••••.••••.••.•.•. PFL
Airton Roveda •••..••••..•••..... PFL
Alex Canziani •.••.•••.....•..... PSDB
Basilio Villani PSDB
Chico da Princesa .••...•••••.... PSDB
Dilceu Sperafico •••.•..•.••..•.. PPB
Dr. Rosinha ...••••..•.••••••.... PT
Flávio Arns ...•...........•..••. PSDB
Gustavo Fruet .•..•.....•....•••. PMDB
Hermes Parcianello .•....••..•..• PMDB
Iris Simões .•.••••.•••••..•.•.•• PTB
Ivanio Guerra ..•...........•..•. PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez ••••.•••.••• PTB
José Janene ......•.•....•••...•. PPB
Luciano Pizzatto .•...•.......... PFL
Luiz Carlos Hauly•••.••••••••••. PSDB
Márcio Matos .•••••••••••.••..••• PT
Max Rosenmann•••••...•••.•••..•• PSDB
MOacir Micheletto .....•........• PMDB
Nelson Meurer ......••.....•...•. PPB
Odílio Balbinotti .•.......•...•. PSDB
Oliveira Filho .•.•.•.••...•••••. PPB
Osmar Serraglio •••.•..•.•.•...•• PMDB
Padre Roque .••.•......•...•..... PT
Ricardo Barros .••••..••...•.•••• PPB
Rubens Bueno •..•..•.•...••••..•. PPS
Santos Filho ...•.••.......•.•••. PFL
Werner Wanderer •......•..••...•. PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis .••••. PFL
Carlito Merss ••.••••••..•••.•.•. PT
Edinho Bez .....•..•.•...••••..•. PMDB
Edison Andrino .•.•.•.•••••••.••. PMDB
Fernando Coruja •••....•..••...•. PDT
~rvásio Silva ••••••••••••••.••• PFL
Hugo Biehl ...•.•............•.•. PPB
João Matos ...•............•..... PMDB
João pizzolatti. PPB

José Carlos Vieira •.•.•.....•..• PFL
Luci Choinacki •.•••••.•.••..•... PT
Pedro Bittencourt ..••...•..••.•. PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon .•••.••••.•..••.•• PDT
Vicente Caropreso .•......••.••.• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ..•..•...•..•••••••.. PT
Airton Dipp ....•.•.••.•.....•..• PDT
Alceu Collares •••...•.....•..... PDT
Augusto Nardes ....•••....••••... PPB
Caio Riela ..........•......••... PTB
Cezar Schirmer ......•.......•••. PMDB
Darcísio Perondi •••••••••••••.•• PMDB
Enio Bacci .••••.•••.•.••....•••• PDT
Esther Grossi .......•.......•..• PT
Fernando Marroni ...••......••••• PT
Fetter Júnior .••.•..••..•.•.••.. PPB
Germano Rigotto .....•...•.•..... PMDB
Henrique Fontana PT
Júl io Redecker •.•••••.•••••••... PPB
Luis Carlos Heinze ......•..••... PPB
Luiz Mainardi •......••••••...••• PT
Marcos Rolim .••.......•........• PT
Mendes Ribeiro Filho •........... PMDB
Nelson Marchezan......•••.•.•... PSDB
Nelson Proença •..•..••.•....••.• PMDB
Osvaldo Biolchi ..........•...... PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim...••.••.•••.• ~ .•••••• PT
Pompeo de Mattos ..•.••.••...•..• PDT
Roberto Argenta ...•.•...••.....• PHDBS
Synval Guazzelli •••••••••••.•.•• PMDB
Telmo Kirst •.••.•••••••••...•••. PPB
Valdeci Oliveira .••.•..••...•... PT
Waldir Sc1:l111idL .•.•..•..•........ PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius •.......••.•........ PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

Suplentes

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
FranCISco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Vivaldo Barbosa
2 vagas

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Angela Guadagnin
Antonio Palloccí

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Gessivaldo Isaias

José índio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

POT

PTB

PFL

PPB

PSOB

PMDB

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
22 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
32 Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Antonio Joaquim AraújO
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros.
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghint
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narclo Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador 21mbaldi
Sampaio Dória

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
Jorge Wilson
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Iris Simões
Lino Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Suplentes

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro landim
6 vagas

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim FranCISco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé PerrelJa

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia QUlnan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Welllngton Dias

Aldo Rebelo (PCCloB)
Rltter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Manldo

PPB

PFl

PT

POT

PTB

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, pedoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco Pl, PST, PMN, PSO,.E.SL
Eujácio Simões\

Marcos de Jesus'.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
12 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
22 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares

João Caldas
Luiz Dantas

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odílio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Abelardo Lupion
Antônto Jorge (PTB)
Carlos MelJes
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de HolJanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Moacir Mlcheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemlr Moka
Wilson Santos
1 vaga

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues BIspo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Suplentes

Fax: 318-2146

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Alberto Goldmann
AloíZIO Santos
Fátima Pelaes
Mana Abadia

Marinha Raupp

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Fernando Coruja

Alcione Athayde
Nela Rodolfo

1 vaga

Eduardo Paes

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Phílemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

PFL

Celso Russomanno
Márcio Sittar (PPS)
Ricardo Izar

Regis Cavalcante (PPS)

Fernando Zuppo

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bltencourt
1 vaga

Secretário' Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935

Expedito Júnior
Luciano Plzzatlo
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Badu Picanço
Murílo Domingos
Rlcarte de Freitas
Sebastião Madeira
VitOria Medioli

Presidente. Flávio DerZI (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2Q Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3Q Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Fernando Coruja
José Roberto Batochlo
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, pedoB

PDT

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Carneiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luís Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Freire Júnior Antônio do Valle
Geovan Freitas Fernando Dmiz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão (PSDB) Henrrque Eduardo Alves
José índiO Pedro Irujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themístocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior BonifácIo de Andrada
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nlcias Ribeiro
Welinton Fagundes Odílio Balbinotti
Zenaldo l'1outlnho Salvador ZImbaldi
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genoíno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomíro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira LUIZ Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahlm Abl-Ackel Vadão Gomes

PTB
Caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelll
Mussa Demes (PFL) Roberto Jefferson

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazzlotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Líncoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espíríto Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1Q Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2Q Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3Q Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSOB
Sadu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Oanilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Gabá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
t'JiImário 1\J1iranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Solsonaro
José Unhares Padre Roque (PT)
Nllton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Lima Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
ijNDÚSTRIA E COMÉRCIO

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

Oe Velasco

Fax: 318-2170

PFL

Pi Eisidente:
12 Vice-Presidente: José Machado (PT)
2º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3º Vice-Presidente: Emerson Kapaz (P8DB)
Titulares

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Sala
Telefone: 318-8285

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Rubem Medina

Presidente: Inácio Arruda (pedoB)
1º Vice-Presideme: Sérgio Novais (P8S)
22 Vice-Presidente: Celso Gíglío (PTB)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDS)
Titulares SlQ~tJ~8ni\.z-c

PFL
Costa Ferrei!a Ce831' l:;:mdeir3
Mauro Fecury Educ1rdo Paes,=,
Pedro Fernandes lIdefonço CNdeiro
Raimundo Santos ZHa. 8Gzell'a
Sérgio Barcellos -I vaga

pl\t1DG;
Barbosa Neto Ana Catanna
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSDB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
DI'. Helena José de Abreu
João Castelo Juqumha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Fernando Morroni João Coser
Iara Bernardi Nllmáno Miranda
MárcIo Matos Valdir Ganzer

PPB
CleonâncIo Fonseca Eliseu Moura
Mana do Carmo Lara (PT) Ricardo Izar
Sérgio Novais (PSB) Simão Sesslm

PTEI
Celso Giglío Max Mauro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Saltazar

1 vaga Remi Trinta

Secretáno'Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, Sala 184-C
Telefones. 318-7072 e 318·7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Ana Catarina
AntÔniO do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

PMOB

PSOB

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatlel Carvalho

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente. Nelson Pellegrino (PT)
2º Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
32 Vice-Presldente- Neuton Lima (POT)
Titulares

PFL
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Sllas Câmara

PMOS-
Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro

Roland Lavigne
ZHa Bezerra

1 vaga

Elcione Barbalho
4 vagas

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Mana Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

PT

PPB

PTB

POT

Alex Canzlani
Antonio Cambraia

Lídia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Chico da Princesa

Airton Oipp



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Agnelo Queiroz- Djalma Paes
Evandro Mllhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDS) João Caldas

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
12 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
22 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
32 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luís Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Pedro Wilson Iara Bernardi
Professor Luizinho Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Caio Riela
íris Simões

Suplentes

Neuton Lima (PFL)
Olímpio Pires

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Silvio Torres

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pauderney Avelino
Pedro Bittencourt

PFL

Bloco PSB, pedoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

Evilásio Farias
1 vaga

Marcos Cintra
Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

1 vaga

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
22 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
32 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

PTB

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

Titulares

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

PPB

PT

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

PSDB

PFL
Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

Eduardo Seabra (PTS)

1 vaga

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

Presidente: Mana Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares



PMDB

José Carlos Coutinho PPB
Lael Varella José Janene Nilton Baiano

Ursicino Queiroz Nelo Rodolfo Ricardo Barros
Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

Albérico Filho PTB
Gastão Vieira Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

:3 vagas PDT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga Haroldo Lima

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

PSDB

PT

PPB

Dr. Heleno
Luís Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Adão Pretto
Antonio C. Biscala
Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-S6 _ Reunião: 4ªs feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Titulares

Presidente' Gilberto Kassab (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

PFL
Suplentes

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Poselia
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PMDB

Presidente: Alceu Collares (PDT)
12 Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
22 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
LavoiSier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté BezerraSuplentes

Cunha Bueno
Nelson Meurer

Pedro Corrêa

Fernando Zuppo

Regis Cavalcante (PPS)
PTB

PDT

Max Mauro

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Serafim Venzon

PFL
Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nlclas Ribeiro
Paulo Feijó

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PMDB

PSDB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Ricardo Rique
Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
1 vaga

Sebastião MRoeira
Sérgio ReiS

Virgílio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alclone Athaycle
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSDB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Juntor

Pedro Canedo
--"Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

João Fassarella
Luci Choinacki
Marcio Matos

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PPS

1 vaga

Basílio Vlllani
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narclo Rodrigues

Paulo Feijó
Ricarte de Freitas

Sérgio Reis
Vlttorio Medioli

Suplentes

Barbosa Neto
Carlos Dunga

Franclstônio Pinto
Gesslvaldo Isalas

Jorge Costa
Múcio Sá

Osvaldo Reis
Wilson Santos

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL

PSDB

PMDB

José Borba (PMDB)

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

AloíZIO 8R'ltos
ChiqUinho Feitosa
Feu Rosa
Mário Negromonte
Neuton Lima (PFL)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Silvio Torres

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
LUIZ Sérgio João Magno
Phllemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzolni

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Plsaneschi Josué Bengtson

PDT
Luís Eduardo (8. Part ) Glovanni Queiroz
Wanderley Martins Mlríam Reld

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo (PPS)
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
1 vaga

Titulares

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente:
12 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
22 Vice-Presidente: MáriO Negromonte (PSDB)
31! Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Cabo Júlio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Luiza Erundina
1 vaga

Agnelo Queiroz
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

Babá
Carlos Santana
José Pimentel

Eunício Oliveira
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi
Pinheiro Landim

1 vaga

Arthur Virgílio
José Militão
Lúcia Vânia

Mareio Fortes
1 vaga

Eurípedes Miranda

Luiz Antonio FI·eury

Arnaldo Faria de Sá
Augusto Nardes

João Tota

Expedito JLlnior
João Ribeiro

Robson Tuma
Rodrigo Mdla (PTB)

Roland Lavigne
1 vaga

PTB

PDT

Bloco PSB, PCdoB

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro (S.Part.)
Medeiros
Wilson Braga
1 vaga

PDT
Vivaldo Barbosa

PMDB

PFL

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

PSDB

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Pedro Henry

PTB

PT

Remi Trinta

Eduardo Paes

Alceu Collares
Enio Bacci

PPB

Bloco PSB, PCdoB

Laire Rosado
Pedro Celso (PT)
Ricardo Noronha
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
bire Rezende

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múeio Monteiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

Djalma Paes
Jandira Feghalí

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Almeida de Jesus

Magno Malta
Renilto Leal

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélía Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

PV
Olavo Calheiros (PMD8)
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones' 318-6973 a 6976

1 vaga



Bloco PSB, PCdoB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Térclo Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
32 Vice-Presidente. Paulo Delgado (PT)
Titulares

2 vagas

Fax: 318-2125

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos AlelUia
Pauderney Avelino

Suplentes

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
BIspo Wanderval

Valdemar C. Neto

PFL

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbla Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Eliseu Resende
Jorge Khoury
MoreIra Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente" Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Amzio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

PMDB
Alberto Fraga João Magalhães
Damião Feliciano Jorge Pinheiro
Edison Andrino José Chaves
Elcione Barbalho Laire Rosado
Gesivaldo lsaias Mana ElVira
João Herrmann Neto (PPS) Zaire Rezende
Mário de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Synval Guazzelli 2 vagas
1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Amon Bezerra Márcio Fortes
Arthur Virgílio Nelson Otoch
Bonifácio de Andrada Ronaldo Cezar Coelho
Clovis Volpi Silvio Torres
Coronel Garcia Vicente Arruda
José Teles Vicente Caropreso
Luiz C. Hauly Zulaiê Cobra
Paulo Kobayashi 1 vaga

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nllmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Virgílio GUimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (pedoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério AraúJo
Jairo Bolsonaro 3 vagas
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB
José Carlos Elias Eduardo Seabra
1 vaga Renildo Leal

POT
José Thomaz Nonô (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira 1vaga

Bloco PSB, PCdoBAgnaldo MUniz

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Renlldo Leal

Suplentes

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Elton Rohnelt
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Abelardo Luplon
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

Suplentes

Dr. Benedito Dias
João Tota

Sérgio Barros (PSDB)

Badu Plcanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

Eurípedes Miranda

PPB

Josué Bengtson

PT

PFL

POT

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

PMDB

PSDB

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

PFL

Aldlr Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Ricardo Rique (PSDB)
Werner Wanderer

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1Q Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

Elcione Barbalho
Freire JÚnior
Jorge Costa
Jurandll Juarez
MáriO de Oliveira



Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-6
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTJNADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: lédío Rosa (PMDB)
22 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPS)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bíttencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
MUton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
1vaga

Átifa Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMOB

PSDB

PT

PPB

PTB

POT

PMOB

Manoel Castro
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basílio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salvíano
Sílvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson eeres
1 vaga

Celso Giglio
Eduardo Paes

Eurípedes Miranda
Fernando Zuppo

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Morani Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abílio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSOB
André Senassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson PeIlegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Ger,son Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
RobertQ Jefferson Iris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84,89,90,142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
NQ 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:



Bloco (PSB, pedoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

Eunicio Oliveira
5 vagas

Suplentes
PFL

PMDB

PT
Antonio Carlos l3iscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomal1no Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

POT
Wanderley Martins 1 vaga

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
NeJo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Titulares

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Sllas Câmara
Vic Pires Franco

Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º

DO ARTIGO N2 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 2º DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, s/139-B
Telefone:318-7054

Bloco (PSB, pedoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva

Remi Trinta

Coronel GarcIa
Pedro Canedo

SérgiO Reis

Confúclo Moura
3 vagas

AntOniO Feijão
Arnon Bezerra
Badu Plcanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Suplentes

6 vagas

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

1 vaga

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Plzzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

PMDB

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Titulares

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes landim
Werner Wanderer

Hugo Biehl
JaIr Bolsonaro
Nelson Meurer

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Niclas Ribeiro
Pedro Henry

Neiva Moreira

Uno Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Regina/do Germano
Robson Tuma

Cabo Júlio

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka



PSOB Marcelo Déda Paulo Delgado
Alberto Goldman Professor Luizinho Virgílio Guimarães

Fernando Gabeira lPV) PPB
Marisa Serrano Arnaldo Faria de Sá 3 vagas

Zenaldo Coutinho Herculano Anghinetti
2 vagas José Linhares

PTB
PT Eduardo Seabra Caio Rlela

Regis Cavalcante (PPS) Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia
3 vagas POT

Coriolano Sales Fernando Coruja

Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nl! 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

Iris Simões

Teima de Souza
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Edison Andrino
Milton Monti

Osrnânio Pereira
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Jonival Lucas Júnior

PT

PFL

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellil19ton Dias

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Prlante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Átila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

Gilmar Machado
José Genoíno Caio Riela

Iris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zufaiê Cobra

PT

PFL

PSOB

PMDB

Neiva Moreira

PTB

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)

PPB

POT

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonõ
Luís Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Geraldo Magela
João Paulo

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga



1 vaga Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NR 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 VIce-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-75,55

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 001 B'99 Autor. Poder Executivo
PreSidente: Joaquim Francisco (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
22 Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
3º Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

Múcio Sá
Sllas BraSileiro

4 vagas

Eduardo Paes
Gerváslo Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

PFL

PSDB

PMDB
Antonio Cambraia (PSDB)
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

Betinho Rosado
Joaquim FranCISco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrosslan
Roberto Brant
Rubem Medina

Dr. Hélio

Renildo Leal

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

Antônio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

POT

PFL

PMOB

Rodrigo Maia

Alceu Collares

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PSDB
José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Aloízio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Cruslus

André Benassi
Ayrton Xerêz

João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

Bloco (PSB, PCdoB)

POT

PPB

PTB

Eduardo Campos

1 vaga

Celso Gigho
Duilio Pisaneschi

Ben-Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda

Cé"lito Me'
~ :r".lldo .nonl
C.;ialdo I ...gela
João Fassarella

1 vaga

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Pedro Eugênio

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

Dr. Hélio

Pastor Amarildo
Robério Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PT

PTB

PDT

PPB

Djalma Paes

Celso Giglio
Max Mauro

Alceu Collares

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Luciano Blvar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165·B
Telefone: 318-7063

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly

Ricardo Ferraço
3 vagas

PT

PSDB

PMDB

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Biltencourt
Raim undo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Alberto Goldman
Jovaír Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo ""Cezar Coelho

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parclanello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N!2 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Themístocles Sampaio (PMDB)
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSOB)
Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

AntÔniO do Valle
Armando Monteiro

Euler MoraIS
FláVIO DerZI

Freire Júnior
Milton Monti

Coraucl Sobrinho
FranCISco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

LUCiano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PFL

PMDB
Edinho Bez
Eunício Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatlel Carvalho

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CaNTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzolni (PT)
3'" Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Antonio Kandlr
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoinr
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

PSDB

PT

PPB

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

joão Grandão
José Pimentel
LUIZ Mainardi
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghinettí

MárCIO Reinaldo Moreira

Geraldo Simões
LUIZ Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

Celso GlglO
1 vaga

PPB

'PTB

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

José Carlos EIi8$
Renildo Leal

Munlo Domingos
Rodrigo Maia

PTB
José carlos EI~

Luiz Antonio Fleury Airton Dipp

POT

Coriolano Sales

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Pa~t.2r Valdeci Paiva
Secretária AdIa Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

POT
Enro Bacci Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Pedro Eugênio
Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N9 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 59 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

AUMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
12 Vice-Presiden te: Luis Eduardo (PSDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

Bloco (PSB, PcdoB)
1 vaga 1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013/95 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson""Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

"'Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vqga.s

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

Enio Bacci

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge WIlson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nllton CapIxaba

Coriolano Sales

Celcita Pinheiro
Ciro Nogueira
Paulo Braga
1 vaga

Carlos Dunga
Ancistânio Pinto
José Borba

Lidia Quinan
Luís Eduardo
1 vaga

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

Caio Riela

Olimpio Pires

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

PFL

PMOB

Airton Roveda
Elton Rohnelt
João RibeIro

Ronaldo Caiado

Philemon Rodrigues
Silas Brasileiro
Wilson Santos

Jovair Arantes
Mansa Serrano

1 vaga

2 vagas

Augusto Nardes
Romeu Anizio

Nelson Marquezelli

1 vaga

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra



PSDB
Antonio Feijão Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Niclas Ribeiro Zenaldo Coutinho

PT
Dr Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTB
Renildo Leal Josué Bengtson

PDT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (POB, PedoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7058
(* indicado de ofício pelo Presidente.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 8S-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição: PEC 85/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: José Militão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplentes

Sérgio Miranda Eduardo Campos

PPS

Celso Jacob

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim

Walfrido Mares Guia
PDT

PTB

PPB

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Robério Araújo

Pompeo de Mattos

Fernando Gonçalves

José Mendonça Bezerra Darci Coelho
Paulo Braga Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Jaime Martins
Sérgio Barcellos Maluly Netto
Vilmar Rocha Moreira Ferreira
Zezé Perrella Paulo Marinho
Zila Bezerra Roland Lavigne

PMOB
Ana Catarina Hermes Parcianello
Anlbe.l Gomes João Mendes
Igor Avelino 4 vagas
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé fndia

PSDB
Ademir Lucas Fátima Pelaes
Antonio Feijão Maria Abadia
Nicias Ribeiro Marinha Raupp
Nilo Coelho Max Rosenmann
Rafael Guerra Nilson Pinto
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Geraldo Simões José Pimentel
Wellington DiaS 3 vagas
2 vagas

PPB
Cunha Bueno Antonio Joaquim Araújo
João Pizzolatti Hugo Blehl
1 vaga Romel Anizio

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

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 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

4 vagas

6 vagas

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
DarcI Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

Alex Canziani
Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

PT

PFL

PSOB

PMDB

Jaime Fernandes
José Thomaz Nonõ
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Pauderney Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basílio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque



PV

Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI NSl 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NSl 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 79 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 79 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
12 Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Cleuber Crneiro Ciro Nogueira
Expedito Júnior José Carlos Vieira
Gerson Gabrielli Luciano Pizzatto
Ivanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Ana Catarina Darcísio Perondi
Igor Avelino Osmar Serraglio
João Mendes Osvaldo Biolchi
Lamartine Poselia Themístocles Sampaio
Silas Brasileiro 2 vagas
Zaire Rezence

PSOB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano AngUlnetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Coriolano Sales

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Rlela
Fernando Gonçalves

Renildo Leal
1 vaga

PTB

POT
Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
Eber Silva

Celso Giglio
Max Mauro

Proposição: PL 0634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

PMOB
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSDB
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Viéênte Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

PPB
Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury
FI..,!:: ia Jefferson

POT
José Roberto Batochio



Celso Jacob
PDT Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Neuton Uma (PFL) Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV
Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318·7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NQ 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice·Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
211 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga Inácio Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS
Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318·6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020195 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2Q Vice-Presidente: .
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentea

PFL

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PFL

PMDB

Aldir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318·7062/318-2140 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUíZES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
1° Vice·Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Hélio

João Tota

1 vaga

Padre Roque
1 vaga

Aloízio Santos
2 vagas

Fernando Zuppo

PT

PTB

PPB

PDT

PSDB
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

1 vaga

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Pedro Valadares

Pedro Wilson
Wellington Dias

Cezar Schirmer Ary Kara
Germano Rigotto

4 vagas Duilio Pisaneschi

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Neiva Moreira

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Haroldo Lima

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Adolfo Marinho
Bonifácic de Andrada
Carlos Mosconi
LUIZ Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
zaire Rezende

Adão Pretto
Aloizio Mereadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Blscaia



Titulares

Átila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá
1 vaga

Antonio Feijão
Llno Rossi
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

PFL

PMOB

PSDB

PT

Suplentes

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

6 vagas

Anivaldo Vale
Arthur Virgílro

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchl
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

PMDB

PSDB

PT

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basílio VílIani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo BerzOlni

Antonio Carlos Biscala
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PPB
Almir Sá

José Janene
Simão Sessim

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

PPB
Hugo Biehl

Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Duílío Pisaneschi
1 vaga

PTB

PDT

2 vagas

PTB Fernando Coruja 1 vaga
Roberto Jefferson Eduardo Seabra Bloco PSB, PCdoB

POT Clementino Coelho (PPS) 1 vaga
Fernando Coruja 1 vaga Bloco PL,PST, PMN, PSO, PSL

Bloco (PSB, PC do B) Paulo José Gouvêa De Velasco

PPS

Agnelo Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Secretáno: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI Nº 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.4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

PPS

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
2 vagas

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Mana Serrano (PSDB)
12 Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 62 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Almerinda de Carvalho
Celcita Pmheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Adauto Pereira
Expedito Júnior

PFL
Gerson Gabrielll
Lavoisier Maia



Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Armando Abllio
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Walfrido Mares Gula
1 vaga

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nela Rodolfo

Coronel Garcia
Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Eurfpedes Miranda

PSDB

PT

PPB

PTB

POT

Ricardo Noronha
Synval Guazzelll

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antonio Carlos Biscala
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

PPS

Eber Silva Serafim Venzon
Bloco (PSB, PcdoB)

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Eujácio Simões

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

PFL

PMDB

Proposição: PEC 0407/96 Autor: LUCiano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
19 Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
22 Vice·Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ne 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318 6874

Gustavo Fruet
Jorge Alberto

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moronl Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
PPS

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reglnaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Rlho
Phllemon Rodrigues

PFL

PMDB

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonê
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Servo 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 NS! 151, DE 1995,
QUE " ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO "Ti DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1g Vice·Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2g Vlce·Presidente: Marcos Rolim (PT)
3g Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro



PFL

-....;.---_..........._------_.......

PFL
Aldir Cabral

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

4 vagas

Josué Bengtson

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

Regis Cavalcante

Elton Rohnelt
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
1 vaga

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

PT

PPS

PTB

PDT

PPB

PSOB

PMOB

Márcio' Bittar
Secretário: Fram:isbo Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

Evilásio Farias José Antonio

, Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

COMISSÃO ESPECIAL DESnNADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N21.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

. PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
President~; João Henrique (PMDB)
111 Více-Presídente: Basflio Víllani (PSDB)
2l1 Vice-Presidénte: Telmaae Souza (PT)
32 Vice-Présiderlte:
Relator: Eliseu Resende (PFL) .
Titular. Suplentes

Celso Giglio

Gerson ~eres
Ibrahim Abi-Ackal
Luiz ~ernando

Darci Coelho
Oeusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Fe'rreira
Paulo OCtávio

, Roberto Brant

, Augusto Franco
DI'. Helena,
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira

,PâCJIo Lima

Átila Uns Affonso camargo

1 vaga

Antonio Palocci
Iara Bernardi

2 vagas

4 vagas

Celso Giglio

Aloízio Santos
Sadu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

João Pizzolatti
Luís Carlos Heinze

1 vaga

PT

PTB

POT

PPB

PSDB

Bloco (PSB, pedoB

Affonso Camargo

Jurandll Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Duilio Pisaneschi

Carlito Merss
Fernando Marrom
Professor Luizinho
1 vaga

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Emo Baccl

Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318 0767

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE 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)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
2° Vice-PresIdente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titlllares Suplentes

José Antonio 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujáclo Simões Almeida de Jesus
PV

Fetter Júnior
Ibrahlm Abi-Ackel
Nelson Meurer



Fernando Coruja Celso Jacob
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSS, pedoB)

Suplentes

José AntOniO

Armando Abílio
Confúcío Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Professor LUlzlnho
1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Antônio Jorge
Nelson Marquezellí

André Benassí
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Flávio Derzi
Gustavo Fruet

João Colaço

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PT

PPS

PTB

PPB

PDT

PFL

PSOB

PSDB

PMDB

PMOB

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Jandira Fegtlall

carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Vicente CarQpreso

Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar 8erraglio

Alexandre santos
Carlos Mosconi
Inslldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
RobsOn Tuma

Darcísio Perondi
Luiz Bittencourt
Salatiel CaJ:VaIho

Pedro Eugênio Edinho Araújo
SeCl'etário: Snvio Sousa da Silva
Local: servo de Comissões Especiai, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Luiz 8ettencourt (PMDB)
2'! Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3Q Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

1 vaga

1 vaga

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Alcione Athayde
Francisco Silva Femando Gonçalves
Júlio Redecker José Carlos Elias

AloíZIO Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Mareio Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Phílemon Rodrigues
Ricardo Izar

Átila I:.ins
Ciro Nogueira

Francisco-Rodrigues
João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

PV

PFL

PT

PPB

PDT

PTB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, pedoB)

Aracely de Paula
E1iseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Alberto Goldman
Basílio Villani
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Jandira Feghali

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Duílio Pisaneschi

Olípio Pires

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leíla Machado
Local: Servo De Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-84·34

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTR1BUIÇÃO 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 (PD
3g Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItulares Suplent.

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros



POT
Eurípedes Miranda Celso Jacob

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Bloco (PSB, pedoB)

Mârcio Bittar 1 vaga
Secretârio: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
EST.E GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

PFL

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

1 vaga

Suplentes

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Earros
3 vagas

Edmar Moriera
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho

José Pimentel
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reglnaldo Germano
Werner Warl<. 'rer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PT

PPS

PTB

PPB

PSDB"

PMOB
Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro landim
Ricardo Noronha

Aldair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Luiz Antonio FJeury
Roberto Jefferson

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Givaldo Carimbão

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Ântonlo carlos Biscaia
Anlonio Paloccl
Marcos Rolim
WeIllngton Dias

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Iris Simões Renildo Leal

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

PFL
Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Ronaldo Oscar Andrade
José Thomaz Nonô Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Paulo Marinho Robson Tuma

PMOB
Cezar Schirmer Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzio Uno Rossi
Helenildo Ribeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Nlcias Ribeiro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Carlos Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni 3 vagas
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anízio
Jonival Lucas Júnior Yvonilton Gonçalvos

PTB
Celso Giglio Silas Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Bloco (PSB, PedoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wandervall Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!2137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)

- 12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
32 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes



PPS '

PDT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB, PÇdoB)
Dr. Evilásio Jandira Feghall

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS

Titulares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Cabo Júlío

Márcio Bitiar Airton Cascavel
secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO
DESTINADO A TRATAR DA TRANSPOSiÇÃO

DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO E
REVITALIZAÇÃO DO SEU CURSO, BEM COMO
APRESeNTAR PROPOSTAS AO ORÇAMENTO

QUE VIABILIZEM ESTAS AÇÕES

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
111 Vice-Presidente: Albérico Cordeiro (PTB)
2ll Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
Sll Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Albérico Cordeiro (PTB)
Albérico Filho (PMDB)
Almeida de Jesus (PFL)
Alofzio Santos (PSDB)
Antônio Geraldo (PFL)
AntÔnio Jorge (PTB)
Armando Abílio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Augusto Franco (P8DB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Betlnho Rosado (PFL)
Carloa Dunga (PMDB)
Casar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementlno Coelho (PPS)
Cleonânio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edrnar Moreira (PPB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo (salas (PMDB)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo alves (PMDB)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
IPáeio Arruda (pedoS)
João Caldas (PL)
João Mendes (PMDB)
JQel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)1 vaga

Suplentos

~allm Venzon

João Tola
2 vagas

4 vagas

6 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth PantoJa
Francisco Garola
Gilberto Kaaub

Neuton Lima
Pauto Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelll

Antonio Carlos Pannunzio
BonitácU:l de Andrade

saulo Pedroea
3 vagas'

PT

PFL

PPB

POT

PTB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PedoB)
Paulo Baltazar

Murilo Domingos

Neiva Moreira

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Coronel Garia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Garlos Santana
Nilson Mourão

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Adrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
secretário: 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

EMEN~A À CONSTITUIÇÃO,'NSl 294! DE 1995, ..
QUE "DA NOVA REDAÇAO AO PARAGRAFO 111

DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓFlIAS" -

BATALHÃO SUEZ

Presidente: lberi Ferreira (PPB)
l'Vice-Presidente: Deusdeth Pantoja
~ Vice-Presidente: carlos Santana (PT)
SI Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSOB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares



José Pimentel (PT)
José Thomaz Nonô (PFL)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcelo Déda (PT)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus (Sem Partido)
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Mauro Benevides (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)

Pedro Corrêa (PPB)
Philemon rodrigues (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Robério Araújo (PL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconc:ellos (PFL)
saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Teima de Souza (PT)
Waldir Pires (PT)
Walter Pinheiro (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCD 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

ug =02ooD2
gestão = 02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverao ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pela
Caixa Econ&mica FederaJ - Agincia 1386-2 PAB SEEP, conta n· 920001-2. Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta nD 170500-8. ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do
FUNSEEP. indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de c6digos identificadores abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2.~ Secretaria EspeGial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DEEDITORACÁO E PUBLlCAÇOES
PRAÇA DOS TRI:S PODERES SINO - BRASfuA - DF - CEP-7D165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311·3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de
Administração Eçonômica-FinanceiralControle de Assinaturas, com José leite, Ivanir Duarte Mourão
ou Solange Viana Cavalcante



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

,_.4t=

IDOSOS
I ,RGISLAÇ'ÁO

".-.lr:.11':;'"

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

"J~"
,.• t l t.TI • 10

ISBN: 85-7365-059-1

R$10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

~
SeCA
..."'"...., ..r •••v~I··f
.1,..tU'.~•••,.,•••

M.U "''''.f1.JUIr.a 11. <: "101__...
.........11'-.

'l1li .. "'.......t.

ISBN: 85-7365-064-8

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
- PARA O SANEAMENTO

85-7365-071-0

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

~$, 1,99, '

-----------------------..~é'~.,_....,-""'!-!""!':-.~'.-,-~--,~'-'-,,~~...~--,
Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (06~) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara:gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$ 2,92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999·2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v 2)

R$50,00 (2v.)

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

85·7365-074-5

R$ 5,00

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 8 LEGISLATURA, 1999·

2Q03 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-069-9

R$1.32

RELATÓRIO DA 11I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN 85-7365-055-9

R$ 9,55

Locais de venda: Mídia livraria. Ed. PrinCipal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mai!·pubucacoescedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

LEI DE IMPRENSA

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN' 85-7365-073-7

R$ 2,20

LEI DE PROTEÇÃO A V!TIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3

R$ 1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365-068-0

R$ 9,90

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN. 85-7365-072-9

R$1,10

Locais de venda: Mídia Livrana. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maíl: publicacoes.cedi@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 336 PÁGINAS


