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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 328, DE 2003

Aprova a participação brasileira na Força Multinacional de Emergência Provi
sória, autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas pela Resolução n° 1.484,
de 2003, para a cidade de Bunia, província de Ituri - República Democrática do Congo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovada a participação brasileira na Força Multinacional de Emergência Provisória, au

torizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas pela Resolução n° 1.484, de 2003, para a cidade de
Bunia, província de Ituri - República Democrática do Congo.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos qJe possam re
sultar em revisão da referida participação, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do in
ciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de julho de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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orador nos festejos realizados nas cidades de
Oliveira dos Brejinhos, Rio do Pires e Aracatu,

RUBINELLI (PT - SP) - Caráter antidemo
crático da proposta de instituição de eleições
para cargos legislativos, ao ensejo da reforma
política, com base em listas fechadas apresenta-
das pelos partidos ..

RICARDO BARROS (PP - PR) - Encerra
mento da coleta de assinaturas para a criação da
Frente Parlamentar das Agências Reguladoras.
Democratização do acesso aos benefícios dos
serviços telefônicos no País. Inoportunidade da
contestação, pelo Governo Federal, da recente
majoração de tarifas de serviços de telefonia fixa,
tendo em vista a existência de dispositivo contra
tual sobre previsão de reajustes. Questionamento
acerca da pretendida colocação, pelo Governo
Federal, de vidros blindados no Palácio da Alvo-
rada e no Palácio do Planalto .

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Apo
io do PMDB ao Governador do Distrito Federal,
Joaquim Roriz. Cooperação do Governador com
o Poder Judiciário em processos de apuração de
supostos abusos de poder político e econômico e
de irregularidades durante a campanha eleitoral
de 2002. Conduta ilibada e popularidade do Go
vernador Joaquim Roriz. Tratamento deselegante
dispensado pelo Governo Federal à Vice-Gover
nadora Maria de Lourdes Abadia durante soleni-
dade realizada no Palácio do Planalto. .. .
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CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Críti- Estado da Bahia, em homenagem ao Dia de São
cas à administração do Governador do Estado de Pedro. 30631
Rondônia. 30625 JOVAIR ARANTES (PSDB - GO) - Apoio

KELLY MORAES (PTB - RS) - Preocupa- ao reconhecimento da categoria de Médico Peri-
ção com as implicações impostas pela legislação to da Previdência Social como carreira de Estado
eleitoral aos Municípios brasileiros em face da e ao térmno da política de terceirização da fun-
morosidade na liberação, pelo Governo Federal, ção. Solidariedade à categoria ante anunciada
de recursos para financiamento de obras de in- paralisaçã=>. 30632
fra-estrutura. Anúncio da realização de audiência JOÂO GRANDÃO (PT - MS) - Regozijo
com o Governador do Estado do Rio Grande do com o exercício da Presidência dos trabalhos
Sul, Germano Rigotto, para discussão do assunto. 30626 pelo DepLtado Reginaldo Germano. Importância

GERALDO RESENDE (PPS - MS) _ Con- de aprovação, pelo Congresso Nacional, da pro-
veniência de readequação, pelo Congresso Naci- posta governamental de criação do Programa
onal, do papel das agências reguladoras de ser- Primeiro Emprego. Encaminhamento de indica-
viços públicos. Protesto contra reajuste abusivo ção ao Ministério de Minas e Energia para reali-
nas tarifas telefônicas. 30626 zação de '9Studos sobre implantação de Unidade

de Processamento de Gás Natural no Estado de
Mato Grosso do Sul............................................... 30633

BASSUMA (PT - BA. Discurso retirado
pelo orador para revisão.) - Denúncia de irregu
laridades administrativas no âmbito da Prefeitura
Municipal de Mata de São João, Estado da Ba-
hia. CriaçÊlo de universidades federais no Estado. 30634

SAt\iDRO MATOS (PSB - RJ) - Protesto
contra a autorização, pela ANATEL, de reajuste
de tarifas telefônicas. Solicitação à Advoca
cia-Gerai da União de discussão da legalidade
de contratos firmados entre a Agência Nacional
de Telecomunicações e as concessionárias do
setor. Proposta de instauração de processo con
tra as autoridades signatárias dos contratos pela
prática de crime de responsabilidade. Necessida
de de alteração das normas de criação de agên-
cias reguladoras de serviços públicos................... 30634

DR. ROSINHA (PT - PR) - Artigo Bom
Combate, de autoria da jornalista Dora Kramer,
publicado nos jornais O Estado de S.Paulo e Jor
nal do Brasil, sobre devolução por Parlamentares
petistas do pagamento pela convocação extraor
dinária do Congresso Nacional, por questão de
princípio. Solidariedade do orador à Senadora
Heloísa Helena, punida pelo Partido dos Traba
lhadores por manifestações contrárias à atual ori-
entação partidária. 30634

JACKSON BARRETO (PTB - SE) 
Encontro do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
com a bancada federal nordestina. Comprometi
mento da renda do trabalhador assalariado com
transporte. Risco de redução, com a possibilida
de de desvinculação dos repasses constituciona
is da União, dos investimentos feitos pelos Esta-
dos em pr:>gramas sociais. 30635

JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - Inauguração
do Hospital Municipal José Maria de Magalhães
Neto e de sistema de abastecimento de água no
Município de Tanque Novo, Estado da Bahia. ....... 30636

-----_..- " -., ",., _..__" .
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CARLOS NADER (PFL - RJ) - Transcurso
do 1470 aniversário de fundação do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro..... 30636

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Apreensão
com a possível instalação, pela PETROBRAS, de
refinaria na Região Nordeste em detrimento do
Estado do Rio de Janeiro. 30637

CHICO ALENCAR (PT - RJ) - Reajuste
exorbitante de tarifas telefônicas, autorizado pela
Agência Nacional de Telecomunicações. Solidari-
edade ao Movimento da Cidadania contra Au-
mento Abusivo de Preços. Necessidade de rees
truturação e de reavaliação da autonomia das
agências reguladoras de serviços públicos........... 30638

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Proposta
do Ministério da Educação de abertura de pro
cesso administrativo disciplinar para apuração de
irregularidades no âmbito das Escolas Agrotécni
cas Federais dos Municípios de Vitória de Santo
Antão e Belo Jardim, no Estado de Pernambuco.. 30638

BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB) -
Protesto contra a possibilidade de desvinculação
de parcela dos recursos orçamentários repassa-
dos pela União aos Estados e Municípios para
aplicação nos setores de saúde e educação......... 30639

AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR) 
Encaminhamento aos Deputados de cópia de
discurso proferido pelo orador sobre a prática de
vida saudável. Apresentação de projeto de lei
acerca de controle da natalidade de cães e ga-
tos. 30639

JÚLIO DELGADO (PPS - MG) - Presença
no Município de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais, da Ministra da Assistência e Promoção
Social, Benedita da Silva, para participação da
solenidade de inauguração da Casa da Cidada
nia. Agradecimento ao Governador Eduardo Bra
ga, do Estado do Amazonas, e ao Deputado Lu
pércio Ramos pelo tratamento dispensado ao
orador por ocasião do Festival Folclórico de Pa
rintins. Desempenho do Grupo REZATO na área
de construção civil no Município....... 30640

MANATO (PDT - ES) - Prejuízos causados
pela estiagem às atividades agropecuárias no
Estado do Espírito Santo. Solicitação ao Ministro
da Integração Nacional, Ciro Gomes, de reativa-
ção do Programa Bolsa-Renda. 30641

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Divulga-
ção pelo Movimento Evangélico Progressista da
cartilha O Cristão e a Política. 30641

LUIZ COUTO (PT - PB) - Importância
de inclusão, no Plano Plurianual de Investi
mentos, da proposta de criação do Fundo Na
cional de Desenvolvimento Regional. Conve
niência de realização de audiência pública

para discussão do papel das agências regionais
de desenvolvimento. 30642

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Sucesso da
política econômica do Governo Luiz Inácio Lula
da Silva. Elogio ao Presidente da República pela
firmeza demonstrada na condução dos destinos
da Nação. .. 30643

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC) 
Propostas contidas na Carta de Belém, extraída
de encontro de segmentos da sociedade para
discussão do desenvolvimento sustentável da
Amazônia. 30643

FRANCISCO APPIO (PP - RS) - Assassi
nato do caminhoneiro Elizandro Giacomelli por
quadrilha de roubo de cargas no Estado do Rio
Grande do Norte. Agradecimento ao Prefeito Gil
berto Martins, do Município de Governador
Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Sul,
pela colaboração prestada para o traslado do
corpo da vítima ao Município de Campestre da
Serra. 30645

ARY VANAZZI (PT - RS) - Rejeição do
acordo de implementação da Área de Livre Co
mércio das Américas, pelo risco à soberania na
cional, em face da prevalência dos interesses im
perialistas dos Estados Unidos da América. Defe
sa de realização de plebiscito oficial sobre a ade-
são do País à ALCA. 30646

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP) - Encaminhamento de requerimento de in
formações ao Ministro da Previdência Social, Ri
cardo Berzoini, sobre as razões do veto à reno
vação do auxílio do Conselho Nacional de Assis-
tência Social a entidades filantrópicas................... 30647

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Rea
lização, no Município de Recife, Estado de Per
nambuco, do Seminário O Nordeste e a nova
SUDENE, promovido pelo jornal Diário de Per
nambuco em parceria com a Confederação Naci
onal da Indústria. Desvirtuamento das finalidades
da extinta Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste. Atualidade do estudo do economis
ta Celso Furtado sobre o estabelecimento de po
líticas de desenvolvimento econômico do Nor-
deste brasileiro. 30647

NELSON BORNIER (PSB - RJ) - Indigna-
ção com a autorização pela ANATEL de reajuste
das tarifas telefônicas. 30648

JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS) 
Transcurso do 20 aniversário de fundação do jor-
nalO Sul, do Estado do Rio Grande do Sul. .. 30649

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Realiza
ção, pela Ouvidoria Parlamentar e pela Comis
são de Direitos Humanos da Casa, de seminário
para discussão de temas de interesse de gays,
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lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Con
veniência da aprovação do Projeto de Lei n°
1.151, de 1995, sobre instituição da união civil
entre pessoas do mesmo sexo. Importância do
aperfeiçoamento do regime democrático para eli
minação de preconceitos contra orientação sexu
al. Transcurso do Dia Nacional da Consciência
Homossexual. Necessidade de revisão da auto
nomia das agências reguladoras de serviços pú
blicos, a exemplo da autorização de reajuste abu
sivo concedida pela Agência Nacional de Teleco
municações às empresas de telefonia. Inobser
vância, pelos órgãos, de interesses socioeconô
micos coletivos, em favor da liberdade contratual.
Desempenho da Frente Parlamentar de Adoção.
Acerto da criação, pela Frente Parlamentar da
Criança e do Adolescente, do Programa de Apa-
drinhamento Afetivo. 30649

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) 
Implantação, pelas bibliotecárias Sylvia Guima
rães, Maria Teresa Meinberg e Laís Fleury, de bi
bliotecas públicas em Municípios da região ama-
zônica. 30651

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Implantação, pela Governadora do Estado do Rio
de Janeiro, Rosinha Matheus, do Fórum Estadual
de Turismo e do Conselho Estadual de Turismo... 30651

SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE) - Re
união de Parlamentares do Estado de Pernambu
co com o Ministro dos Transportes, Anderson
Adauto. Improcedência de denúncias publicadas
pela revista ISTOÉ sobre irregularidades no pa
gamento, pelo Governo Federal, de dívidas para
com o Estado......................................................... 30652

FRANCISCA TRINDADE (PT - PI) - Pro
testo contra a exclusão do Projeto de Lei n°
2.710, de 1992, sobre criação de sistema nacio
nal de habitação, da pauta da convocação extra
ordinária da Casa. Cassação de Prefeitos Munici
pais acusados de malversação de verbas públi
cas no Estado do Piaui. Solicitação ao Ministro
de Estado do Controle e da Transparência, Wal
dir Pires, e ao Tribunal de Contas da União de
acompanhamento das investigações de denúnci
as de corrupção em Municípios piauienses.
Encaminhamento de projeto de lei para alteração
da Lei nU 10.628, de 2002, sobre concessão de
foro privilegiado a ex-ocupantes de cargo público. 30653

ROBERTO FREIRE (PPS - PE) - Regozijo
com a erradicação da evasão escolar no Municí
pio de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Per-
nambuco. 30654

PAULO ROCHA (PT - PA) - Audiência do
orador com o Ministro da Educação, Cristovam
Buarque, para debate de políticas educacionais
para o Estado do Pará...... 30655

PAULO BALTAZAR (PSB - RJ) - Confiança
nas ações do Governo Federal para retomada do
crescimento econômico e redução da exclusão
social. 30655

MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ) - Indig
nação do comunicador Roberto Canázio, em pro
grama da Rádio Tupi, com os custos financeiros
da convocação extraordinária do Congresso Na
cional. Conveniência de aprovação de projetos
sobre alteração do calendário dos trabalhos le-
gislativos. 30656

JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP) 
Transcurso do Dia Mundial da Terra. Importância
do desenvolvimento de consciência ecológica
pela humanidade. 30656

JOÃO TOTA (PP - AC) - Urgente necessi
dade de retomada do crescimento econômico
brasileiro. Confiança no sucesso das ações para
incremento do desenvolvimento do País anuncia-
das pelo Governo Federal. 30658

PAULO PIMENTA (PT - RS) - Alcance so
cial do Plano Safra para a Agricultura Familiar
2003/2004, lançado pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. 30659

ALEX CANZIANI (PTB - PR) - Reunião
entre os Senadores integrantes da Subcomissão
de Turismo do Senado Federal, o orador, na con
dição de Presidente da Frente Parlamentar de
Turismo, e o Presidente da Subcomissão de Tu
rismo da Câmara dos Deputados para debate de
questões pertinentes ao setor. Visita à Estância
Ecológica do SESC Pantanal e ao SESC Arse
nal, no Estado de Mato Grosso. Compromisso do
Presidente da Confederação Nacional do Comér
cio, Antônio de Oliveira Santos, de criação da
Câmara Setorial de Turismo. Importância da
união das Subcomissões de Turismo do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados em prol do
fortalecimento do setor. 30660

ELlSEU PADILHA (PMDB - RS) - Trans
curso do Dia do Bombeiro. Necessidade de forta
lecimento do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio Grande do Sul. Desatenção das
autoridades gaúchas com o Fundo de Recupera-
ção e Manutenção dos Bombeiros. 30661

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Ataque de gru
po de menores armados com granada de mão
contra guardas municipais em Copacabana, no
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Urgen
te adoção, pelas autoridades locais, de medidas
de amparo aos meninos de rua como forma de
contenção dos índices de violência. Escolha da
cidade do Rio de Janeiro como a capital mundial
da gentileza pela Universidade da Califórnia,
Estados Unidos da América, 30662
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v- Grande Expediente

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP) - Imobilismo do Governo Luiz Inácio Lula da
Silva nos seis primeiros meses de gestão. Inedi
tismo das vaias à Vice-Governadora do Distrito
Federal, Maria de Lourdes Abadia, por ocasião
de encontro de Governadores com o Presidente
da República no Palácio do Planalto. Críticas a
declarações impensadas do Presidente da Repú-
blica. 30662

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA.- Pela or
dem) - Apelo aos consumidores e aos órgãos
governamentais para combate à prática de ven-
das casadas de produtos e serviços. 30666

BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or-
dem) - Apresentação de proposição......... 30667

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pela or
dem) - Urgente adoção, pelo Ministro da Integra
ção Nacional, Ciro Gomes, de medidas emergen
ciais contra os efeitos da estiagem no Estado do
Espírito Santo. Conveniência da reativação do
Programa Bolsa-Renda para atendimento aos
Municípios capixabas atingidos pela seca. 30667

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem) - Frustração do empresariado com a
inexpressiva redução da taxa básica de juros
pelo Conselho de Política Monetária - COPOM... 30668

L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem) - Efeitos do avanço do consumo de drogas,
particularmente entre os jovens, na intensificação
da violência. Importância do estímulo à discus
são, no meio escolar, sobre os efeitos nocivos do
consumo de drogas. Resultado de pesquisa reali
zada pelo Ministério da Saúde com dependentes
químicos. 30669

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem)
- Divulgação, pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, da Síntese de Indica
dores Sociais 2002. Aprofundamento das desi
gualdades sociais durante o Governo Fernando
Henrique Cardoso. Perspectiva de redução do
desemprego entre jovens pelo Programa Primei
ro Emprego, lançado pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Dificuldade de acesso de estudan
tes carentes ao ensino superior. Aumento da con
centração de renda e da pobreza na última déca
da. Continuidade da exploração do trabalho in
fantil no País. Competência do Governo Federal
para estabilização da economia nacional.............. 30669

CORONEL ALVES (PL - AP Pela ordem)-
Transcurso do Dia do Bombeiro. 30670

JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS) - Com
petência do Governador do Estado do Rio Grande
do Sul, Germano Rigotto, para o exercício do car
go. Caráter democrático do atual Governo Estadu-

aI. Acerto do encontro do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva com representantes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para discus
são de plano nacional de reforma agrária. Repú
dio às ações violentas engendradas pelo movi-
mento. Contradições da administração petista. ...... 30670

COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pela or
dem) - Distorção existente entre os ganhos de
produtividade dos pequenos agricultores e a ele
vação dos preços de insumos no País. Apoio à
ampliação e aprimoramento do Programa Nacio
nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar. De
fesa da instituição de fundo de aval e de seguro
de safra para os pequenos produtores rurais bra-
sileiros. 30675

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or
dem) - Matéria publicada pelo jornal Folha de
S.Paulo sobre provável superfaturamento nas
obras de construção da nova sede da Procurado
ria Geral da República. Pedido de compareci
mento do ex-Procurador-Geral da República Ge
raldo Brindeiro à Casa para esclarecimento
acerca da matéria. Anúncio de encaminhamento
de requerimento de informações ao órgão sobre
os custos das obras............................................... 30677

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem) -
Louvor à iniciativa do Governo Federal de lança-
mento do Programa Primeiro Emprego. ........ ........ 30677

DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or
dem) - Denúncia de malversação de recursos
públicos no Município de Ribeira do Pombal,
Estado da Bahia. Encaminhamento de documen
tação sobre o assunto ao Ministro de Estado do
Controle e da Transparência, Waldir Pires, e ao
Ministro da Educação, Cristovam Buarque............ 30678

ADÃO PRETIO (PT - RS. Pela ordem) 
Propósito dos latifundiários de criação de partido
de oposição ao Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 30680

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem) - Elogio ao Ministro das Comunicações,
Miro Teixeira, pela reação contra o reajuste de ta-
rifas telefônicas.......... 30680

DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem) 
Importância do tratamento preventivo da osteo
porose. Conveniência da disponibilidade, pelo
Sistema Único de Saúde, do exame de densito
metria óssea. Sugestão ao Ministério da Saúde
para elaboração de campanha de prevenção à
doença, em face do aumento da população idosa
no Brasil. 30680

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB, RS -
Pela ordem) - Solicitação ao Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva de restabelecimento da Superin
tendência de Desenvolvimento da Região Sul. .... 30681



30686

30686

30686

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - G.
Pela ordem) - Críticas ao Governo Luiz Inácio
Lula da Silva pela indefinição das políticas do se-
tor elétrico brasileiro ..

SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pela ordem)
- Apreensão, pela Guarda Municipal do Rio de
Janeiro, de granada de fabricação argentina em
poder de menores. Preocupação com o quadro
de violência reinante no País ..
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NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pela diência pGblica da Comissão de Fiscalização Fi-
ordem) - Necessidade de instituição, pelo Gover- nanceira € Controle da Casa, de denúncias de ir-
no Federal, de política de incentivo aos pecuaris- regularidades cometidas por Prefeitos Municipais
tas brasileiros para melhoria da qualidade do do País. Pedido ao Tribunal de Contas da União
couro bovino. Apoio à regulamentação da profis- de auxílio às investigações. Defesa de revogação
são de esteticista. Considerações sobre audiên- da legislação sobre estabelecimento de fórum
cia realizada entre o Presidente da República e privilegiado para julgamento de ocupantes de
os trabalhadores sem-terra.................................... 30681 cargo público. 30687

EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Pela or- JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Pela or-
dem) - Posicionamento contrário do Instituto de dem) - Transcurso do Dia Nacional da Consciên-
Defesa do Consumidor ao reajuste de tarifas te- cia Homm;sexual. Criação do Grupo Parlamentar
lefônicas autorizado pela Agência Nacional de Brasil-Canadá. Nomeação do Deputado João
Telecomunicações. 30683 Paulo Cunha para o cargo de Presidente de Hon-

IVAN RANZOLlN (PP - SC. Pela ordem) _ ra do Grupo............................ 30687

Regozijo com a suspensão, pela 1a Vara da Fa- LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem)-
zenda do Estado de Santa Catarina, do reajuste Encontro do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
de tarifas telefônicas. 30684 com representantes do Movimento dos Trabalha-

MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES. Pela dores Rurais Sem Terra para discussão de plano
ordem) - Solicitação ao Ministro dos Transportes, nacional de reforma agrária. Congratulação à Po-
Anderson Adauto, de liberação de recursos para lícia Fedel'al e à Justiça do Trabalho do Estado
conclusão de ponte no Município de Colatina, de Goiás pela libertação de trabalhadores rurais
Estado do Espírito Santo. 30684 em regimE! de escravidão....... 30688

AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or- ZEOUINHA MARINHO (PTB - PA. Pela or-
dem) - Encaminhamento de indicação ao Poder dem) - Inexistência, na proposta de reforma tri-
Executivo sobre revisão do teto fixado para ade - butária apresentada pelo Governo Federal, de
são de pequenas e microempresas ao Sistema mecanismos compensatórios de prejuízos causa-
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribu- dos aos Estados pela desoneração das exporta-
ições das Microempresas e Empresas de Peque- ções instituída pela Lei Kandir. 30689
no Porte - SIMPLES. 30685 ROGÉRIO SILVA (PPS - MT) - Questão

TAKAYAMA (PSB - PRo Pela ordem) - Po- de ordem sobre o veto presidencial ao Projeto de
sicionamento contrário do Grupo Parlamentar Lei Complementar n° 41, a respeito da criação,
Evangélico à realização, pela Casa, de sessão da incorporação, da fusão e do desmembramen-
solene ao ensejo do transcurso do Dia Nacional to de Municípios. Solicitação à Presidência da
da Consciência Homossexual. 30685 Casa de encaminhamento do referido PLP à pro-

mulgação pelo Congresso Nacional. 30690

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rece-
bimento da questão de ordem do Deputado Ro-
gério Silva. 30690

HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pela or-
dem) - Repúdio a críticas dirigidas ao Governo
Luiz Inácio Lula da Silva..... 30691

ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem) 
Contestaçào a críticas feitas ao Governo Luiz
Inácio Lula da Silva. Congratulação ao Ministro
de Estado do Controle e da Transparência, Wal-
dir Pires, pelo combate à corrupção no País. ........ 30691

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como lí
der) - Efeitos das ações do Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra no clima de intran
qüilidade reinante no campo. Responsabilidade
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela apli-
cação do disposto na Medida Provisória n° 2.183. 30692

EUf\líCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Como
Líder) - Nota oficial da Comissão Executiva Naci-
onal do PIV1DB contra a cassação dos mandatos

LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem) - Pro
testo contra aumento abusivo de tarifas telefôni
cas. Necessidade de manifestação da Casa so
bre a atuação da Agência Nacional de Telecomu-
nicações .

FRANCISCA TRINDADE (PT - PI. Pela or
dem) - Empenho do Ministério Público e do Tri
bunal de Justiça do Estado do Piauí na apuração
de denúncias de desvio de recursos do Erário
por Prefeituras Municipais. Anúncio do encami
nhamento ao Ministro de Estado do Controle e
da Transparência, Waldir Pires, ao ensejo de au-

._-----_._._ -.., _._-----""._._----_._•.- ----
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do Governador Joaquim Roriz e da Vice-Gover
nadora Maria de Lourdes Abadia, do Distrito Fe-
dera!. .

ALDO REBELO (PCdoB - SP Como Líder)
- Clima de paz reinante na área rura!. Incentivos
do Governo petista ao desenvolvimento agrário.
Histórico de conflitos por disputa de terras no
Pais. Garantia do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva de realização de reforma agrária de acordo
com os preceitos legais. Fortalecimento da in
fra-estrutura nos assentamentos rurais. Legitimi
dade da negociação entre o Presidente da Repú
blica e o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra .

VI- Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento de urgência para aprecia
ção da Mensagem n° 281, de 2003, referente ao
envio de força multinacional de emergência provi
sória para a cidade de Bunia, Província de Ituri,
República Democrática do Congo .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP),
FERNANDO GABEIRA (PT - RJ) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do requerimento .

Discussão, em turno único, da Mensagem
n° 281, de 2003, relativa ao envio de uma força
multinacional de emergência provisória para a ci
dade de Bunia, Provincia de Ituri, República De-
mocrática do Congo .

Usou da palavra para proferir parecer à
mensagem, em substituição à Comissão de Re
lações Exteriores e de Defesa Nacional, o Sr. De
putado FERNANDO GABEIRA (PT - RJ), con
cluindo pelo Projeto de Decreto Legislativo n°
493, de 2003 .

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ) ' .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da discussão .

Votação do projeto .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do NEIVA MOREIRA (PDT - MA) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do projeto .

Votação e aprovação da redação fina!. .

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federa!. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rea
bertura de discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 4.376-A, de 1993, que regula a falência,

30693

30693

30700

30700

30701

30701

30701

30703

30703

30703

30703

30704

30704

30704

a concordata preventiva e a recuperação das em
presas que exercem atividade econômica regida
pelas leis comerciais e dá outras providências.....

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação de requerimento de inversão da
pauta .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
7.491-A, de 2002, que altera a redação do art. 4°
da Lei nO 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que
institui o Fundo Nacional de Segurança Pública -
FNSP, e dá outras providências , .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putado RODRIGO MAIA (PFL - RJ), FÁBIO
SOUTO (PFL - BA), LAURA CARNEIRO (PFL -
RJ), JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cessão ao Deputado Fábio Souto do prazo de
uma sessão para apresentação de parecer ao
projeto em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação. . .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
7.017, de 2002, que acrescenta artigo ao Código
Penal e modifica a pena combinada aos crimes
de corrupção ativa e passiva .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação de requerimento para retirada
do projeto da pauta .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
6.680-A, de 2002, que estabelece normas volta
das à responsabilidade na gestão social do Esta-
~ .

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da discussão .

Existência de emenda de Plenário ao pro-
jeto .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Seguridade Social e Família, a Sra. Deputada
SELMA SCHONS (PT - PR) ..

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior, o Sr. De-
putado ROGÉRIO SILVA (PPS - MT) .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr. Depu
tado MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL) ....
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Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY
(PSDB- PR) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação de requerimento de preferência
para votação de Emenda Substitutiva Global ........

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MARCELO ORTIZ (PV - SP), DANIEL ALMEIDA
(PCdoB - BAl. DR. HÉLIO (PDT - SP),
ROBERTO FREIRE (PPS, PE), EDUARDO
CAMPOS (PSB - PE), L1NCOLN PORTELA (PL
- MG), AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA
- SP), CELSO RUSSOMANNO (PP - SP),
JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA), BISMARCK
MAIA (PSDB - CE), MENDES RIBEIRO FILHO
(PMDB - RS) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do BISMARCK MAIA (PSDB - CE) .

Usou da palavra para orientação das res
pectiva bancada a Sra. Deputada LAU RA
CARNEIRO (PFL - RJ) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pre
sença, no plenário, do Deputado Cláudio Porpi-
no, do Estado do Rio Grande do Norte ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FÁTIMA BEZERRA (PT - RN), PROFESSOR
LUIZINHO (PT - SP) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação da Emenda Substitutiva Global ..

Declaração de prejudicialidade das demais
emendas .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação da Emenda de Redação n° 1.....

Votação e aprovação da Emenda de Reda-
ção nO 2 .

Votação e aprovação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
FederaL .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem) - Inoportunidade da inclusão na pauta de
convocação extraordinária do Congresso Nacio
nal de requerimento para criação de CPls insta-
ladas pela Casa .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá ..

EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela ordem)
- Conveniência de esclarecimento, pelo Governo
Federal, sobre matéria veiculada na revista
ISTOÉ acerca de suposta irregularidade na ante
cipação de pagamento a empreiteira pelo Depar
tamento Nacional de Infra-Estrutura de Transpor-
tes .
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LUIZ SÉRGIO (PT - RJ - Pela ordem) 
Inoportunidade do uso da palavra pelo Deputado
Eduardo Paes ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP - Pela
ordem) - Réplica à manifestação do Deputado
Eduardo Paes .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa
do MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS) ........

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA Pela or
dem) - Réplica ao pronunciamento do Deputado
Professor Luizinho .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 951-A, de 2001, que aprova o texto
do XXI Protocolo Adicional ao Acordo de Com
plementação Econômica n° 35, celebrado entre
os Estados Partes do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) e o Governo da República do Chi-
le, assinado em 19 de outubro de 1999 ..

Encerramento da discussão ..

Votação e aprovação do projeto e da reda-
ção final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
FederaL .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.060-A, de 2001, que aprova o
texto do Acordo de Extradição entre os Estados
Partes do MERCOSUL, concluído no Rio de Ja-
neiro, em 10 de dezembro de 1998 ..

Encerramento da discussão .

Votação e aprovação do projeto e da reda-
ção final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
FederaL .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rea
bertura de discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 4.376-B, de 1993, que regula a falência,
a concordata preventiva e a recuperação das em
presas que exercem atividade econômica regida
pelas leis comerciais, e dá outras providências ....

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pro
posta ao Plenário de abertura de prazo para
apresentação de emendas. .. .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS), BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS), JOSÉ
THOMAZ NONÔ (PFL - AL), MENDES RIBEIRO
FILHO (PMDB, RS), JOSÉ THOMAZ NONÔ
(PFL - AL), L1NCOLN PORTELA (PL - MG),
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Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS MELLES
(PFL, MG), LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
39-C, de 1999, que dispõe sobre a atividade do
Profissional em Segurança Privada e dá outras
providências .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados AUGUSTO
NARDES (PP, RS), COLOMBO (PT - PR) .

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA 
Como Líder) - Inoperância do Governo Federal
diante da ações do Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra. Importância da agricultura
para o saldo positivo do PIB brasileiro. Críticas
ao comportamento do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva em reunião com lideranças do MST.
Anúncio da apresentação de requerimento para
instauração de Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada à apuração das atividades do MST
e seu envolvimento com o Governo Federal. ........

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA),
L1NCOLN PORTELA (PL - MG) ..

NELSON PELLEGRINO (PT - BA - Como
Líder) - Ações do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva a favor da agricultura brasileira e da retoma
da do crescimento econômico do País. Alto índi
ce de aceitação do Presidente da República pelo
povo brasileiro. Compromisso do Governo Fede
ral com a reforma agrária e com a agricultura
brasileira .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ALBERTO
FRAGA (PMDB - DF), INÁCIO ARRUDA (PCdoB
- CE), JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) ..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem) - Contestação ao pronunciamento do De-
putado Nelson Pellegrino .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, ° Sr. Deputado EDSON EZEQUIEL
(PSB - RJ) .
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BISMARCK MAIA (PSDB - CE), CELSO da final da Copa Libertadores da América de Fu-
RUSSOMANNO (PP - SP), COLBERT MARTINS tebol entre o Santos Futebol Clube e o time ar-
(PPS - BA), JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL).. 30723 gentino Boca Juniors. 30729

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Adia- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
mento do prazo para apresentação de emendas Encerramento da votação.............. 30729
ao projeto. 30723 Aprovação, em primeiro turno, do substituti-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis- vo da Comissão de Constituição e Justiça e de
cussão, em primeiro turno, da Proposta de Redação. .. 30729
Emenda à Constituição n° 306-B, de 2000, que Retorno da matéria à Comissão Especial
acrescenta § 3° ao art. 215 da Constituição Fede- para elaboração da redação para o segundo tur-
ral, instituindo o Plano Nacional de Cultura........... 30724 no. 30729

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB -
PR). 30724

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário. 30724

Usaram da palavra para discussão da ma-
téria os Srs. Deputados LOBBE NETO (PSDB -
SP), LUIZ COUTO (PT, PB)................................... 30724

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da discussão. 30725

Votação do substitutivo adotado pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
em primeiro turno. 30725

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MARCELO ORTIZ (PV - SP), ILDEU ARAÚJO
(PRONA, SP), DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA),
DR. HÉLIO (PDT - SP), COLBERT MARTINS
(PPS - BA), BERNARDO ARISTON (PSB - RJ),
L1NCOLN PORTELA (PL - MG), CELSO
RUSSOMANNO (PP - SP), RICARDO IZAR
(PTB - SP), BISMARCK MAIA (PSDB - CE),
KELLY MORAES (PTB, RS), MENDES RIBEIRO
FILHO (PMDB - RS), RODRIGO MAIA (PFL 
RJ), GILMAR MACHADO (PT - MG), BETO
ALBUQUERQUE (PSB - RS). 30725

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pror-
rogação da sessão até as 20h. 30727

RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela or
dem) - Realização de reunião da Frente Parla
mentar da Saúde para debate da situação dos
hospitais universitários no País. Contrariedade à
proposta de emenda à Constituição, em tramita
ção na Casa, sobre desvinculação, pelos Esta
dos e Municípios, de percentual das receitas re
passadas pela União aos setores de saúde e
educação. 30727

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela ordem)
- Encaminhamento de indicação ao Ministro da
Justiça, Márcio Thomaz Bastos, para criação de
delegacia da Polícia Federal no Município de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 30728

MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP Pela or-
dem) - Expectativa quanto à realização da parti-
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Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado RICARDO FIUZA (PP, PE) .

EDUARDO VALVERDE - Desistência do
uso da palavra ..

POMPEO DE MAnOS - Desistência do
uso da palavra .

WALTER FELDMAN - Desistência do uso
da palavra ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA (PP - MG) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da discussão .

EDUARDO VALVERDE - Desistência do
uso da palavra para encaminhamento da vota-
ção .

Votação e aprovação do substitutivo da Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público .

Declaração de prejudicialidade do substitu
tivo da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, das subemendas apresentadas
pela Comissão de Constituição, Justiça e de Re-
dação e da proposição inicial. .

Votação e aprovação das subemendas
adotadas pela Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação ao Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público .

Existência de emenda aglutinativa .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda aglutinativa, em substituição à Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o
Sr. Deputado PAULO DELGADO (PT - MG) .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda aglutinativa, em substituição à Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
o Sr. Deputado MAURíCIO RANDS (PT - PE) ......

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda aglutinativa, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB
- SP) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção da emenda aglutinativa, ressalvada a Sube-
menda ..

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOSÉ ROBERTO
ARRUDA (PFL - DF), ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ROBSON TUMA (PFL - SP) ..
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Usaram da palavra pela ordem, para orien
tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa
dos NEL.SON PELLEGRINO (PT - BA),
COLBERT MARTINS (PPS - BA), DR. HÉLIO
(PDT - SP) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pre
sença do Embaixador do Brasil em Cuba, Tilden
Santiago, no plenário da Casa ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados FIOBSON TUMA (PFL - SP), CELSO
RUSSOMANNO (PP - SP) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação da emenda aglutinativa, ressal
vada a sLbemenda da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Redação. . ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada KÁTIA ABREU (PFL-
TO) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação da subemenda do Relator da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção .

Supressão da expressão ..

Votação e aprovação da emenda de reda-
ção .

Votação e aprovação da redação final. .

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal .

RICARDO FIUZA (PP - PE. Pela ordem) 
Real significado do uso, pelo Presidente da Re
pública, dt3 boné do Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra. .. .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO
MIRANDA (PCdoB - MG), PAULO RUBEM
SANTIAGO (PT - PE), JANDIRA FEGHALI
(PCdoB - RJ), JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT
- SP), DR. ROSINHA (PT - PR), JOÃO
ALMEIDA (PSDB - BA), CONFÚCIO MOURA
(PMDB - RO), DARCíSIO PERONDI (PMDB 
RS), ALBERTO FRAGA (PMDB - DF), MOACIR
MICHELEHO (PMDB - PR), WLADIMIR COSTA
(PMDB - PA), HELENILDO RIBEIRO (PSDB 
AL), NILTON CAPIXABA (PTB - RO), MARIA DO
ROSÁRIO (PT - RS), VICENTINHO (PT - SP),
BASSUMA (PT, - BA), MANINHA (PT - DF),
TEREZINHA FERNANDES (PT - MA), IVO
JOSÉ (PT - MG), ADÃO PREnO (PT - RS),
MAURO FASSOS (PT - SC), EDSON EZEQUIEL
(PSB, RJI, ARY VANAZZI (PT - RS), JOSÉ
BORBA (PMDB - PR), OSMAR SERRAGLlO
(PMDB - PR), HÉLIO ESTEVES (PT - AP),
FRANCISCO RODRIGUES (PFL RR),
MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP - MG),
JOSÉ PFlIANTE (PMDB - PA), GERVÁSIO
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6 - PARECERES - Proposta de Emenda à
Constituição n° 98-A/95; Projeto de Lei Comple
mentar n° 13-A/03; Projetos de Lei nOs
2.940-B/97, 4.024-A/97, 1.532-A/99, 2.020-B/99,
2.226-A/99, 5.429-A/01, 6.371-A/02, 6.425-A/02,
6.956-B/02, 7.025-B/02, 7.027-B/02, 76-A/03,
271-A/03, 331-C/03 383-A/03, 502-A/03 e
690-A/03 .

7 - DESIGNAÇÃO

a) Comissão de Finanças e Tributação, em
2.7.03 .

8- MESA

9 - LíDERES E VICE-LíDERES
10 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
11 - COMISSÕES

SILVA (PFL - SC), JOSÉ SANTANA DE VII- Encerramento
VASCONCELLOS (PL - MG), ARMANDO 3 _ ATO CONJUNTO nO 1, de 2003 - O
MONTEIRO (PTS - PE)........................................ 30746 Presidente do Senado Federal e o Presidente da

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem) - Câmara dos Deputados, no uso das atribuições
Agradecimento aos Líderes partidários pela apro- que lhes conferem o art. 75 do Regimento Inter-
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Ata da 28 Sessão, Solene, Matutina,
da 18 Sessão Legislativa Extraordinária,
da 528 Legislatura, em 2 de julho de 2003

Presidência dos Srs.: Iara Bernardi, Maria do Rosário e Fátima Bezerra,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Declaro
aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

A SRA. MANINHA, servindo como 23 Secretá
ria, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. ROBERTO JEFFERSON, servindo como
10 Secretário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

Aviso n° 389-GPITCU

Brasília, 25 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a

Vossa Excelência, em atenção ao Ofício SGMlP n°
1.201/03, de 10-6-2003, cópia dos relatórios das duas
auditorias realizadas nas reservas cambiais brasilei
ras, constantes dos processos nOs TC-011.628/1997-9
e TC-012.118/1996-6, as quais abordam o tema a que
se refere o aludido ofício. Segue também cópia dos re
latórios, votos e decisões proferidos por este Tribunal
em decorrência dessas auditorias.

Respeitosamente, Valmir Campelo, Presidente.

TC 012.118-96-6

AUDITORIA NAS RESERVAS

CAMBIAIS BRASILEIRAS

DEZEMBRO DE 1996
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CONTEÚDO DO VOLUME 1

As informações fornecidas pelo BC e utilizadas
neste trabalho foram entregues parte em meio mag
nético parte impressas em papel. Estas últimas foram
incluídas no Volume 1, que possui a seguinte compo
sição:

• Pedido de informações da equipe de auditoria ao
BC.

• Justificativa do BC à recusa na entrega de informa
ções solicitadas pela equipe de auditoria.

• Justificativa do BC à reCusa de acesso ao Sisba
cen, conforme solicitado pela equipe de auditoria.

• Quadro estatístico contendo a Evolução das Re
Servas Internacionais.

• Identificação dos ativos de renda variável integran
tes das Reservas Internacionais.

• Relatórios gerenciais sobre as Reservas Internaci
onais produzidos pelo Depin.

• Voto BCB nO 498/92, que estabelece parâmetros
de investimento das Reservas Internacionais.

• Voto BCB n° 525/94, que propõe a aplicação das
reservas com a diversificação prevista no Voto BCB
n° 498/92.

• Quadro estatístico, contendo a Composição das
Reservas Internacionais.

• Nota Técnica Depin/Cotec, de 1°-11-96, dispondo
sobre limites operacionais de aplicações por parcei
ro.

• Relatório de auditoria interna, realizada pelo
DEAUD em 1995, acompanhado de esclarecimen
tos do Depin relativos às impropriedades apontadas.

• Quadro estatístico, contendo os resultados mensa
is por segmento de aplicações, conforme a contabili
dade do BC.

• Nota explicativa sobre as operações com ouro.

• Organograma do Depin.

• Descrição das atividades desempenhadas pelas
subunidades do Depin.

• Voto BCB nO 451/92, sobre a reformulação dos
controles e contabilidade das operações,

• Identificação do Plano de Contas do BC relaciona
do com as Reservas Internacionais.

• Layout dos arquivos fornecidos em disquete.

1. Informações sobre a Auditoria

1.1 - Solicitação da Auditoria

Em 13-8-96, a Comissão de Assuntos Econô
micos do Senado solicitou ao TCU que promovesse
uma auditoria acerca da aplicação das reServas
cambiais brasileiras (fls. 01 e 02).

Em 20-8-96, o Ministro-Relator, no intuito de
atender ela melhor forma possível ao Senado, solici
tou maiores esclarecimentos sobre os principais pon
tos que deveriam ser abordados pela equipe de audi
toria do TCU (fls. 06).

Em 11-9-96, o Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado enviou uma Nota
Técnica atendendo à solicitação do TCU, na qual ma
nifestava preocupação com a possibilidade de estar
ocorrendo uma cartelização na contratação de inter
mediárioH financeiros para a realização das opera
ções, explicitando os seguintes pontos a serem objeto
de averiguações (fls. 07 a 09), in verbis:

1) Nomes das corretoras contratadas
para fazer as aplicações relativas às reser
vas internacionais brasileiras. Número de
corretoras e divisão do bolo entre elas.

2) Remuneração obtida pelas correto
ras citadas no item 1, vis-à-vis as tarifas e
taxas médias cobradas aos grandes aplica
dores do mercado financeiro internacional.

3) Existência ou não de operações eS
peculativas de curtíssimo prazo com as re
servas internacionais brasileiras.

4) Existência ou não de prejuízos fi
nanceiros decorrentes de aplicações impru
dentes das reservas.

5) Comparação da remuneração mé
dia obtida com as aplicações das reservas
internacionais brasileiras vis-à-vis as remu
nerações médias obtidas pelo Banco Cen
trai de outros países, como Espanha,
Argentina e Chile.

Em 18-9-96, o Plenário do TCU proferiu a De
cisão 59'1, determinando a realização da auditoria
para investigar o assunto, cujo programa de trabalho
deveria ser previamente submetido ao Ministro-Re
lator (fls. 11 a 13).

Em 16-10-96, o programa de trabalho foi apre
sentado E! aprovado pelo Ministro-Relator. No dia se
guinte, a equipe de auditoria foi designada pela Porta
ria TCU n° 14, fixando-se o prazo dos trabalhos de
17-10-96 a 29-11-96.

. • ..._ ..,.......__"..._ .....''''''01 11III_. ---
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Devido ao alto grau de complexidade do assun
to, o trabalho só veio a ser concluído em 23-12-96.

1.2 - Objetivo da Auditoria

A Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
que dispõe sobre a estrutura do Sistema Financeiro
Nacional, em seu artigo 10, inciso VII, atribuiu ao
Banco Central do Brasil a qualidade de depositário
das reservas internacionais do País. O DEPIN - De
partamento de Operações das Reservas Internacio
nais, é o setor responsável no Banco Central pela
condução da administração dos recursos, sendo,
portanto, o foco dos trabalhos de auditoria.

Embora o Senado tenha indicado itens de inte
resse específico a serem investigados, entendemos
que isso não limita o sentido geral da auditoria, que
seguiu o objetivo mais amplo de verificar se as reser
vas vêm sendo bem aplicadas pelo Depin no mercado
financeiro internacional, seguindo princípios de boa
gestão financeira e atendendo ao interesse público.
Sem perder de vista este objetivo geral e em conso
nância com os itens apontados pelo Senado Federal,
a auditoria foi planejada de forma a esclarecer as se
guintes questões:

1. Há operações com rentabilidade in
ferior às taxas de juros de mercado?

2. Os bancos depositários das aplica
ções estão entre os mais seguros?

3. Há concentração de aplicações em
poucos bancos?

4. As diretrizes estabelecidas para os
investimentos observam princípios básicos
de segurança, rentabilidade e liquidez?

5. Há prejuízos que possam decorrer
de improbidade ou gestão temerária?

6. O BC dispõe de adequada estrutura
de controle?

Além desses pontos, aproveitamos a oportuni
dade para verificar o cumprimento das normas exis
tentes e informar sobre a estrutura de recursos hu
manos e materiais do setor responsável pelas apli
cações.

1.3 - Informações Examinadas pela Auditora

Nas entrevistas iniciais, constatamos que a
maior parte das informações que tencionávamos so
licitar não estava disponível. O BC teria de dedicar
esforços e tempo para sua produção. Assim, decidi
mos discutir previamente o pedido de informações
com os técnicos do Depin, de forma a conciliar, o

máximo possível, as necessidades da auditoria com
o sistema de informações, sem abrir mão de dados
fundamentais básicos.

Após as discussões, o pedido de informações
formulado pela equipe de auditoria contemplava infor
mações abrangendo os seguintes tópicos (vol. 1, fls.
01 a 09):

• Instrumentos normativos disciplinan
do as aplicações das reservas.

• Relatórios Gerenciais produzidos
pelo Depin.

• Informações sobre a estrutura interna
do Depin.

• Relatórios da Auditoria Interna do
Banco Central.

• Detalhes técnicos e relativos à siste
mática de controle do Sisbacen.

• Banco de dados sobre as operações
realizadas.

O último desses tópicos era o mais volumoso e
envolvia a fixação de um período base a ser coberto
pela auditoria.

Nas entrevistas conduzidas junto aos chefes de
departamentos do Depin, fornos informados de que até
fins de 1994 as reservas cambiais concentravam-se em
aplicações junto ao BIS - Bank of Internacional Settle
ments1

. Somente a partir daí ocorreu um processo de
diversificação, que veio a exigir a interferência do Depin
nas decisões de onde e em que investir.

Baseados nessa informação e levando em con
ta que o objetivo era verificar a atuação do Depin, de
cidimos aprofundar os exames no período de 20 me
ses, de janeiro de 1995 a agosto de 1996 (mês em
que foi solicitada a auditoria). quando o processo de
cisório interno passou a influenciar a destinação dos
recursos entre várias alternativas.

Os técnicos do Depin nos deram uma idéia do
volume de operações, estimando que nesse período
de 20 meses teriam sido em torno de 40.000. Inicial
mente imaginamos examinar estas operações por
amostras, que seriam extraídas de um diário conten
do o universo total, procedimento corriqueiro nesse
tipo de auditoria. Entretanto, os técnicos do BC não
nos apresentaram mapas de controle de operações
que se assemelhassem a um diário, de onde pudes
sem ser extraídas as amostras.

, o BIS é uma espécie de Banco Central dos Bancos Centrais da
Europa, que aceita depósitos, porém os remunera com taxas infe
riores às de mercado.
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Constatamos que os controles individuais da
maior parte das aplicações (depósitos e moedas)
eram efetuados no Sisbacen, mas somente estavam
disponíveis os registros das operações em andamen
to; os demais estavam em arquivos desativados.

Por essa razão, o trabalho de reunir informações
que permitissem a seleção de uma amostra era quase
o mesmo de fornecer o banco de dados completo com
as 40.000 operações. Daí decidimos averiguar junto ao
Bacen a viabilidade de solicitar em meio magnético os
dados básicos de cada uma das operações realizadas
no período de janeiro de 1995 a agosto de 1996, seg
mentadas pelos grandes grupos de aplicações.

Consultada a área de informática, os gerentes
do Depin confirmaram a viabilidade técnica de aten
der ao nosso pedido e em nenhum momento questio
naram o volume dos dados, somente solicitando uma
extensão no tempo de atendimento, que resultaria em
acréscimo de 5 dias úteis ao prazo que havíamos ini
cialmente proposto para a entrega dos disquetes.

O Banco Central entregou os dados, porém com
um encurtamento de 04 meses em relação ao perío
do solicitado, abrangendo as operações realizadas de
jan./95 a abr./96, omitindo, também, o nome das insti
tuições com as quais realizou as operações.

1.4 - Recusa de Fornecimento de Informações

O Banco Central recusou-se a fornecer registros
de operações posteriores a 30-4-96, abrindo uma la
cuna de quatro meses entre o solicitado e o fornecido.

Também não forneceu os nomes das institui
ções financeiras com as quais realizou os negócios,
os quais foram substituídos por códigos numéricos,
procedimento que também caracteriza o não atendi
mento ao pedido de informações efetuado pela equi
pe de auditoria (vol. 1, fls. 10 a 13).

Não disponibilizou o acesso direto do TCU ao
Sisbacen, via micro interligado, que permitisse a
transferência de grandes volumes de dados do siste
ma para o hard disk do micro (vol 1, fls. 14 a 19).

Justificou seu procedimento com os seguintes
argumentos:

• a eventual disponibilização das infor
mações ao Senado Federal permitiria o
acesso a elas a grande número de pessoas,
com possibilidade de divulgação indevida a
instituições concorrentes atuantes no mer
cado, que poderiam posicionar-se contraria
mente aos interesses do Bacen, o que po
deria vir a ocasionar prejuízos financeiros às
reservas cambiais;

• a adoção do recuo a 30-4-96 do for
necimento de informações deu-se para ten
tar minimizar os efeitos da disponibilização
de dados, visto que o prazo médio dos in
vestimentos é de seis meses e, assim, res
guardar-se-ia pelo menos as operações
mais recentes;

• a substituição dos nomes por códigos
foi feita para não ferir "o sigilo das opera
ções do Banco Central";

• as três transações do Sisbacen que
atenderiam ao solicitado possibilitam con
sultas generalizadas a toda a movimentação
da contabilidade, no menor nível de detalha
mento, permitindo, inclusive, acesso a sal
dos individualizados por instituições finance
iras, o que viria a ferir o sigilo previsto no
art. 38 da Lei n° 4.595/64.

A recusa no fornecimento das informações
trouxe os seguintes prejuízos para a auditoria:

• reduziu em 20% o período que a
equipe de auditoria pretendia auditar;

• não permitiu o exame das operações
dos meses mais recentes, imediatamente
anteriores à data da solicitação da auditoria
pelo Senado Federal;

• impediu verificar o cumprimento de nor
mas internas (voto BCB 498/92) pelas quais só
são permitidas operações com instituições cuja
classificação seja, no mínimo, "A", o que não
pode ser fiscalizado sem o conhecimento do
nome das instituições financeiras;

• trouxe embaraços ao exame de con
centração das operações, urna vez que não
se pode ter certeza de que cada código apre
sentado corresponda a uma única instituição;

• a não disponibilização do Sisbacen,
através de um micro interligado, impediu a
transferência maciça de dados contábeis
para nosso microcomputador, prejudicando
a eficácia do procedimento de conferência
da fidedignidade dos dados constantes das
planilhas fornecidas pelo BC';

• a conferência tela a tela da sensibili
zação do caixa no Sisbacen foi dificultada
pelo fato do sistema requerer o código do
nome da instituição, sem o qual é necessá
rio recorrer a alternativas que implicaram
em desperdício de tempo.
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As justificativas do BC para não entregar a to
ta�idade das informações solicitadas estão relacio
nadas com as preocupações de seus técnicos com
possíveis prejuízos às reservas que poderiam advir
do vazamento das informações. Reconhecemos que
esta chance pode até existir, porém, há também a
possibilidade de estarem ocorrendo prejuízos na ad
ministração das reservas muito maiores que os ge
rados por eventuais vazamentos. O Poder Legislati
vo não pode exercer sua ação fiscalizatória sem to
mar conhecimento dos fatos.

Entendemos que não há amparo legal que possa
justificar a recusa do Banco Central em apresentar as
informações referentes às aplicações no período
maio/agosto do corrente exercício, assim como carece
de fundamentação o não fornecimento dos nomes das
instituições com as quais foram feitas as operações.

Não há no caso qualquer discussão de direitos
individuais de sigilo bancário ou fiscal. Trata-se de re
cusa por parte de uma autarquia em fornecer informa
ções a este Tribunal sobre o uso que faz dos recursos
públicos, porque, a seu juízo, considera conveniente
agir dessa forma. Não seria esta situação semelhante
à de um órgão qualquer da administração direta que
decidisse negar a este Tribunal o acesso às suas des
pesas, para "proteger o sigilo de suas operações jun
to à Conta Única do Tesouro"?

No nosso entender, aceitar as justificativas do
BC criaria um perigoso precedente em termos de
descumprimento à competência do controle externo
prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica do
TCU. Além disso, não é verdadeira a afirmação do BC
de que a duração das aplicações é de seis meses em
média, pois constatamos que o prazo médio é inferior
a 90 dias, razão pela qual deixa de proceder a argu
mentação no sentido de alegar impossibilidade de
fornecer dados posteriores ao mês de abril de 1996.

Cabe esclarecer que, de acordo com as justifi
cativas apresentadas, o BC não teria argumentos
para criar empecilhos quanto a entregar estes 04 me
ses de informações, hoje negadas, em uma nova au
ditoria que viesse a ser feita no futuro. Se este ponto
pode ser resolvido mais tarde, permanece sem pers
pectiva de solução a questão do fornecimento dos no
mes das instituições.

1 Tínhamos a intenção de verificar a sensibilização do caixa do
Sisbacen para pelo menos uma amostra de 5% dos dados fome
cidos (equivalentes a 1.600 operações). Sem o auxílio de micro
computadores esse trabalho seria inviável. O BC somente permi
tiu que essa conferência fosse efetuada mediante visualização de
telas, com o auxílio de técnico do órgão, processo que restringiu
os exames.

Quanto à recusa da disponibilização do acesso
ao Sisbacen, para uso na comprovação das informa
ções fornecidas, repete-se a situação encontrada em
outra auditoria realizada este ano no BC, TC
001.918/96-0, ainda pendente de solução.

Por fim gostaríamos de registrar que, apesar da
recusa no fornecimento das informações acima des
critas, nas demais o Depin nos atendeu de forma sa
tisfatória.

1.5 - Conferência da Fidedignidade dos Dados
Fornecidos

O BC nos entregou um banco de dados em 19
disquetes, contendo planilhas eletrônicas com todas
as operações realizadas de janeiro de 1995 a abril de
1996, em 21 arquivos, totalizando cerca de 15 me·
gabytes de informações1.

O número de operações encontra-se resumido
no quadro a seguir:

Número de Operações Analisadas pela Auditoria

f- TIPO DE ATIVO NÚ-M-E-R-O--DE-O-P-E-RA-Ç-ÕES!

Depósitos 15.954
f----'---------j--- -

Moedas . ...:...8.636
r-T-í-tu-Io-s----~--j----- 3~

Ouro 3.446'
~otal .. --------------- ... -m-3-~:9591

Desenvolvemos as análises confiando na fide
dignidade dos dados e, ao final dos trabalhos, fomos
ao BC conferir nas telas do Sisbacen a sensibilização
da conta caixa de uma amostra de 34 operações, sen
do 10 com depósitos, 9 com moedas, 8 com ouro e 7
com títulos.

Constatamos que os lançamentos procurados
estavam devidamente registrados no caso de todas
as 19 operações com depósitos e moedas, além de
5 das 7 operações com títulos. Nas demais 10, com
ouro e títulos, ocorreram dificuldades, tendo em vis
ta que os registros foram efetuados pelo valor líqui
do de todas as operações realizadas no dia. Assim,
para conferir uma delas, seria necessário verificar
todas as que foram realizadas no dia, trabalho que
deixamos de efetuar, visto que não valia à pena
gastar mais tempo com uma conferência de pouca
efetividade.

1 O layout dos arquivos encontra-se no vol. 1, fls. 271 a 272.
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Pode parecer insólito conferir 34 operações de
um universo de dezenas de milhares, porém, com a
negativa do BC em prover ao TCU o acesso ao Sisba
cen em modalidade que permitisse a transferência
maciça de dados para o hard disk de um microcom
putador, somente restou-nos a alternativa de confe
rência tela a tela, auxiliados por um técnico do BC.
Daí a efetividade desta etapa do trabalho foi prejudi
cada, pois só era viável verificar tela a tela um reduzi
díssimo número de operações.

Ainda assim, passamos por dificuldades pelo
fato de não termos os nomes das instituições, infor
mação requerida pelo Sisbacen para alcançar os da
dos. Sem os nomes, tínhamos de procurar cada ope
ração pelo seu valor e, quando havia mais de uma
operação de idêntico valor ou quando a operação ti
nha sido contabilizada fora da data informada, valori
zada para data anterior, surgiam dificuldades de loca
lização. Por estas razões, consumimos 5 horas para
verificar apenas estas 34 operações. Nesse ritmo, le
varíamos mais de dois meses para conferir 10% das

2. AS RESERVAS CAMBIAIS

operações, mesmo contando com toda a boa vontade
do técnico do BC que nos auxiliou nesta tarefa.

Cabe acrescentar que nossa suposição inicial
de que o acesso ao Sisbacen poderia propiciar gran
de agilidade à conferência não se revelou verdadeira.
Mesmo que o acesso ao sistema houvesse sido dis
ponibilizado, constatamos que, ainda assim, o traba
lho de verificar a fidedignidade dos lançamentos seria
árduo e demorado. O BC mantém seu caixa espalha
do em muitos bancos estrangeiros e o sistema não foi
programado para possuir uma conta de controle, que
centralize os lançamentos que sensibilizem o caixa,
identificando a origem dos débitos e créditos de re
cursos disponíveis. Além disso, a prática de contabili
zação pelo líquido de forma alguma favorece a tarefa
de conferir lançamentos.

Em conseqüência do exposto, pode-se dizer
que o Sisbacen foi estruturado para priorizar as ati
vidades de registro,. relegando a plano secundário
as rotinas voltadas para o controle.

2.1. EVOLUÇÃO. COMPosrçAo E RESULTADOS

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS

Até fins de 1983, as reservas internacionais bra:i>ileiras eram negativas, em
razão da crise cambial. De 1984 até 1991, nnantiveram-se ent.-e 3 e 9
bilhões de dóla.-es. A parti.- de 1992. iniciou-se viga.-oso c.-escirnento, com
as reservas evoluindo de US$ 8,5 bilhões pa.-a US$ 57 bilhões em ab.-iJ de
1996. conforme mostra o gráfico e tabela a seguir (Vai 1, fls. -t-O )

Reservas Cambiais Brasileiras
(conceito operacional- ha....eres prontanlente disponíveis)

60
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U>
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<V
'0 30-=
:i5- 20
~
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·····t······-+--_·~
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Fonte: Banco Central

Reservas Cambiais Brasileiras (US$ milhões)
..no ..n fev ....... abr ..... Jun uI _o -- oul nov

i1982 - - - - - - - -
1983 295 912 725 71!59 872 1.014 1.248 2.182 1.972 2.201 1894
1984 538 1 116 1430 2 ........ 3 ....... 4,210 4425 5279 5 ....... 6.072 "508
1985 6.920 7061 7.787 7.687 8,194 8.228 8434 8.503 8.610 8.353 8.092
1988 7.279 7093 7.425 7.665 7.792 7.274 6962 6668 6176 5.566 4.901 4.585
1987 3.279 3.331 3.221 3_280 3.471 3.256 3.770 4.120 4.305 4.288 .....938

I;>988 4382 4.256 3.Q28 ".404 5.266 4.251 4.501 5.375 5.442 5.531 5.730
1989 6.151 {j,33Q 7408 6.655 5.851 5.555 6.519 7.092 6 ........ 6.039 6.751
1990 6.904 6.697 5.378 6.843 7.585 7.786 8.113 6.588 6.626 8.1= 7.605
1991 8.:352 6.600 6.""" 7.608 6.411 9.225 8.908 8.052 7.054 7.009 7.037 8.552
1992 51.682 11.081 13.741 15.162 16.919 18.109 18.041 18.932 17,,682 19_366 19,083 19.008
'993 18.779 1.8.493 '7.960 17.816 18.661 1B.814 19.619 20.277 20.116 =.229 24.290 25.678
1994 29.138 30.525 32.295 35.082- 38,270 <40.131 40.317 40.204 40.873 40.441 3$1.531 36.471
1996 35929 35.750 31.350 2'9.918 31.664 31.492 39.780 45.776 46.6'4 46.231 49.797 50.......
1996 52.176 54411 54_331 55.429 5O.05a 58.639 5S.Q9B 56.287 57.361 - - -

Fon1e. Banco Central
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30/04/95

CAIXA X EXTRA-eAIXA

As reservas subdividem-se em dois grandes grupos, denominados Caixa e
Extra-Caixa, segundo a terminologia empregada no BC. A composição
destes grupos é a seguinte (VoI1, fls ..t-3 ):

Caixa - Recursos livres para aplicações financeiras, cuja destinação é
decidida no âmbito do DEPIN;

Extra-Caixa - Recursos destinados a aplicações decorrentes de
.de_cil?f>~SJ>olíticas, legais ou originárias do acordo de renegociação da
dívida externa~que extrapolam o poder de decisão do DEPIN.

CAIXA x EXTRA-CAIXA (US$ Milhões)
ANO CAIXA EXTRA- TOTAL

CAIXA
1.992 19.008 4.746 23.754

1.993 25.878 6.334 32.212

1.994 36.471 2.336 38.807

1.995 50.449 1.391 51.840

30/ABRJ96 55.429 1.340 56.769
Fonte: Banco central

Em 30/04/96, o Extra-Caixa represen~ava 2,4% do total das reservas, tendo a
seguinte composição (Vol 1, f1s-l2 tgl ):

COMPOSiÇÃO DO EXTRA-CAIXA (US$ Milhões)

30/04/96
1) DEPÓSITOS ESPECIAIS

Vinculado· Garantias Colaterais
Capitalização de Bancos Brasileiros no Exterior
Garantia - Seguro (Resolução 63)
Petrobrás
FINEX - Reestruturação de Dívidas
Zero Cupom Bonds
Outros Depósitos

2) DEMAIS HAVERES
Exportações Financiadas - FINE.><
Saldo Credor C.C.R
Outras contas----

3)TOTAL
Fonte: Banco Central

781.8
0.0

254.0
80.5

200.0
106.3
103.8
37.2

558.4
349.2

0.0
209.2

1340.2

1512.8
618.0
330.2
75.7

200.0
131.7
78.1
79.1

455.4
306.4

0.0
149.0

1968.2
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Considerando que o Extra-Caixa não integra o giro normal das aplicações
financeiras sob a influência de decisões do DEPIN e que o exame de sua
legalidade consumiria muito tempo, entendemos que não seria oportuno
focalizar este ponto no âmbito deste trabalho. Optamos por deixar a análise
desse grupo de investimentos para ser realizada posteriormente, em uma
nova auditoria.

Assím, ficou pendente neste trabalho uma análise da base legal que ampara
as operações com o Extra-Caixa, cabendo alertar ao Congresso que, na falta
de regulamentação, este segmento pode vir a absorver volumes expressivos
das reservas mediante decisões do Poder Executivo.

Nesse sentido, é motivo de preocupação o ponto de vista expresso no Voto
525/94 (Vol 1, fls. /66 ), manifestando a necessidade de rever o Voto
498/92 (Vol 1, fls. j.lt ) no sentido de possibilitar aplicações junto a
agências de bancos brasileiros no exterior. Esses bancos já são
contemplados por programas de capitalização no valor de até US$ 330
milhões, com recursos extra-caixa das reservas internacionais, havendo
também limites de US$ 258 milhões, sob a rubrica qe bancos Ijquidados~

como o Cõmind e 'c-Auxlliar {Vel 1, fls.153T~ - -----',

Feitas estas colocações, daqui por diante, entenda-se as menções às
reservas como referentes apenas ao Grupo Caixa.

COMPOSiÇÃO DO SALDO MENSAL DAS RESERVAS

Em 30/04/96, as reservas integrantes do grupo Caixa encontravam-se
aplicadas na sua maior parte em depósitos de renda fixa em várias moedas
(97% em dólares), vindo a seguir títulos e ouro (Vol 1, fls. ~~/11). A relação
dos ativos' de renda variável fornecida pelo BC encontra-se no Vol 1,
fls. t-f ).

Composição das Reservas Cambiais Brasileiras -1991 a 1996
US$ milhões

PERIODO DEPOSITOS DE RENDA FIXA RENDA VARIAVEL TOTALOAS
BIS OUTROS TOTAl. "TUlOS OURO RESERVAS

BANCOS
Jun-91 4.440 3.352 7.792 189 :;'.245 9.226
Dec-91 4.483 3.397 7.880 13 658 8.551
Jun-92 16.073 1. 241 17.314 251 543 18.10B
Dec-92 15.777 1. 980 ::'7.757' 533 7lB 19.008
Jun-93 16.737 1.217 17.954 21 838 18.813
Dec-93 22.613 1.856 24.469 290 1.118 25.877
Jun-94 34.553 3.611 38.164 700 1.268 40.132
Dec-94 27.741 6.636 34.377 703 1.391 36.471
Jun-95 9.026 18.239 27.265 2.585 1.642 31. 492
Dec-95 10.030 32.435 42.465 6.219 1.764 50.448
Apr-96 7.290 32.531 39.821 13.869 1. 738 55.428

Fonte: Banco Central

Observa-se que, a partir de fins de 1994, o processo de diversificação das
aplicações levou a uma grande redução dos depósitos no BIS, enquanto
aumentavam principalmente as aplicações em outros bancos e em títulos.

..._---------,-----, ----_. ,-.._.._--".--------------
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CONCENTRAÇÃO OE DEPÓSITOS NO BIS

A concentração de depósitos no BIS encontra explicação na situação
passada das reservas cambiais. A partir de 1987, determinou-se destinar a
quase totalidade das reservas internacionais em aplicações junto a Bancos
Centrais estrangeiros, em decorrência da deterioração das relações do Brasil
com o mercado financeiro mundial, ocorrida após a moratória dos
pagamentos da dívida externa, no período de maiores dificuldades do
balanço de pagamentos.

Em 1992, com o advento do acordo da dívida de longo prazo com os bancos
privados estrangeiros, imaginava-se que estariam normalizadas as relações
do país com o mercado financeiro internacional. Daí, a Diretoria do Banco
Central chegou a aprovar formalmente uma decisão prevendo que se
iniciasse um processo de diversificação das aplicações para melhorar a
rentabilidade (Voto BCB 498/92, de 19108/92).

Entretanto, esta decisão, embora não revogada, não foi implementada, tendo
em vista a não adesão de um dos credores, a família Dart, dos EUA,
detentora de US$ 1,4 bilhões de créditos em títulos emitidos pelo Brasil.
Havia o risco de ações de arresto dos depósitos brasileiros no exterior, o que
motivou a manutenção da política de aplicações.

oncen raç. o as eservas no
Jun-92 88,8;',
Dec-92 83,0'
Jun-93 89,0':'
Dec-93 87,4 c

Jun-94 86,H
Dec-94 76,1"
Jun-95 28,7't
Dec-95 19,9,
Apr-96 13,2,:,

Assim, após o acordo de 1992, as reservas passaram a se concentrar no BIS
- Bank of Internacional Settlements. De junho de 1992 a junho de 1994, o
percentual das reservas aplicado no BIS oscilou entre 83% e 89%.

C t ã d R BIS

Fonte: Banco Centnll

Em 1994, com o crescimento das reservas para US$ 36 bilhões, a parcela
devida aos Dart tomou-se inferior a 4%, Por outro lado, o BC entendia que
a diversificação dos recursos então concentrados no BIS implicaria em
ganhos financeiros adicionais da ordem de 0,06% a 0,5% ao ano1

.-

o Banco Central contratou advogados americanos da firma Arnold & Porter
para que elaborassem um diagnóstico da vulnerabilidade das reservas em
relação a ações judiciais. Com base nesse diagnóstico, o BC concluiu que
os riscos de perdas em função de ações judiciais eram reduzidos.

, Verificamos que, no caso das operações realizadas no período janl95 a abr/96
(considerando seus prazos). as taxas do BIS foram em média 0,2'1% a.a. inferiores às de
mercado, resultando em que o BC deixou de ganhar aproximadamente US$ 16 milhões.
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AL.OR DAS OPERAÇOES POR TIPO DE APLlCACAO (US$)
TIPO DE VAlOR DAS %

APLICAÇÃO OPERAÇÕES NO
PERlooo JAN/95 A

ABRl96
DEPOSITOS 1.608.176.718.437' 82,7
MOEDAS 186.936.074.853 9,6
TITULOS 69,648,235,03B 3,6
OURO 78.709.934.517 4.1
TOTAL 1,943,470,962,845 100,0

Em decorrência. a Diretoria do BC decidiu em 16111/94 pelo Voto 8CB
525194 colocar em prática o Voto 8CB 498/92, dando inicio à diversificação
dos recursos então aplicados no BIS. A partir daí, intensificaram-se as
aplicações em títulos, principalmente os emitidm; pelos Tesouros americano
e alemão, bem como as operações com ouro e moedas estrangeiras.

COMPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES

As informações dos quadros anteriores retratam a posição dos saldos
investidos ao final de mês. Se, ao invés (105 saldos, analisarmos a
dlstribujção do valor das operações por mCldalidade de aplicação, o
resultado é o constante do quadro a seguir.

v

Dados fornecidos pelo BC

RESULTADO DAS APLICAÇÕES

Não nos interessava dimensionar apenas resultados contábeis, visto que era
necessário confrontar os resultados alcançados com os que teriam sido
obtidos, caso os recursos tivessem sido apl iCêldos às taxas de juros de
mercado. Por esta razão, o resultado das operações a que chegamos trata
se de uma estimativa baseada em uma 'série de premissas e parâmetros que
adotamos, tendo sido considerado resultado positivo apenas a parcela que
superaria a rentabilidade das aplicações em renda fixa pelas taxas médias
de captação.

ESULTADO DAS OPERACÕES POR TIPO DE APLlCACAO
TIPO DE RESUL.TADO DAS I;)PERAÇOES

APLICAÇÃO NO PERíODO JAN/9ii A ABRI96 EM
US$

DEPOSITaS (:2.0.003.328)
MOEDAS (153.920.681)
TITULaS (:2.3.395.310)
OURO 75.925.319
TOTAL (101.394.000)

Maiores explicações sobre os critérios adotados encontram-se nos itens
específicos, dedicados a cada modalidade de investimentos. O quadro a
seguir sintetiza as conclusões a que chegamos.

R

Informações produzldes pela eqUipe de auditoria

Constatamos que, para as operações encerradas no período analisado de
janeiro de 95 a abril de 96, houve perdas de US$ 101 milhões, equivalentes
a 0,18% das reservas em 30/04/96.

------_._------
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2.2. Normas para Composição das Reservas
A definição dos ativos que podem compor as re

servas internacionais é de responsabilidade da Dire
toria do Banco Central. Essas definições são adota
das em Voto da Diretoria, prevalecendo atualmente o
disposto no Voto BCB n° 498, de 1992 (vaI. 1, fls. 116).

Este Voto limita-se a discriminar os tipos de ati
vos e critérios de seleção de instituições depositárias,
atribuindo ao Depin a responsabilidade de compor a
distribuição quantitativa das reservas entre eles ("divi
são do bolo"), a definição dos parâmetros operacio
nais de segurança, liquidez e rentabilidade, a compo
sição ideal da cesta de moedas das aplicações e seu
prazo médio.

Em resumo, os tipos de ativos admitidos são os
seguintes:

Depósitos - Depósitos a prazo intransferíveis ou
certificados de depósito bancário ou outras obriga
ções emitidas por instituições financeiras, cuja clas
sificação seja equivalente a no mínimo "A" no mer
cado americano, observando-se limitações de capi
tal definidas pelo Depin e também prazo máximo de
aplicação de 03 a 06 meses (dependendo da classi
ficação do depositário).

Títulos - Obrigações negociáveis emitidas ou ga
rantidas por governos de países, entidades governa
mentais ou organizações multilaterais, desde que o
título seja cotado como no mínimo "Aa" no mercado
americano.

Ouro - Compra e venda de ouro, a vista ou a termo,
em negócios realizados com instituições financeiras
(ou seus gold dealers) classificadas como no míni
mo "A" no mercado americano.

Moedas - Compra e venda de moedas no mercado
internacional.

Essas disposições não se aplicam a depósitos
constituídos em condições especiais e determina
ções específicas junto a agências de bancos brasile
iros no exterior e determinados Bancos Centrais de
países latino-americanos, no valor global de US$
2,4 bilhões, que recebem tratamento diferenciado do
Depin, tais como:

• DPF Especial BB/Banespa, no valor
de US$ 1.507 milhões, sendo US$ 1.357 mi
lhões no Banco do Brasil e US$ 150 milhões
no Banespa.

• Depósitos em bancos brasileiros, de
correntes do programa de capitalização de
agências no exterior, prevendo-se aplica-

ções de US$ 330 milhões em 09 bancos pri
vados.

• New Money, no valor de US$ 170
milhões em agências do Banco do Brasil,
Banespa e 02 bancos privados na Argenti
na, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru
e Uruguai.

• Banco do Brasil, no valor de US$ 258
milhões, referentes a instituições liquidadas,
como Grupos Auxiliar e Comind.

• Funding de Estados e Municípios
(Rio Grande do Sul e Pará) no valor de US$
109 milhões.

• Outras aplicações no valor de US$
56 milhões.

O Voto admite a concessão de autorização
para a terceirização da administração de até 10%
das reservas, a no mínimo 3 instituições sob rodízio
anual, com o objetivo de o Depin assimilar novas
técnicas de gestão de ativos e de se obter referenci
ais para a avaliação de desempenho do próprio
Banco Central1.

Os critérios formulados pelo Depin para estabe
lecer os limites máximos de investimentos por parcei
ros estão definidos em Nota Técnica de 1°-11-96 (vai
1, fls. 172 a 177), a qual prevê uma fórmula matemáti
ca para estabelecer os limites, baseada em médias
ponderadas pelos seguintes parâmetros:

• Rating de cada instituição - fornecido
pela Moody's Investors Service, variando
em ordem decrescente: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3,
A1, A2, A3.

• Participação na reestruturação da Dívi
da Externa- informada pelo DEDIV em 1993.

• Participação com dinheiro novo - in
formada pelo FIRCE em junho de 1994.

• Concessão de linhas de crédito de
curto prazo - informada trimestralmente
pelo Decam.

• Lançamento de papéis brasileiros no
exterior - informado pelo FIRCE (última vez
em agosto/95).

• Apoio em negociação externa - nota
de avaliação efetuada pelos departamentos
da Diretoria Internacional.

• Relacionamento operacional - nota
de avaliação pelas mesas internacionais.

1 A terceirização, embora autorizada pela Diretoria, ainda não foi
adotada pelo Depin.
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Na nota consta a existência de um limite máxi
mo de depósitos por instituição, que não pode ultra
passar a 1% dos ativos totais, que hoje equivale a
US$ 600 milhões1 . Entretanto, na planilha onde
constam os limites por instituição, há muitas cujo va
10r extrapola os US$ 600 milhões. Constatamos em
1995, nas operações com depósitos, 550 aplicações
de valor superior a US$ 600 milhões, 57 das quais
superiores inclusive à marca de US$ 1,5 bilhões. Em
1996, isso diminuiu, verificando-se apenas 25 ope
rações acima de US$ 600 milhões (até US$ 900 mi
lhões), todas em janeiro e fevereiro de 1996.

Em virtude do risco de arresto dos bens brasilei
ros no exterior, a diversificação preconizada no Voto
n° 498/92 não foi adotada imediatamente, o que só
veio a ocorrer em fins de 1994, com a edição do Voto
525/94. Este último defendia que o BC colocasse em
vigor o Voto n° 498 e, ao mesmo tempo, que o atuali
zasse2 no sentido de possibilitar aplicações em ban
cos brasileiros no exterior e em títulos Brady Bonds.

2.3. Uso de Brokers

o BC não utiliza corretoras como intermediári
as contratadas para a realização de negócios e tam
bém não opera em bolsas de valores. Todas as ope
rações, inclusive a movimentação de fundos, são fei
tas diretamente entre o BC e a instituição financeira
no exterior.

Entretanto, o BC trabalha com brokers para o
fechamento de negócios, que são intermediários utili
zados para ocultar as intenções de compra ou venda
de grandes investidores, evitando pressões sobre as
taxas e cotações dos títulos com os quais se pretende
formar ou desfazer posições.

O BC informou (Vo11 , fls. 178) que a utilização de
brokers é previamente autorizada pela Chefia do De
pin, sendo atualmente em número de nove, escolhidos
dentre os mais atuantes no mercado internacional.

Segundo o BC, o uso de brokers é prática normal
nos mercados de grandes investimentos, adotada tam
bém pelos Bancos Centrais de outros países. O traba
lho dos brokers é remunerado pela ponta com a qual
fecha o negócio e, sendo assim, o BC não remunera os
tensivamente nenhuma corretora. Em decorrência, não
há registros contábeis ou qualquer documento que per
mita apontar que essa ou aquela operação foi fechada
por intermédio de um determinado broker.

1 Há também um limite fixo de US$ 1,5 bilhões por instituições,
que só terá finalidade prática no caso das reservas ultrapassarem
a US$ 150 bilhões.
2 Essa atualização não foi efetuada.

Na verdade, em última análise, é uma discus
são estéril saber quem paga o broker, uma vez que
sua remuneração é extraída da taxa pela qual o ne
gócio foi fechado. Se esses intermediários estiverem
sendo favorecidos com concentração de operações,
a auditoria não tem como detectar, podendo apenas
verificar se há prejuízos ou ganhos insuficientes nas
operações realizadas, confrontando as taxas obtidas
com as praticadas no mercado.

2.4. Segurança X Operações Especulativas

Conceito de Operações Especulativas

No Brasil, a palavra especulação foi adquirindo
um certo sentido pejorativo, na medida em que era
utilizada para rotular os ganhos obtidos com o regi
me inflacionário. Entretanto, as operações especula
tivas são inerentes ao mercado de investimentos e,
em alguns casos, até necessárias, como por exem
plo para marcar presença no mercado de forma a
camuflar eventuais intenções de posicionamentos
em determinados títulos.

Especular é optar por incorrer em riscos para
obter retorno superior. A rigor, a classificação de uma
operação como especulativa não pode ser efetuada
de forma objetiva. Em todo o leque de operações fi
nanceiras há, implicitamente, uma gradação de risco
e retorno.

Em uma aplicação bancária de renda fixa, por
exemplo, o recebimento futuro do valor aplicado de
penderá do banco não quebrar durante o prazo da
operação. Se a escolha do depositário recai sobre um
banco sólido, esse risco é mínimo. Por outro lado, se o
investidor aceita aplicar em um banco duvidoso em
troca de taxas elevadas, pode-se dizer que está espe
culando com a saúde da instituição financeira durante
o prazo da aplicação.

No caso das operações com renda variável, to
das podem ser classificadas como especulativas, ten
do em vista que não é possível prever se haverá retor
no positivo. Tratando-se de operações de mercado,
em tese, todas as informações que possam afetar o
desempenho futuro do ativo já estão refletidas em seu
preço. A opção por um ou outro ativo é feita com base
em análises prospectivas, de caráter subjetivo.

Estrutura do BC Para Realizar Operações Espe
culativas

A eficácia dessas análises depende da maior
ou menor capacidade da instituição investidora re
ceber, analisar e interpretar a multiplicidade de in-

~,_.--.-...,-,-...._-_._--_._--------~""I-"'--'''.'-_.-.'''--'_ ....--------------
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formações que afetam o valor dos ativos. Para tal
fim, as maiores instituições financeiras mantêm
equipes de analistas financeiros formados nas me
lhores universidades, experientes e bem remune
rados, além de sofisticado aparato de telemática e
cuidadosa estrutura de controle de seus operado
res.

Pelo que pudemos observar, o Banco Central
está longe de possuir tal estrutura:

• A instituição ainda não possui expe
riência na atividade, tendo em vista que as
reservas cambiais só se formaram recente
mente e sua aplicação só veio a se diversifi
car há cerca de 2 anos.

• Cerca de 20% da equipe do Depin in
gressou recentemente no quadro do Banco
Central e ainda está em fase de treinamen
to. Além disso, esses técnicos vêm receben
do salários baixos, incompatíveis com a res
ponsabilidade de suas funções, o que é
uma temeridade, inclusive no que diz respe
ito a manipulação de informações estratégi
cas.

• Em termos de equipamentos de tele
mática, o próprio Banco Central reconheceu
sua obsolescência, tendo em vista que re
centemente autorizou obras para a comple
ta reformulação das mesas de operação,
equipamentos de telefonia e vídeos destina
dos ao monitoramento do mercado.

• Quanto à estrutura de controle, a difi
culdade que encontramos para obter infor
mações básicas constitui sinal indicativo de
que o órgão não está preparado para con
trolar suas aplicações. Os sistemas utiliza
dos são ultrapassados, não estão integra
dos e ainda não são capazes de dar suporte
a relatórios gerenciais de boa qualidade
para efeito de controle.

• Não nos foi apresentado nenhum re
latório gerencial que permitisse aferir se o
Banco Central está ou não obtendo efetivos
resultados pos~ivos ou negativos em cada
segmento de mercado que opera.

Assim, no nosso entender, o BC ainda não re
úne condições para operar em mercados especulati
vos em condições de igualdade com as maiores ins
tituições financeiras internacionais.

Controle dos Resultados das Operações

Uma importante forma, não de evitar proble
mas, mas ao menos de identificá-los em prazo
curto, está no controle rigoroso de resultados. Em
qualquer instituição financeira este controle é efe
tuado para acender luzes de alerta quando os ne
gócios passam por qualquer espécie de proble
mas.

É básico para a segurança a existência de posi
cionamento claro e objetivo dos administradores
quanto aos resultados obtidos em cada segmento de
mercado, de acordo com seus critérios gerenciais de
aferição. Um banco de grande porte, cujos adminis
tradores não produzam indicadores de seu próprio
desempenho, tem aumentadas consideravelmente as
chances de vir a ter problemas sérios.

No Banco Central, se esses relatórios exis
tem, deveriam ter sido os primeiros a nos serem en
tregues, porém, a informação que recebemos é a
de que tais relatórios ainda estão em fase de elabo
ração.

Naturalmente, não estamos nos referindo a re
sultados contábeis, visto que a contabilidade não
acompanha as necessidades gerenciais de uma
instituição financeira, limitando-se a registrar as
operações. As regras contábeis ainda não evoluí
ram a ponto de terem utilidade prática para aferir re
sultados da forma como se necessita para medir
desempenho.

Dentre as necessidades de informação, levanta
mos algumas perguntas, a título de exemplo, que os
registros gerenciais deveriam responder:

• Os rendimentos têm sido superiores
às taxas de juros de mercado?

• Têm sido positivos os resultados das
operações day-trade?

• Nos ativos de renda variável, há re
sultado positivo no caso de se levar em con
ta o custo de carregamento da posição, me
dido em função das taxas de aplicações al
ternativas em renda fixa?

• Para o estoque existente de títulos e
ouro, os preços de mercado são superiores
ao custo médio (computado o custo de car
regamento)?

Na ausência de tais informações, fomos obri
gados a trabalhar no escuro, sem ter qualquer indi-
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cação prévia para orientar o direcionamento das
análises. Tivemos que analisar operação por opera
ção, na tentativa de produzir informações básicas,
que permitissem avaliar desempenho, níveis de con
centração e política de investimento.

Surpreendidos ao encontrar um grande volume
de operações especulativas, não podíamos ter a pre
tensão de, em curto espaço de tempo, obter, produzir,
condensar e conferir um sem-número de informa
ções, ainda mais em se tratando de um trabalho pio
neiro.

Premidos pelo fator tempo, optamos por limitar o
trabalho a expor os resultados alcançados pelo BC,
deixando de investigar a origem de prejuízos encon
trados, o que poderá ser feito oportunamente, se o
Senado Federal assim o desejar.

Segurança das Operações

É fato de conhecimento público a crise bancá
ria internacional. Há registros de casos de proble
mas sérios em grandes bancos públicos e privados
dos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França, paí
ses escandinavos e Japão, alguns resolvidos por fu
sões' outros com ajuda do governo e outros não ti
veram solução, quebrando mesmo.

O BC procura preservar-se da crise bancária in
ternacional por meio das diretrizes formuladas em
1992 (Voto 498), que obrigam o Depin a operar exclu
sivamente com instituições financeiras com rating,
no mínimo, "A". Os títulos candidatos a compor as re
servas precisam de rating "Aa", no mínimo, além de
serem emitidos ou garantidos direta ou indiretamente
por governos.

A Diretoria não marca sua ação diretiva indican
do ao Depin qual deve ser a composição das reservas
entre depósitos, títulos, ouro e derivativos, bem como
sobre a cesta de moedas. Também não há limites ex
pressos para o giro com operações especulativas ou
para stop 1055 e stop gain'.

Embora uma das principais razões da crise ban
cária internacional esteja relacionada com a globali
zação do sistema financeir02, há uma outra importan
te causa, ligada à especulação nos mercados de deri
vativos. Alguns grandes bancos quebraram por falta
de controles adequados sobre a atividade de seus
operadores nestes mercados.

A Diretoria do BC não autorizou expressa
mente a realização de operações com derivati-

vos, ainda assim o Depin aplica em opções (vol 1,
fls. 178). Com relação à ação de seus operadores,
não há orientação formal e eficaz sobre o assunto.
Em 1992, o Depin chegou a elaborar uma Ordem
de Serviço disciplinando sua ação e impon
do-lhes limites, a qual caiu em desuso por não
atender às necessidades operacionais das me
sas, não tendo sido substituída (vol 1, fls. 185).
Não há \loto de Diretoria destinado a disciplinar
essa questão.

Em renda variável, o BC opera diariamente
volumes expressivos de recursos, boa parte dos
quais em operações do tipo day-trade3 . Os riscos
envolvidos em operações day-trade são menores,
visto que a operação é aberta e fechada no mesmo
dia. Um oventual prejuízo não se acumula, ficando
restrito ao dia da liquidação da operação, permitin
do a rápida identificação de um eventual problema
com os operadores.

Entretanto, como essas operações são realiza
das diariamente, em volumes expressivos, aumenta
consideravelmente a exposição a riscos, não só os
relativos à oscilação das cotações dos ativos, mas
também os decorrentes da saúde financeira dos par
ceiros.

Outl'O importante fator de risco decorre da cen
tralização na figura do Chefe do Depin das autoriza
ções que definem o volume e forma de realização
destas operações. m como tenha condições de acom
panhar os resultA ausência de instrumentos normati
vos disciplinadores faz com que apenas uma pessoa
controle a ação dos operadores e o grau de exposição
a riscos, beados obtidos.

Pelo exposto, conclui-se que, embora o BC este
ja obtendo:> um pequeno retorno a maior diversificando
o leque de investimentos, tem se exposto a riscos por
não estar amparado por adequada estrutura de con
trole.

, Limites dE! perdas e ganhos que, quando atingidos em função
da oscilação das cotações dos ativos, acionam ordens de encer
ramento de posições compradas ou vendidas.
2 A falência de um grande banco induz um "efeito dominó", que
arrasta de roldão muitas outras instituições financeiras que manti
nham aplicações na que quebrou.
3 Operação especulativa em que a quantidade comprada e
vendida é a mesma, ambas liquidadas na mesma data. Em
conseqüência, não há formação de posição de um dia para o
outro, mas apenas a produção de um resultado positivo ou ne
gativo.

. ..__.._,_.. ._•••_u__• • _
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3. Rentabilidade e Concentração das Operações

A análise contempla os ativos em que o BC in
veste as reservas cambiais, que são depósitos de
renda fixa, moedas estrangeiras, ouro e títulos emiti
dos ou garantidos por governos de países.

Em nossa exposição cobrimos 3 pontos, inicial
mente apresentando o perfil das operações e, a se
guir, as análises envolvendo concentração e rentabili
dade.

No perfil, procuramos mostrar de que forma o
Banco Central atua em cada segmento de mercado,
visando esclarecer os principais aspectos pertinentes
a cada modalidade de investimento.

As análises de concentração das operações por
instituição depositária foram efetuadas por meio da
elaboração de tabelas, contendo o somatório do valor
das operações (compras + vendas) por código de ins
tituição financeira. Conforme já comentado, o BC não
forneceu os nomes das instituições, mas apenas có
digos numéricos.

Não foi possível elaborar um quadro geral da
concentração em todos os ativos, em razão do BC
ter apresentado códigos diferentes, conforme o ati
vo. Para depósitos e moedas, cujos controles estão
no Sisbacen, os códigos são os mesmos, porém,
para títulos e ouro, que são controlados em plani
lhas eletrônicas do Depin, o BC empregou outra co
dificação.

A análise de rentabilidade requer algumas expli
cações. Em primeiro lugar, cabe esclarecer que o re
sultado só se forma quando a operação é encerrada e
seu cálculo é feito para um período determinado.
Assim, somente apuramos resultados de operações
concluídas, para o período de jan/95 a abr/96.

Na metodologia que empregamos para ativos
de renda variável, não trabalhamos com os esto
ques. Isso significa que calculamos os custos médi
os apenas a partir das operações realizadas após
1°-1-95, desprezando o custo de formação do esto
que porventura existente nesta data. Da mesma for
ma, não consideramos se o estoque final embutia
resultados potenciais, decorrentes da comparação
de seu custo médio de formação com os preços de
mercado.

Esse tratamento do estoque não gerou reflexos
relevantes para a análise de rentabilidade no caso
das moedas e do ouro, que apresentam giro elevado
e baixos estoques. Porém, para os títulos, houve for
mação de estoques em valores significativos e o giro

não é tão elevado. Além disso, houve maciços exercí
cios de opções no final de abril de 1996, que interferi
ram de forma relevante nos custos médios. Assim,
eventuais prejuízos nas operações podem ter sua
compensação em um custo médio inferior aos preços
de mercado, produzindo resultados potenciais não re
alizados.

Utilizamos o regime de caixa para apuração de
resultados, adotando a data de liquidação financeira
das operações como de efetiva realização de lucros
ou prejuízos.

Nas operações de renda variável, tivemos o cui
dado de separar o resultado das operações day-tra
de das que havia formação de posição.

Os day-trades exigem maior atenção, em fun
ção de serem operações capazes de propiciar desvi
os com facilidade, caso haja conluio entre os opera
dores do BC e dos bancos estrangeiros. Esse tipo de
fraude é de difícil identificação, pois não envolve mo
vimentação de recursos, mas apenas transferências
indevidas de posições lucrativas no decorrer do dia,
antes de se formarem registros dando conta de sua
existência. O indício indicativo de fraude é a repetição
e constância de prejuízos em operações que, por na
tureza, têm aproximadamente 50% de probabilidades
de darem resultado pos~ivo.

Ainda quanto aos ativos de renda variável, con
sideramos o custo de carregamento da posição na
aferição do resultado, medido em função das taxas de
captação de mercado. Assim, consideramos resulta
do apenas o lucro obtido que superava os rendimen
tos alternativos da renda fixa em operações over
night. O custo de carregamento não deve ser consi
derado para as moedas, visto que, diferentemente
dos títulos e do ouro, o saldo investido gera receitas
de renda fixa.

Quanto às operações com opções, os exercícios
foram tratados como compras e vendas normais e com
putados em conjunto com as operações a vista. Os re
cursos gastos ou recebidos com as opções vencidas fo
ram tratados como parte integrante do resultado.

3.1. Depósitos de Renda Fixa

Perfil Das Operações

De jan/95 a abr/96, o Banco Central informou
ter operado com 304 instituições em depósitos de
renda fixa, tendo realizado aproximadamente 16.000
operações.
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De acordo com os dados do BC, nesse período de 16 meses, o saldo médio
das reservas internacionais foi de US$ 43 bilhões. O montante de negócios
realizados ao longo desses 16 meses' atinge o expressivo valor de US$ 1,6
trilhões, o que implica em um giro de 37 vezes. indicando a existência de
reduzido prazo médio de aplicações. De fato, esse prazo médio é de 11.6
dias2

.

Nas entrevistas com os técnicos do BC, foi-nos informado que isso decorre
da estratégia de investimentos adotada, no sentido de manter as reservas
disponíveis no curtíssimo prazo, tanto para atender a um eventual aumento
no fluxo de saídas de capitais externos do país, quanto para manter o poder
de fogo da política cambial interna3

.

VALOR DAS OPERAÇOES POR PRAZO DE APLlCACAO
PRAZO DA OPERAÇAo VALOR APLICADO ~ ~

EM US$ Acumulado
de: 1 a 3 dias 1.126.349.780.772 70.0'is 70.0tl
de: 4 a 29 dias 190.902.755.625 12.. 9~ 81. 9 '?c,

de: 30 a 35 dias 155.527.282.133 9.7't, 91.6%
de: 36 a 59 dias 48.147.372.406 3.0't 94.6%
de: 60 a 65 dias 46.437.356.642 2.9+ 97.5~

de: 66 a 89 dias 4.841.049.689 O.3't- 97.8%
de: 90 a 95 dias 20.720.750.307 :.3't- 99.h
de: 96 a 179 dias 8.258.891. 626 O.5~ 99.6i5

de: 180 a 185 dias 6.142.932.737 O. 4'~ 99.9~

de: 186 a 400 dias 848.546.500 0.1" 100.0~

T O '!' A L 1.608.176.718.437 lOO.O'!'
Dados fornec~dos pelo BC

Da tabela anterior, depreende-se que 70% das operações são praticamente
overnight. Considerando as operações por semana e mensais, de prazo
inferior a 35 dias, esse percentual sobe para 91,6%.

, Ca'culado pela soma dos valores das aplicações medidos em dólares.

2 O prazo em dias de cada operação foi ponderado pelo seu correspondente valor, de forma
a obter-se a média ponderada.

3 Em dezembro de 94, março e abril de 95 surtos especulativos com o dólar requereram
disponibilidades de alguns bilhões de dólares para manter a estabilidade das taxas de
câmbio.
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Ao percebermos que o volume elevado de operações estava correlacionado
com o prazo médio, optamos por elaborar uma tabela que permitisse
observar essas duas informações conjuntamente.

VALOR OPERADO POR INSTITUICÃO DEPOSITÁRIA
N CODIGODA VALOR 'lEI 'lbACU- PRAZO SALDO MI:DIO 'l&

INSTITUIÇAo OPERADO EM MULADO MEDIO AO FINAL DE
FINANCEIRA US$ (2) EM DIAS CADA~SEM

t1l /3\ USS 14\
1 90635759 3«1.486.2<48.481 21.2'lb 21.2% 4.3 2.698.062.500 5.6%
2 98241250 300.076.727.951 187'l& 39.8'16 187 11880.062.500 24.5'l&
3 93836734 165.148.20Ul34 10.3% 50.1-10 2.5 996.909.091 21'16
4 93818728 116.495.633.862 7.2'16 573'16 4.2 1.187.866.867 24'16
5 93812246 48.636.250.014 3.0% 604% 1.5 152.562.500 03%
6 93S193llO 45.451.248.663 2.8% 63.2% 1.6 137.866.667 03%
7 98816735 30.336.710.769 1.9% 65.1% 5.9 394.500.000 0.8%
8 91496733 24132.287493 1.5'16 66.6'lb 1.5 90.750.000 0.2'lb
9 71236731 23.743.074.569 1.5'16 68.1'16 1.9 112.200.000 0.2%

10 64806731 23.342.760.n5 1.5'16 69.5% 128 609.187.500 1.3%
11 88876578 19.609.787.608 1.2% 70.7'l1. 5.4 229.285.714 0.5'16
12 75156998 18.699.193.832 1.2% 71.9% 20.3 748250.000 1.5'16
13 84836736 17.210.589.150 1.1'16 73.0% 12.2 436.000.000 0.9%
14 96287216 15.642.485.474 1.()% 73.9% 1.5 12555.556 0.1%
15 645C16576 15.763.425.000 1.O'll. 74.9% 10.5 370.714.286 0.8'16
18 90496732 13.171.915.000 0.8% 75.7% 8.9 241.812.500 0.5%
17 64708737 12.702008.000 0.8% 76.5% 17.8 439.750.000 0.9%
18 92356739 12.519.420.000 0.8% n3% 9.3 247.625.000 0.5%
191 88126735 12.020.480.000 0.7% 78.1% 5.0 115.000.000 0.2%
201 95n8725 10092.311195 0.6% 78.7% 19.7 540.583.333 11%

Sub-Total 1.285.480.758.871 78.7% 78.7% 8.1 21.681.343.813 44.7%

DEMAIS 284 342.595.959.566 21.3'16 10C).O% 246 26.867 445.797 55.3%

TOTAL 1.608.176.718437 l00.O'lb 11.6 48.546.769.610 HXl.O'll.

Dados ForneCidos pelo BC

(1) O BC não forneceu o nome das instituições. mas apenas uma numeração
codificada. supostamente associada a cada uma delas.

(2) Somatório de todas as operações realizadas entre 01/01/95 e 30104196,
conforme banco de dados fornecido pelo BC.

(3) Prazo médio calculado com ponderação pelo valor da operação.

(4) Média da posição dos 16 balancetes do período janJ95 a abr/96.
considerando somente os meses em que a instituição financeira apresentava
saldo.

A tabela anterior apresenta em ordem decrescente as 20 instituições
financeiras de maior volume de operações de renda fixa com o Banco
Central. ao longo do período janJ95 a abrJ96. indicando-se. ao laço, o prazo
médio e o saldo médio mensal resultante desses negócios.

Percebe-se que as 3 maiores detêm 50,1% dos negócios. Embora o BC não
tenha fornecido o nome das instituiçOes, é quase certo que a segunda delas
seja o BIS1

.

1 O saldo mensal aplicado no BIS foi identificado em uma tabela que solicitamos, cujo valor
também consta de outra, contendo o saldo mensal dos Investimentos em cada instituição,
acompanhado de seu respectivo código. Apesar de nlío haver perfeita convergência entre
os dois valores, a correlação do comportamento dos números nlio deixa margem a dúvidas.



30416 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

Observando-se somente os saldos dos depósItos ao final de cada mês
chega-se a uma distribuição menos concentrada, pois é necessário somar as
20 primeiras posições para alcançar 50% dos US$ 48 bilhões, que
correspondem ao total.

Para evitar confusão de conceitos, cabe fazer distinção entre o prazo médio
das operações e o prazo médio do estoque das aplicações. Este último,
considera apenas a posição de estoque das opl3rações a vencer no último
dia de cada mês. Observa-se na tabela seguinte, que o prazo médio do
estoque, medido em dias, vem crescendo desde janeiro de 1995, evoluindo
de pouco mais de um mês para 86 dias, em abril de 1996 (Vai 1, fls24.;, 113 ).

PRAZO MÉDIO DO ESTOCtUE
MES PRAZOMEDIO

EM DIAS
Jan-95 37.7
Feb-95 35.3
Mar-95 34.8
Apr-95 30.7
May-95 34.8
Jun-95 41.4
Jul-95 45.3
Aug-95 50.2
Sep-95 48.9
Oct-95 49.2
Nov-95 48.1
Dec-95 54.0
Jan-96 71.0
Feb-96 84.3

I Mar-96 84.0

I Apr-96 I 86.0
!

CONCENTRAÇÃO DAS OPERAções

A maior parte das operações de depósitos, cen:a de 91 %, é efetuada na
moeda dólar. A concentração por depositário das operações em dólares não
difere muito da tabela de valores operados por instituição, já apresentada.

VALOR DAS OPERACÕES DE DEPÓSITO EM CADA MOEDA
NOME DA MOEDA SIMBOLO CODIGO VALOR DAS

MOEDA APLlCAçóes (US$)
DOLAR EUA
MARCO ALEMÃO
IENE
FRANCO SUIÇO
FRANCO FRANces
LIBRA ESTERLINA
LIRA ITALIANA
DOLAR CANADENSE
UNIDADE MONETÁRIA EUROPÉIA
FRANCO BELGA

TOTAL
Dados fornecidos pelo Banco Central

USO
DEM
JPY
CHF
FRF
GBP
ITL

CAD
XEU
BEF

220 1.461.915.6(}9.671
610 57.644.573.429
470 51.655.604.316
425 17.002.227.626
395 8.780.295.325
540 8.388.650.293
595 2.515.600.422
165 238.897.146
918 34.349.312
360 910.897

1.608.176.718.437

%

90.9%
3.6%
3.2%
1.1%
0.5%
0.5%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
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. Para as análises que se seguem, trabalhamos apenas com as
operações de valor igualou superior a US$ 50 milhões, as quais possuem a
seguinte representatividade:

OPERAÇOES MAJORES QUE US$ 50 MILHOES (US$ MILHÕES)
MOEDA COOlGODA VALOR DAS OP. 'Valor Total das %

MOEDA ACIMA DE US$ 50 Operaçóes
MILHOES

DOLAR AMERICANO 220 1.304.943 1.461.916 89%

IENE 470 46.050 51.656 89%
MARCO ALEMÃO 610 45.726 57.645 79%
FRANCO SUIÇO 425 15.394 17.002 91%
FRANCO FRANCES 395 7.464 8.780 85%

LIBRA 540 6.329 8.389 75%
LIRA 595 1.442 2.516 57%

TOTAL 1.427.347 1.607.903 89%
Dados fornecidos pelo BC

Constatamos que, para as operações em moedas diferentes do Dólar, há
uma concentração de depósitos em reduzido número de instituições.

CONCENTRAÇÃO DE NEGÓCIOS EM MOEDAS DIFERENTES DO US$
(AMOSTRA ANAliSADA: OPERACOEs SUPERIORES A USS 50 MlLHOEs IJAN/95 A ABRI96\

MOEDA Código Código da Valor operado por % s/Total
da instituição esta instituição

Moeda depositária (US$ milhões)
FRANCO FRANCES 395 93819861 7.464 100.0%
FRANCO SUIÇO 425 96287216 15.055 97.8%
IENE 470 93812246 45.999 99.9%
LIBRA 540 90635759 4.937 78.0%
LIRA 595 93818451 1.442 100.0%
MARCO ALEMÃO 610 93819390 43.100 94.3%

Dados fomecidos pelO Banco Central

Observamos que uma única instituição foi utilizada pelo BC para realizar
94% das operações de renda fixa em Marco Alemão, no período de jan/95 a
abr/96. Outra moeda de bastante expressão no montante dos negócios é o
Iene Japonês, cujos negócios do BC foram efetuados com praticamente
apenas uma instituição depositária. Situação semelhante ocorre nas demais
moedas, conforme mostra o quadro anterior.

RENTABILIDADE DOS DEPÓSITOS X TAXAS DE MERCADO

Para avaliarmos a rentabilidade global das operações de _depósitos,
seguimos orientação do BC no sentido de utilizar como parâmetro de taxa de
mercado a L1BOR1 menos 1/8%, spread existente entre a captação e a
aolicacão.

1 Taxa de uso corrente em operações de emprestimos internacionais
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141 INSITITUICI ES DEPOSITARIAS NO PERíODO JANI95 E ABRI96
DISCRIMINAÇAO EFEITO FINANCEIRO

(EM US$)
19 depositários com diferença negativa (16.512.607)

: 122 depositários com diferença positiva 6.509.280
TOTAL (10.003.328)

Trabalhamos com uma amostra contendo somente as operações de valor
superior a US$ 50 milhões, que representam 89% do total. Calculamos para
cada uma delas o efeito financeiro da diferença de taxas. medido em dólares,
somando o total destas diferenças por instituição.

TAXAS DE MERCADO X OBTIDA PELO BC
EFEITO FINANCEIRO DECORRENTE DA DIFERENÇA DE TAXAS NAS APLlCAÇÓES EM

Ó

Dados fornecidos pelo BC

A tabela anterior mostra que, se as aplicações em depósitos tivessem sido
efetuadas às taxas de mercado, o BC teria ganho US$ 10 milhões a mais.
Cabe destacar que, em termos de ordem de grandeza, essa cifra é de valor
irrisório, face ao saldo médio dos depósitos no período analisado (na faixa
de US$ 40 bilhões), sendo mais apropriado afirmar que, no global, as
operações foram efetuadas praticamente às taxas de mercado.

Procuramos verificar se alguma das 19 instituições depositárias com efeito
financeiro negativo vinha sendo favorecida nas taxas, comparando as taxas
de mercado fornecida pelo BC e as que foram realizados os negócios.

A tabela seguinte apresenta em ordem decrescente as 7 principais
diferenças negativas, bem como a classificação no ranking de depósitos do
BC e as taxas médias de mercado x obtida pelo BC.

ORDEM DECRESCENTE DE EFEITO FINANCEIRO PARA OS 7 MAIORES
DEPOSITARIOS COM DIFERENÇAS NEGATIVAS

CODIGODA EFEITO CLASS.EM TAXA TAXA DIFERENÇA DE
INSTITUIÇAo FINANCEIRO VOLUME DE MÉDIA DE OeTlOA TAXAS AO ANO
DEPOSITARIA DA DIFERENÇA OPERAÇÓES MERCADO PELO BC (C)

DE TAXAS (AI (B)
98247250 (15.996.631) 2 5.78 S.56 -0.21

93619390 (357.374) 6 4.40 4.16 -0.24

90526734 (60.248) 43 5.n sn -O 01

93816731 (32.193) 78 S.55 5.30 -0.25

90496732 (16.763)1 16 5.55 5.60 0.05

96286739 (15.782) 58 5.69

I
5.71 0.02

93819100 (9059)j 65 3.19 3.10 -009

Dados fornecidos pelO BC

Observa-se que apenas a instituição que se supõe ser o BIS foi favorecida
nas taxas em valores relevantes, tendo o BC deixado de ganhar cerca de
US$ 16 milhões pela diferença de taxa, que foi de 0,21% ao ano em média.

A segunda instituição é a principal com a qual o BC opera depósitos em
Marco Alemão, registrando uma diferença negativa de US$ 357 mil. O BC
explicou que essa instituição é o Banco do Brasil em Frankfurt, que paga
taxas inferiores às de mercado (em cerca de 1/4%) apenas para operações
overnight, em razão do fuso horário. Quanto às demais, não julgamos
relevantes as diferenças encontradas.

' .....__._-_...._.~._._----_.,_.----,-_._---------------
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Cerca de 80% das 141 instituições depositárias pagaram ao BC taxaS'
próximas à média de mercado, com diferenças positivas de até 0,1% ao ano.

Assim, considerando o exposto nos parágrafos anteriores (e ressalvando que
não pudemos conferir se cada código fornecido pelo BC corresponde a uma
única instituição financeira, nem se os mesmos pertencem a um mesmo
grupo ou conglomerado), entendemos que os dados analisados não indicam
que o BC favoreça nas taxas as instituições depositárias com as quaIs opera.

Entretanto, determinadas instituições depositárias podem ser beneficiadas
no prazo, recebendo aplicações diárias, pagando taxas overnight e
reaplicando os recursos a taxas mensais. Contudo, como a estratégia de
investimentos do BC é de curtíssimo prazo, essa possibilidade de
beneficiamento é inerente à política normal de aplicações

PARÂMETROS DE TAXAS

Para efetuar os cálculos que envolviam comparações com as taxas de juros
de mercado, solicitamos ao BC que fornecesse a taxa ao ano para cada
prazo. O SC recorreu aos provedores internacionais de informação e
elaborou planilhas contendo as taxas médias de mercado (USOR) vigentes
no período janeiro de 1995 a abril de 1996. Obtivemos taxas para 1 dia, 1
semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses e 6 meses, para cada moeda, em cada
data, fornecidas em 10 planilhas eletrônicas.

Tendo em vista que essas planilhas são imensas, sua inclusão de forma
completa neste relatório é inviável. Assim, elaboramos quadros contendo as
taxas mínimas e máximas em cada mês, apenas para as principais moedas
em volume de operações e somente para os prazos mais utilizados, de um
dia e um mês.

TAXAS DE MERCADO DE UM DIA
DOLAR IENE MARCO ALEMÃo

AMERICANO
MES MIN MAX MIN MAX MIN MAX

Jan-95 5.3700 6.2500 2.2500 2.3437 4..0000 5.7500
Feb-95 5.8700 6.2500 2.2500 2.3:25 4.6700 5.5000
Ma~-95 5.9300 6.5000 2.1250 2.3437 4..6200 5.0000
Apr-95 5.8700 6.2500 1. 3750 2.0937 4.5000 4.8100
May-95 6.0000 6.2500 1. 3125 1.4687 4.4300 ~.7500

Jun-95 6.0000 6.2500 :.2500 1. 3125 4.4300 4.7500
Jul-95 5.7100 6.2500 0.8750 1.3l25 4.3100 4.6200
Aug-95 5.6800 6.0000 0.8437 1.0000 4.3100 4.6200
Sep-95 5.7500 6.2500 0.5468 1.0000 4.0600 4.4400
Oct-95 5.6800 6.0000 0.5468 0.6875 4.0000 4.2500
Nov-95 5.6800 6.00DO 0.5312 0.6250 4.0000 4.1250
Deç-95 5.5000 6.0000 0.5312 0.6250 0.0000 4.8150
Jan-96 5.3700 6.0000 0.5312 0.5625 0.0000 4.0000
Feb-96 5.1200 5.4300 0.5000 0.5312 3.1200 3.7500
Mar-96 5.2400 5.5600 0.6875 1.0000 3.1200 3.5000
Apr-96 5.1200 5.5600 0.5625 0.6250 3.3100 3.3700

- . "' . .
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TAXAS DE MERCADO DE UM MÊS

__ ,.t _. Bant. ,~ .. t rCl~

DOLAR IENE MARCO ALEMAo
AMERICANO

MES MIN MAX MIN MAX MIN MAX
Jan 95 5.7500 6.0000 2.2500 2.3437 4.9375 5.1875
Feb-95 6.0625 6.1250 2.2500 2.3125 5.0000 5.0625
Mar-95 6.1250 6.1250 2.1250 2.3437 4.8750 5.0625
Apr-95 6.0625 6.1875 1.3750 2.0937 4.5625 4.7500
May-95 6.0625 6.0625 1. 3125 1.46B7 4.5000 4.5937
Jun-95 6.0000 6.0625 1.2500 2..3125 4.5000 4.6250
Jul-95 5.8750 6.1250 0.8750 1. 3125 4.5000 4.6250
Aug-95 5.8750 6.8750 0.8437 1. 0000 4.2500 4.5625
Sep-95 5.8125 6.0000 0.5468 1.0000 4.1250 4.8125
Oct-95 5.6250 5.8750 0.5468 0.6875 4.0625 4.2812
Nov-95 5.8125 5.9375 0.5312 0.6250 3.9375 4.1875
Dec-95 5.7500 5.9687 0.5312 0.6250 4.0000 4.3437
Jan-96 5.5000 5.6875 0.5312 0.5625 3.5625 3.8750
Feb-96 5.3125 5.4375 0.5000 0.5312 3.3125 3.5000
Mar-96 5.3125 5.4062 0.6875 1.0000 3.3125 3.4375
Apr-96 5.4375 5.5000 0.5625 O. 62~;,0 3.2500 3.4375

:--i·l'~ P' ",_. .r~ _. '"' "

Nota 1: No caso do IENE. utilizamos para um dia as mesmat; téllllls anuais de um mês. tendo em vi&ta
que o BC não forneceu as taxas de um dia nesta moeda.

Nota 2, Essas taxas são as divulgadas pela6 serviço& de informação, sendo um pouco menores que as
léIlllIs efetivas, Para chegar à taxa efetiva de 1 mês. por exemplo, é necessário utilizar a seguinte
fórmula' Taxa Efetiva = (I + Taxa /1200) 12 -1

3.2. COMPRA E VENDA DE MOEDAS ESTf"tANGEIRAS

PERFIL DAS OPERAÇÕES

O Banco Central opera "pesado" no mercaclo de moedas (FOREX),
principalmente com Iene, Marco, e Libra. No período analisado de janl95 a
abr/96, houve 8.636 operações, no valor de US$ 186 bilhões (compras +
vendas).

VALOR DAS OPERAÇOES POR MOEDA1EM US$J
MOEDA CODIGO VALOR DAS % %ACC NUMERO DE

OPERAÇÔES OPERAÇÔES

IENE 470 62939742,328 33,7% 33,7% 2432

MARCO 610 60,989462196 32.6% 66,3% 3,243

LIBRA 540 31244002435 16,7% 83.0% 1035

FRANCO SUIÇO 425 17514557104 9.4% 92.4% 1,013

FRANCO FRANces 395 11354,385,219 6.1% 98.5% . 641

LIRA ITALIANA 595 2589,670,394 1.4% 99.8% 184

DOLAR CANADENSE 165 196.930.843 0,1% 99,9% 20
PESETA ESPANHOLA 700 57225436 00% 100,0% 25
XELIM AUSTRIACO 940 14,606,733 0.0% 100,0% 12

FLORIM 335 11,942,901 0,0% 100,0% 9
FRANCO BELGA 360 11.158004 0,0% 1000% 11

COROA SUECA 70 5,464,191 0,0% 100.0% 9

COROA NORUEGUESA 65 4,600,656 0.0% 100.0% 1

ESCUDO 315 2126,213 00% 100,0% 1

TOTAL 186936074653 100% 8,636

FONTE: BANCO CENTRAL

~_~'~"';"'_""""~·_'__"'.__""'__"_,,* '_~ "_.l_I.'~';I,,"1""_""'......._,"',\011,.....·_"".'""_.........._,__• _
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Chama a atenção o expressivo valor das operações. Considerando apenas
as compras (ou as vendas), esse montante seria em torno da metade, ainda
assim elevado, dando uma média de US$ 5,8 bilhões por mês (considerando
os 16 meses entre jan/95 e abr/96).

Ao analisarmos as operações, constatamos que 2/3 delas eram day-trades.
ou seja, operações especulativas liquidadas no mesmo dia.

Volume de Operações com Moedas Estrangeiras

TIPO DE OPERAÇAo VALOR (U5$) %

DAY-TAADE 124.332.224..453 66.5i
NÃO DAY-TRADE 62.553.751.502 33.5;'
Subtot:al 186.885.975.955 100.0~

OPCÔES (COMPRAS-VENDAS) n.d. -
TOTAL 186.885.975.955 100.0;;'
Dados fornecldos pelo BC

o prazo médio das operações com moedas foi de 9 dias para todo o período
de jan/95 a abr/96, contudo essa média não se manteve homogênea durante
o prazo analisado, conforme mostra a tabela a seguir.

PRAZO MÉDIO DAS OPERAÇÕES COM MOEDAS

MES GERAL COMPRAS VENDAS
Jan-95 4 4 5
Feb-95 4. 4 5
Mar-95 4 4 5
Apr-95 4. 3 5
May-95 4. 4 '"-'

Jun-95 S 4 6
Jul-95 6 6 7
Aug-95 54 45 61
Sep-95 37 38 34
Oct:-95 11 17 6
Nov-95 13 SI 17
Dec-95 11 7 14
Jan-96 17 l~ 24
Feb-96 9 7 11
Mar-96 9 5 1.3
ApI:-96 23 8 35

Dados fornecidos pelo BC

Uma operação a termo com moedas pode ter a mesma função de um
depósito de renda fixa. Para tanto, o prazo de compras deve ser inferior ao
de vendas. A tabela anterior mostra que isso pode ter ocorrido em agosto de
95 e ter prosseguido de nov/95 em diante.
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RESULTADO DAS OPERAÇÕES

Conforme já referido, não apuramos o resultado nos padrões contábeis. mas
apenas o lucro ou prejuízo das operações abertas a partir de jan/95 e
fechadas até abr/96, sem considerar os custos médios do estoque inicial.

RESULTADO DAS OPERAÇOES

TIPO DE OPERAÇAo VALOR (US$)

DAY-TRADE (91,893,642)
NÃO DAY-TRADE (62,027,039)
SUBTOTAL (153.920.681)
CUSTO DE CARREGAMENTO (86,828,423)
TOTAL (240,749,105)
- - ."~. • -~ L ~ - -. ". : ~

Da tabela anterior, observa-se que as operações com moedas apresentaram
um prejuízo de US$ 154 milhões, que se elevaria a US$ 241 milhões, caso
computado o custo de carregamento.

Na metodologia para estimativas de resultados que adotamos para ativos de
renda variável, como moedas, títulos e ouro, consideramos o custo de
carregamento da posição, medido pelas taxas de captação do overnight. No
caso das moedas, esse custo é compensado. visto que o saldo investido é
aplicado no mercado de renda fixa, diferentemente do que ocorre com os
títulos e ouro. Por esta razão, consideramos que o prejuízo total foi de US$
154 milhões e não de US$ 241 mílhõ-es:---------

Observa-se também, que 60% do prejuízo decorre de operações day-frade.
Para analisar melhor a situação, elaboramos as tabelas seguintes, que
mostram o resultado por moeda e por mês.

RESULTADO DAS OPERAÇOES POR MOEDA (US$)
MOEDA CODlGO RESULTADO DAS

DAY-TAADE NAo DAY-TRADE TOTAL
IENE 470 (81. 421. 682) (87.889.563) (169.311.245)
MARCO ALEMÃo 610 (20.727.801; 2.627.597 (18.100.204)
LIBRA 54 o 11.388.638 19.946.849 31. 335.487
FRANCO süÍCC 425 (5.332.537) (1.463.352) (6.795.889)
FRANCO FRANCES 395 (737.988) 9.297.657 8.559.669
LIRA ITALIANA 595 4.951. 542 (4.635.925) - 315.616
DOLAR CANADENSE 165 (6.895) 89.930 83.035
PESETA ESPANHOLA 700 (6.920) (231) (7.151)
OUTRAS 6 MOEDAS - o o o
TOTAL (91. 893. 642) (62.027.039) (153.920.682)
Dádos fornec~dos pelo BC

----------,-------_.,------------,
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VALOR E RESULTADO DAS OPERAÇÕES POR MÊS (USS MIL)

MES VALOR RE SULTAD O

Df':f -'!Rl'.DE. t-;AO DAY-'rAADE TOTAL

Jan-95 6.971. 053 1. 954 466 2.420
Feb-95 18.395.488 {846} 2.544 1. 69B
Mar-95 35.925.633 (87.003) 37.456 (49.54.7)
Apr-95 36.355.977 (38.920) 49.824 10.903
May-95 17.564.591 10.820 (29.255) (18.435)
Jun-55 18.454.034 10.428 16.028 26.456
Jul-95 8.811.143 (1. 446) (11.285) (12.731)
Aug-95 1. 552 .183 (610) (116) (726)
Sep-95 5.466.512 2.251 (4.029) (1. 778)
Oct-95 3.543.281 (20.118) (38.877) (58.995)
Nov-95 4.156.944 (lO.314~ (11.358) (21.611)

Dec-95 8.077.771 11.461 ·:25.478) (14.017)
Jan-96 4.269.724 9.387 (16.563) (7.176)
Feb-96 6.298.326 2.164 (9.892) (7.728)
Mar-96 4.4.77.535 3.496 (4.577) (:!..081)
Apr-96 4.200.533 14.927 (4.176) 10.751
Após 2.365.249 475 (12.737) (12.262)

TOTAL 186.885.976 (91.894) (62.027i (153.921)

..
Dados fornec~aos pelo BC
(*)Referente apenas às 8 moedas mais negociadas

Na primeira tabela. observa-se que a maior parte do resultado negativo está
concentrado na moeda Iene. havendo também prejuízos consideráveis nas
operações com marcos alemães.

Na tabela mensal. verifica-se que. no caso das operações day-trade, os
prejuízos concentram-se em 2 bimestres, março/abril e outubro/novembro de
1995. Nas demais operações. observa-se que os prejuízos têm ocorrido
sistematicamente, desde julho de 1995.

PREJUízos EM OPERAÇÕES COM MOEDAS

O maior prejuízo em operações day-trade com ienes ocorreu em 18/04/95,
data em que houve a liquidação de compras e vendas envolvendo 61.752
milhões de ienes, nas quais houve perdas de US$ 27 milhões. Esta foi a
segunda maior operação dentre todas as ocorridas entre jan/95 e abr/96.

No banco de dados fornecido pelo BC para o fluxo de caixa das moedas
constavam as seguintes informacões para operações com ienes liquidadas
em 18/04/95:
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OPERAÇÕES COM IENES LIQUIDADAS EM 18/04/95
CODTGO

D.L.
MOEDA
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Fonte: Banco Central

Verifica-se que houve operações contratadas até 17 dias antes da data de
liquidação. o que autorizaria a hipótese das cotaçôes do iene terem oscilado
de forma desfavorável no periodo entre a contrataç:ão e a liquidação. Porém,
utilizando os dados desse mesmo quadro, constatai-se que isso não explica o
prejuízo. Cerca de 74% do day-trade foi contr,atado na véspera do dia
18/04/95, com uma diferença de preços desfavorável ao BC em 4,3%.

O quadro seguinte apresenta uma totalização do anterior, acres~entando o
preço médio pelo qual foram comprados e vendidos os ienes.

RESUMO DAS OPERAÇÕES COM IENES LIQUIDADAS EM 18/04195

COMPRAS VENDAS

QUANTIDADE VALOR PREÇO QUANTIDADE VALOR PREÇO
MÉDIO MÉDIO

61.,752,000,000 742,1.96,292 0.0::'202 69,752,OGO,000 807,424,761- 0.01-1.58

I
Oad06 fornecidos pelo BC

Considerando todas operações, observa-se que
a diferença entre os preços de compra e venda foi de
-3,7%. O resultado do day-trade é calculado pela
multiplicação de sua quantidade (61.752 milhões)
pela diferença de preços (0.01158 - 0.01202 =
0.00044), que resulta no prejuízo de US$ 27 milhões.

No mercado de moedas, raramente se observa
em um mesmo dia oscilação de preços superior a 2%.
Se o banco de dados fornecido pelo BC está correto e
completo e se não houve fortes oscilações do iene no
dia 17-4-95, pode ter havido operações a preços dis
tanciados dos de mercado neste dia.

Para investigar se essa hipótese poderia ocorrer
com freqüência, destacamos das 8.636 operações
com moedas as 3.669 em que a diferença entre a
data de contratação e de liquidação era de 1 a 3 dias.
Estas operações são praticamente a vista, não ha
vendo incidência de juros que distorçam os preços. A
seguir, elaboramos uma planilha condensando, para
cada dia em que houve negócios, as diferenças per
centuais entre as cotações mínimas e máximas em
que os nHgócios foram fechados, para cada uma das
6 moedas líderes em movimentação.

____~,_,~iH.. ~'-_.·---~--'.-------..--...--..--~.~ ..



1 Das restantes 21, 18 ocorreram logo a seguir, em maio de 95, e
as outras 3 em outros meses.
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O resultado obtido foi uma relação de 596 dias, do ano seguinte (março e abril de 96), não há nenhu-
nos quais houve negócios com pelo menos uma das 6 ma variação superior a 1% entre as cotações mínima
moedas de maior movimentação. e a máxima em que foram realizados os negócios.

Em 74% destes 596 dias, a oscilação entre a Do exposto é possível concluir que em março,
máxima e a mínima foi menor que 1%. Na faixa entre abril e maio de 95 foram realizadas operações day-tra-
1% e 2% há 10% dos casos e acima de 2% esse per- de a preços distanciados dos de mercado, que deram
centual foi de 16%, equivalente a 94 observações. origem a prejuízos às reservas internacionais.

Concentramos os exames nessas 94 variações Outro ponto que chamou nossa atenção foi o
acima de 2%, visto que encontram-se em uma faixa fato de o volume operado ter sofrido acentuada redu-
inegavelmente acima das variações que normalmen- ção nos meses seguintes, após os prejuízos de mar-
te ocorrem no dia-a-dia do mercado de moedas. ço/abril de 95.

Constatamos que, destas 94, 73 decorreram de
operações contratadas nos meses de março e abril
de 1995, justamente os que registraram os maiores
prejuízos em day-trades com moedas1 . Há 44 casos
de variações superiores a 5%. Nos mesmos meses

Insistimos nessa correlação nas entrevistas junto aos técnicos do BC, os
quais não acrescentaram qualquer informação objetiva de esclarec;mento.

A seguir, conjugamos as tabelas anteriores, de forma a obter um quadro dos
resustados por moeda e por mês.

ÊoRESULTADO DAS OPERAC' ES POR MOEDA E POR M S (US$ MIL)
ME5 IENE MARCO LIBRA F. SUIÇO F. FRANCES LIRA O.CAN

47C 610 ~(jC· ~==~ 3~5 595 ";'6,:.:

Jan 95 574 737 (56) l.1.32 o o 34
Feb-95 ( 826) l.73l (457 ) (667) l.792 97 47
Mar-95 (20.978) (l6. 349) l54 (1.6.875) 4.568 (66) o
Apr-95 (33.788) l~.363 21..649 7.257 4.420 2 o
May-95 (9.052) (7.577) 3.397 (4.078) (l. l24) o o
Jun-95 13.311 5.404 4.227 5.961. (2.441.) o (7 )
Jul 95 (2l.994) 5.528 :1..779 287 :1..383 276 9
Aug-95 (877) l25) 1.76 o o o o
Sep-95 (4.384> 2.606 o o o o o
Occ-95 (48.410) (10.582) (4 ) o (1 ) 1 o
Nov-95 (18.830) (2.84:1.) o o o o o
Dec-95 (10.820) (3.197) o o o o o
Jan 96 (6.388) (793) o o o 5 o
Feb- 96 (3.299) (4.429) o o o o o
Ma=-96 (l. 608) 342 213 (7l) 43 o o
Apr-96 1..133 9.5l1 o 218 ( l10) o o
Ap6s (3.075) (9.528) 256 60 3l o o

'TOTAL (1.69.31::') (:1.8.100) 31.335 (6.796) 8.560 31.6 83

FONTE: BANCO CENTRAL

Nesta tabela, se observarmos o comportamento dos resultados obtidos, não
com o Marco e o lenjlll'e, mas com a Libra e Francos Suíço e Francês em
1995. fica reforçada a tese de que alguma decisão motivou uma drástica
redução na atividade especulativa no segundo semestre. Neste ano, o
mov;mento com estas 3 moedas concentrou-se em aB% no 1° semestre de
1995. caindo significativamente no segundo semestre, razão pela qual nem
houve resultado a apurar na maioria dos meses.

o Relatório de Auditoria Interna do BC especifica que houve prejuízos em
operações FOREX, em moeda japonesa, de US$ 73 milhões no período de
17.02.95 a Oa.05.95, atribuindo como causa a falta de limites fixados para
5top 1055 e stop gain. destacando, ainda, que houve lucro em outras moedas
que compensarjilm o prejuízo, resultando em ganhos de US$ 23 milhões (Vol
1, fls..~85' ). Nossos cálculos não mostram a ocorrência de
compensação alguma. -

No período de janeíro/95 a abri 1196. o resultado contábil das operações com
moedas, de acordo com o S'SBACEN, é de US$ 27 milhões positivos (Vai 1,
fls . .2-00 ), enquanto apuramos US$ 154 milhões negati.vos.
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Questionados sobre o assunto, os técnicos da área pertinente explicaram
que o BC não apura resultado sobre as compras e vendas que reaJíza para
efetuar pagamentos e recebimentos de terceiros, mas apenas das operações
em que especula em busca de resultados.

No n,os~o ente~de.r, esse proce~imento não encontra amparo nos prinCipIaS
contabels e prejudica a transparencia do resultado das operações.

CONCENTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES

Não constatamos concentração de movimentação em poucas instituições.
Nas principais moedas em volume de operações, a instituição lider de
negócios com o BC absorveu em torno de 7% do volume movimentado,
sendo que as 3 maiores ficaram com 20% deste volume.

No conjunto de todas as moedas, as 10 líderes do ranking de movimentação
absorveram 39,1% do volume e as 20 maiores, cerca de 58,5%. A tabela
abaixo permite visualizar o grau de concentração.

CONCENTRACAO DAS OPERAÇOES COM MOEDAS
MOEDA Instituíçljo 1- Instituição 2- Instituição 3- 10 20

colocada colocada colocada maiores maiores
FRANCO COOIGO 90206738 99236735 90209868 - -

FRANCES % 10.0% 9.2% 5.7% 48.2% 70.3%
FRANCO COOIGO 96286739 98836738 91914711 - -
SUlCO % 4.2% 3.8% 3.7% 34.2% 55.6%
IENE CODIGO 98836738 95776737 61336739 - -

% 7.0% 7.0% 5.9% 41.4% 61.2%
LIBRA COOIGO 99872130 98836738 96642130 - -

% 7.0% 6.2% 61% 47.5% 68.6%
LJRA CODIGO 98836738 96642130 61336739 - -

% 14.3% 8.3% 6.3% 585% 79.4%
MARCO COOIGO 95776737 61336739 98836738 - -

% 7.1% 6.1% 6.0% 42.1% 61.1%
TODAS AS CODIGO 98836738 95776737 61336739 - -
MOEDAS % 6.2% 5.7% 5.4% 39.1% 58.5%

Dados fornecidos pelo BC

OPERAÇÕES COM OPÇÕES

Nas planilhas fornecidas, o BC informou a existência de apenas 20
operações com opções de moedas, todas realizadas em abril de 1996.
Entretanto. a planilha veio com os campos de valor e preço em branco.

Tendo em vista que as quantidades negociadas eram pequenas, optamos
por desprezar essas operações.
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PERFIL DAS OPERAÇÕES

No período de jan/95 a abr/96, o BC realizou 3.923 operações com 59
instituições, envolvendo 43 diferentes títulos de 22 emitentes, em 4 moedas.

O montante das operações (compras + vendas) alcançou valor ao redor de
US$ 70 bilhões. As operações day-trade, representaram praticamente 15%
desse total.

VALOR DAS OPERAÇÕES COM TÍTULOS

TIPO DE OPERAçAo VALOR (US$) ~

DAY-TRADE 10.393.290.992 1';,9~

NAO DAY-TRADE 58.865.497.161 84,5~

Sub-::otal 69.258.788.153 99,4>:-

OPCÕES (COMPRAS+VENDAS) 1 265.486.786 O, 4~·

JUROS RECEBIDOS 123.960.098 0,2%

TOTAL 69.648.235.038 100,0%

Dados fcrnec~dos pelo BC

A maior parte das operações foi realizada na moeda Dólar, com títulos do
tesouro norte-americano. Os 10 principais emitentes a seguir listados foram
responsáveis por 99% das operações.

VALOR DAS OPERAÇÕES POR EMITENTE
ao:1!EN'1'E VALOR DAS %

OPERAÇÕES (08$)

US TREASURY 39.023.068.722 56,3'<-,
BRASIL 7.804.118.034 11,3l\
FREDD!E MAC 6.857.303.353 9,9",
FANNIE MAE 6.325.015.838 9,11';
BUNDES BANK 3.498.123.612 5,1%
ROME LOAN 3.258.783.202 4,7'i1
BIRD 1.192.244.574 1,7~

FARM CREDIT 637.246.529 0,9%
BID 156.369.136 0,2~

EXIMBANK 110.015.047 O,2~

Subtotal 68.862.288.048 99,4"
OUTROS 12 EMI'r'ENTES 396.500.105 O,6lt.
TOTAL 69.258.788.153 100,0%
Dados fornec1dos pelo BC

1 O valor dos exercícios de opções foram computados como compras e vendas e estio
inclusos nos subitens "DAY-TRADE" e "NÃO DAY-TRADE".
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TITULaS VALOR (US~ -Il
MILHÕES)

EM DOLARES DOS EUA 13.448 97.0~
TESOURO 9.709 I 70.0'-
,SUPRANACIONAIS 105 I o.e":
AGÊNCIAS 98 I

O.7~

FLOATING NOTES 700 I 5.0~
OUTROS 2.836 20. 5~

EM MARCO ALEMAO 349 2.5r
TESOURO 340 2.4 ..
SUPRANACIONAIS 9 0.1'

EM IENE JAPONES 64 0.5~

TESOURO 63 O.5~

SUPRANACIONAIS 1 0.0 ..
EM OUTRAS MOEDAS 8 O.l~

TOTAL 13.869 100.0'r

o e.~toque ~esultante destas operações apresentava, em 30/04/96, a
seguinte configuração:

ESTOQUE DE TiTUlOS EM 30/04196

Fonte: Banco Central

RESULTADO DAS OPERAÇÕES

As operações apresentaram um resultado negativo de US$ 14 milhões, caso
computado o custo de carregamento do estoque, que, no caso dos títulos,
assume valor relevante. Os day-trades resulltaram em lucro de US$ 24
milhões.

RESULTADO DAS OPl~RAÇÕES
TIPO DE OPERAçAo VALOR (US$ )

DAY-TRADE 23.99:3.919

NAO DAY-TRADE 118.455.276

CUSTO DE CARREGAMENTO (155.844.505)

TOTAL (13.395.310)

Dados fornecldos pelo BC

As operações com opções foram realizadas exclusivamente com títulos
brasileiros, com objetivos definidos de formação de posições. Implicaram em
despesas de US$ 97,1 milhões, valor que a rigor deveria aumentar o prejuízo
do quadro acima para US$ 110 milhões, segundo a metoçiologia que
adotamos. Entretanto, preferimos não computar dessa forma, dadas as
especificidades do estoque final.
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o exercício dessas opções ocorreu maciçamente no final de abril de 1996 e
contribuiu para reduzir o custo médio do estoque de títulos. Constatamos
que havia uma boa diferença entre o valor de exercício e os preços de
mercado, favorável às reservas em US$ 203 milhões. Por essa razão,
acrescentar o prejuízo realizado com opções poderia levar a uma falsa
impressão de mau desempenho na administração das reservas, uma vez que
havia lucros potencíais embutidos no estoque que podem ter sido realizados
quando da venda dos títulos, após abril de 96.

o resultado das operações por emitente apresenta a seguinte configuração.

RESULTADO DAS OPERAÇÕES POR EMITENTE
DtI'rJi:N'1'i: USUL'1'ADO DAS OPERAÇOES (0"1$)

DAV-TRADE NAo DAV-TRADE TOTAL
US TREASURY 8.496.508 (24.642.532) (16.146.024)
BRASIL H.730.218 36.876.187 51.606.405
FREDDIE tI'.AC o 308.166 308.166
FANN:LE MAE o 375.795 375.795
BUNDES BANK 240.171 (7.932.5901 P.692.419)
HOME LOAN o 185.403 185.403
BIRD 350.085 (27.873.969) (27.523.884)
FARM CREDIT o 36.842 36.842
BTD o (457.526) (457.526)
EXIMBANK o (5.593.342\ (5.593.342\
OUTROS 12 176.938 (8.671.662) (8.494.724)
TOTAL 23.993.919 (37.389.229) (13.395.310)

Os resultados mais negativos ficam com as operações com os títulos
emitidos pelo BIRD e Tesouro norte-americano, enquanto os positivos
ocorreram em sua maior parte com titulas brasileiros.

Quanto à distribuição das operações e resultados no período analisado,
observa-se o crescimento do valor das operações com títulos e que a maior
parte dos prejuízos ocorreu no período mais recente, em março e abril de 96.

VALOR E RESULTADO DAS OPERAÇÕES POR MÊs (US$ MIL)
M~S VALOR R E SULTADa

DAY-TRlWE IIAo DAY-TAADE TOTAL

Jan-95 9;.795 29 41 70

Feb-95 160.009 138 53 192

Mar-95 515.880 320 69 390

Apr-95 424.949 223 91 314

May-95 395.182- 76 224 300

Jun-95 5.395.372 648 3.404 4.052

Ju1-95 5.478.769 891 3.15:; 4.047

Aug-95 6.172.545 983 (6.465) (5.482)

Se;J-95 3.292.914 201 960 1.161

Oct-95 3.584.474 o (22.203) 122.203)
Nov-95 3.218.688 175 (9.330) (9.I55l
Dec-95 6.672.772 1.120 5.031 6.150

Jan-96 8.878.148 2.045 12.401 14.446

Feb-96 13.16':0.411 1. 446 48.361 49.807
, Mar-96 3.869.348 2.728 ~23.792) (21. 063)

Apr-96 6.418.363 1. 684 (50.253) (46.570)

Após 1.518.169 11.284 864 12.149

TOTAL 69.256.788 23.994 (37.389) (13.395)

DIIDas fomecidOli pelo BC
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PROBLEMAS NA ANÁLISE
DOS NEGÓCIOS COM TíTULOS A VISTA

As operações com títulos realizadas pelo BC
apresentam complexidades decorrentes da interliga
ção das operações a vista com as de opções.

Os dados sobre títulos foram fornecidos em
duas planilhas, uma para negócios a vista e outra
exclusivamente para operações com opções. Os
técnicos do BC informaram que os exercícios de
opções estavam computados nas duas planilhas,
sendo tratados, na de negócios a vista, como com
pras e vendas. Entretanto, constatamos que as
quantidades, datas e valores referentes aos exer
cícios que constam da planilha de opções não es
tão individualizados da mesma forma na planilha a
vista, podendo estar agregados.

Outro ponto importante a comentar diz respeito
aos efeitos da metodologia que empregamos para
opinar sobre a rentabilidade dos negócios com títulos.
Limitamos o campo de análise às operações abertas
e fechadas no período de janeiro de 95 a abril de 96.
Por esta razão, não emitimos opinião sobre o lucro ou
prejuízo que potencialmente está embutido no esto
que de títulos em 30-4-96.

No caso dos ativos ouro e moedas, esse ponto
não é tão sensível, visto que o giro é elevado em face
do estoque final. Nestesativos, as operações são cur
tas, sendo mais de 2/3 delas representadas por
day-trades. No ouro, o estoque final é inferior a US$ 2
bilhões para um giro de quase US$ 79 bilhões.

Porém, nos títulos a situação é diferente, visto
que há um estoque final não realizado de aproxima
damente US$ 14 bilhões, sobre o qual só se poderia
falar em resultados realizados quando ocorresse a
venda. O custo médio desse estoque pode estar aci
ma ou abaixo dos preços de mercado.

PROBLEMAS NOS DADOS
DE NEGÓCIOS COM OPÇÕES

As operações com opções implicaram em de
sembolsos de US$ 811 milhões no período jan/95
a abr/96, 71 % dos quais ocorridos em um único
mês, em abril de 1996, havendo ainda a concentra
ção de US$ 330 milhões em um único dia,
30/abr/96, data em que vencia a maior parte das

opções. Todas as operações foram realizadas com tí
tulos brasileiros.

Destes US$ 811 milhões, US$ 715 milhões re
sultaram de desembolsos com 57 exercícios de op
ções e os restantes US$ 96 milhões representaram o
líquido das despesas e receitas com prêmios, refe
rentes a 120 operações.

O BC informou, ainda, a ocorrência de 46 per
mutas de posições realizadas em 30-4-96, envolven
do opções de compra, mas não incluiu na planilha os
montantes de cada negócio.

Com relação às análises de rentabilidade des
tas operações, seria temerário arriscar constatações
com os dados de que dispomos, pelas seguintes ra
zões:

• complexidade - o tema é árido para ser ana
lisado em um trabalho pioneiro e, para se ob
ter resultados conclusivos, seria necessário o
dobro do tempo delimitado para a auditoria,
levando em conta as dificuldades de obten
ção de informações;

• inconsistências - as duas planilhas forneci
das pelo BC não apresentaram os dados da
mesma maneira, o que dificultou verificar se
todas as operações com opções estavam
computadas na planilha de títulos a vista, con
forme já comentado;

• permutas - registra-se a existência de 46
operações de permutas de posições, cujos
dados fornecidos não eram suficientes para
emitir opinião sobre o resultado destas per
mutas.

• vencimento - a maior parte das operações
concentra-se em abril de 96, último mês que o
BC forneceu dados, peculiaridade que limita
constatações, visto que não é possível obser
var a que preços foram realizadas as opera
ções subseqüentes, que fecharam o círculo
desses negócios.

Em função do exposto, entendemos que se for
o caso de aprofundar as análises da carteira de op
ções seria necessário a realização de auditoria es
pecífica.
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CONCENTRAÇÃO DAS OPERACl ES COM TITULaS
CODIGODA CLAS- VOLUME % % Número de
INSTITUIÇÃO SIFICA- OPERADO EM ACUMU- OperaçOes
FINANCEIRA çÃO USS LADO

35 1 7.258.130.668 104% 10.4% 455
56 2 4.875801.404 7.0% 17.4% 295
36 3 4.775.403.896 6.9% 24.3% 166
38 4 4211.'227.117 6.0% 30.3% 162
2 5 3.752.230.481 5.4% 35.7% 106
3 ti 3604.377.216 5.2% 40.9% 191

48 7 3424.159.533 4.9% 45.8% 180
34 8 3149.537.003 4.5% 50.3% 283
37 9 2.791.016.851 4.0% 54.3% 134
44 10 2727.457877 3.9% 58.2% 185
2u 11 2.257.'223.096 3.2% 61.5% 113
33 12 2087.610.651 30% 64.5% 99
13 13 2.001.976.962 2.9% 674% 66
42 14 2.001.180.246 29% 702% 116
58 15 1.990.938.244 2.9% 73.1% 128
b1 16 1918744065 2.8% 75.8% 132
54 17 1.552135.091 2.2% 781% 48
30 18 1.541.573.977 2.2% 80.3% 64
27 19 1.301.783.255 1.9% 82.2% 52
5 20 1.251.242.718 18% 84.0% 141

Subtotal 58.473.750.350 84.0% 3.116

Demais 39 11.174484689 16.0% 100.0% 807

TOTAL 69.648.235.038 100.0% 3.923

CONCENTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES

Não observamos concentração excessiva dos negoclos em poucas
instituições, sendo que a instituição líder em movimentação de recursos
detém 10,4% do total e as 5 primeiras absorvem 35,7%.

O

Dados forneCidos pelo Banco Central

3.4. OPERAÇÕES COM OURO

PERFIL DAS OPERAÇÕES

O BC opera valores significativos, tendo o montante de compras e vendas
alcançado a US$ 78,7 bilhões no período de jan/95 a abr/96, o que dá uma
média de quase US$ 5 bilhões por mês. Cerca de US$ 12,3 bilhões das
operações foram efetuadas para liquidação em período igualou maior que
30 dias. Da mesma forma, há US$ 30 bilhões mOVimentados a prazos
inferiores a 30 dias e superiores a 4 dias.

VALOR DAS OPERAÇÕES COM OURO (US$)

TIPO DE OPERAÇAO OURO FINANCEIRO OURO TOTAL
ARBITRAGEM

DA'i-TRADE 67.167.790.899 217.938.820 67.385.729.719

NÃO DAY-TRADE 3.990.146.003 816.787.640 4.806.933.643

OPÇÕES 145.580.700 - 145.580.700

TOTAL 71.303.517.602 1. 034.726.460 72.338.244.062

Olldos fornecIdos pelo BC
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RESULTADO DAS OPERAÇÕES

Constatamos que 94.% das operações no mercado internacional são day
trades, que proporcIonaram um resultado positivo de US$ 69 milhões
equivalentes a 0,1 % do giro efetuado, da ord,em de US$ 76 bilhões. A
arbitragem com ouro, decorrente de aquisil;ões no mercado interno,
proporcionou um pequeno resultado, da ordem d,e US$ 199 mil.

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM OURO (US$)

TIPO DE OPERAÇAO OURO OURO TOTAL
FINANCEIRO AF:BITAAGEM

DAY-TRADE 69.114.244 (43.190) 69.071.054

NÃO DAY-TRADE 13.908 1. 904.841 1.918.749

CUSTO DE CARREGAMENTO (70.6331 (2.060.550) (2.131.184)

OPÇÕES (ATE 30/04/96) 7.066.700 - 7.066.700

TOTAL 76.124.219 (198.900) 75.925.319

Dados fornecidos pelo BC

De acordo com a contabilidade do BC, o resultado alcançado no período foi
de US$ 124 milhões. Conforme já comentado, a diferença entre o contábil e
o número que apuramos deve-se ao fato de nossa metodologia não seguir os
mesmos critérios da contabilidade. Essa dif,erença, possivelmente tem
origem no fato de que mais da metade das operações foram realízadas a
termo. incorporando juros.

Tínhamos de verificar tanto se as taxas de juros (!ram compatíveis com às de
mercado, quanto se os preços dos negócios forneciam resultado positivo ou
negativo. Essa questão foi resolvida pela metodologia de apurar resultados
pelo regime de caixa e pela adoção do custo de carregamento. Assim, o
sobrepreço recebido ou pago em operações a termo foi compensado nas
taxas de carregamento.

Quanto às opções de ouro, apuramos um resultado positivo de US$ 7
milhões, decorrente do saldo financeiro produzido pelas 208 operações com
data de vencimento anterior a 30/04/96.

As operações de arbitragem com ouro no mercado interno somaram cerca de
US$ 1 bilhão, resultantes de compras de 65 t e vendas de 18 t, apurando-se
um pequeno resultado positivo. Essas operações foram c~iadas para
minimizar a evasão clandestina de ouro pcilra outros países e seus
procedimentos foram definidos na Carta-Circular BC nO 2.051, de 12/02190.
A partir de sua implementação, o BC passou a c.omprar ouro físico a preços
prõximos dos vigentes no mercado internacional (Vai 1. fls. foL ).

Quanto à distribuição mensal dos resultados e volume operado, o quadro
abaixo mostra que a especulação com ouro atinge uma média mensal de
US$ 4,5 bilhões de volume operado, e resultados limitados, embora
positivos.

-.~-_.--------------_.
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VALOR E RESULTADO DAS OPERAÇOES EM CACA MÊS (USS)
ME5 VALOR RESULTADO

OAY-TRADE NAo D.l\Y-,["-'IDE OpÇOES TOTAL
Jan-95 4,602,101 9,901 48 173 10,121
Feb-95 5,056,128 13,561 O 264 13,825
Mar-95 8,641,736 18,855 8 2,797 21,661
Apr-95 5,622,785 12,063 (9) 1,597 13,650
May-95 7,562,222 29 (93) 1,678 1,614
Jun-95 4,837,921 7,339 20 2,150 9,509
Jul-95 6,397,659 9,822 (30) 2,810 12,602
Aug-95 4,355,112 1,128 (72) 2,501 3,557
Sep-95 4,130,163 (4,469) O 1,350 (3,119)
Oct-95 2,439,883 (2,879) (138) 190 (2,827)
Nov-95 4,330,355 (219) (313) (1,323) (1,854)
Dec-95 3,552,023 (2,437) (43) O (2,480)
Jan-96 893,787 188 139 (5,200) (4,812)
Feb-96 3,423,892 4,923 467 O 5,390
Mar-9ó 1,822,667 4,216 (3) O 4,213
Apr-96 1,800,739 (3,094) (195) (1,920) (5,208)

Após 2,869,071 144 O O 144
TOTAL 72,338,244 69,071 (212) 7,067 75,925

CONCENTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES

Quanto à concentração das operações, mais da metade é feita por
intermédio de 4 instituições, conforme se observa na tabela a seguir.

CONCENTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM OURO E OPÇÕES DE OURO
PERíODO JANl95 A ABR196

CODIGO DA CLAS- VALOR % % Acu- N° de
INST. SIFICA- OPERADO muiado Operaç6es

FINANCEIRA ÇÃO (EM US$)
40 1 16.109.999.140 20.7% 20.7% 387
23 2 10,767.481.970 13.9% 34.6% 640
1 3 8,927,612.090 11.5% 46.1% 290

29 4 8,634.033.079 11.1% 57.2% 362
44 5 4.871 887 396 6.3% 63.5% 243
38 6 4.384.957,081 5.6% 69.1% 197
14 7 4.308,605,356 5.5% 74.7% 70
25 8 3,327,466,442 4.3% 79.00/0 144
17 9 2,421,141,450 3.1% 82."-0 90
24 10 2.365,395.121 3.0% 85.1% 150

28 11 2.318.312.264 3.0% 88.1% '87
16 12 2,238.753,612 2.9% 91.0% 118

43 13 1.TI2.512,170 2.3% 93.3% 138
39 14 1.487,201,999 1.9·'" 95.2% 75
37 15 1,408.296.651 1.8% 97.0% 131

5 16 1.172.018.503 1.5% 98.5% 116
18 17 692.658.041 0.9% 99.4% 61
13 18 236.713.131 0.3% 99.7% 21
36 19 121,636.184 0.2% 99.9% 17

2 20 89,285.451 0.1% 100.0% 6

12 21 11.544,000 0.0% 100.0% 2
41 22 7,696.926 0.00/0 100.0% 1

TOTAL 77.675,208,057 100.0% 3.446
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Quanto aos códigos das instituições, o BC for
neceu as planilhas relativas ao ouro e títulos com co
dificação diferente da adotada para operações de de
pósitos e moedas, conforme já comentado.

4. Execução, Normas e Controle das Aplicações

4.1. O Depin

Funções
As funções do Depin estão relacionadas com o

fluxo das reservas internacionais, abrangendo as se
guintes atividades principais:

• planejamento, execução, contabilida
de e acompanhamento das aplicações dos
ativos integrantes das reservas internacio
nais;

• execução e monitoramento da políti
ca cambial interna;

• pagamentos e recebimentos de ope
rações que envolvam os recursos das reser
vas internacionais.

Organização
O gerenciamento do Depin é desempenhado

pela Chefia da Unidade e pelos seus três chefes ad
juntos das áreas de Operações, Análise de Mercado
e Suporte Operacional. O departamento possui 102
técnicos e 10 auxiliares (Vol 1, fls. 203 a 207).

Em 29-8-96, aposentou-se o Chefe do Depin,
Sr. Joubert Furtado, que ocupava esta função desde
4-8-94. Foi substituído interinamente pela Chefe da
área de Operações, Sr" Maria do Socorro Costa de
Carvalho.

As Divisões do Departamento, acompanhadas
de suas funções, são as seguintes:

Gabinete - Assessora a Chefia no relacionamento
do Depin com o BC, órgãos governamentais e institui
ções financeiras no País e no exterior, atuando também
no treinamento dos funcionários, coordenando a partici
pação em seminários, estágios e cursos no País e exteri
or. O Gabinete dispõe de 09 técnicos e é chefiado por
Rogers Gomide - (06 anos na função e 23 anos de BC).

Cotec - Consultoria Técnica, elabora estudos e
pareceres para subsidiar a Chefia na formulação de es
tratégias de investimento e elaboração de relatórios téc
nicos sobre o comportamento de cotações dos ativos e
do mercado. A Cotec tem 08 técnicos e é chefiada por
Fernando Caldas (02 anos na função e 19 anos de BC).

Copin - Consultoria de Orçamento, Planejamento
e Informática, elabora a proposta orçamentária do Depin,
acompanha sua execução, emite mapas gerenciais diári
os, consolida informações para a prestação de contas do

Presidente do BC, dá suporte aos usuários em informáti
ca (hardware, software, telefonia, gravação e lay-out),
controla os contratos com provedores de informação via
telemática e o acesso ao Sisbacen, além de desenvolver
e implantar sistemas de microinformática para as diver
sas subunidades do Depin. A Copin tem 11 técnicos e é
chefiada por Luiz Carlos Caceres (04 anos na função e
10 anos de BC).

Dicon - Divisão de Controle das Reservas Cambi
ais, atuando na supervisão da contabilidade, no acompa
nhamento e controle das posições compradas dos ban
cos autorizados a operar em câmbio, controle de depósi
tos em moeda estrangeira, conciliação de saldos contá
beis das operações, cobrança de cheques em moeda
estrangeira e atendimento de pedidos de informações de
saldos formulados por banqueiros no exterior. A DICON
tem 24 técnicos e é chefiada há 05 meses por Radjalma
Costa, que antes chefiou a DlffiG por 04 anos e a
DICOR por 02 anos, tendo 22 anos de BC.

Dipag - Divisão de Pagamentos, responsável
pelos pagamentos e recebimentos em moeda estran
geira, decorrentes da liquidação das operações,
acompanha diariamente os haveres e as captações
destinadas a equilibrar o fluxo de caixa e as contas
correntes do BC no exterior, adotando as providênci
as regularizadoras quando necessário. Gerencia o
sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financiai Telecomunications S.C.), compreenden
do a recepção, transmissão e autenticação de men
sagens de pagamentos e recebimentos do exterior. A
DIPAG tem 16 técnicos e é chefiada há 05 meses por
Marisa de Souza Alonso, que antes era operadora
chefe de títulos (02 anos) e dos depósitos (03 anos),
possuindo 20 anos de BC.

A estrutura operacional possui 5 mesas de ope
rações, a saber:

• Mesa de Operações com Títulos 
GETIT

• Mesa de Operações Forex - GEREX
• Mesa de Operações com Ouro 

GEORO
• Mesa de Operações de Depósitos 

GEINT
• Mesa de Câmbio - G ECAM

DEFICIÊNCIAS DE TELEMÁTICA,
CONTROLE E RECURSOS HUMANOS

As deficiências administrativas do BC para colo
car em prática a diversificação dos investimentos pre
vista no Voto n° 498/92 foram evidenciadas pelo pró-
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prio BC em 1992, por meio do Voto DIREXlDIRAD n°
451/92 (VoI1, fls. 208).

Já em 1992, neste mesmo Voto, constatava-se
que a preocupação da DIREXlDIRAD com essa di
versificação das aplicações, tendo em vista que o De
pin carecia do aperfeiçoamento de seu sistema de
controle e de informações não só para si mesmo,
como também para atender às exigências da audito
ria interna e do Tribunal de Contas da União.

Decorridos 03 anos, a Auditoria Interna do BC
em seu relatório de 1995 comenta que, apesar da au
torização prevista no Voto n° 451/92, entraves de or
dem burocrático-administrativos impossibilitaram a
implantação da maior parte das medidas preconiza
das no referido Voto.

Agora em 1996, durante nossa auditoria, encon
tramos o Depin em obras, que visam a reformulação
total dos equipamentos de telefonia, telemática e mi
crocomputadores.

Quanto às deficiências de controle, muitas das
apontadas pela Auditoria Interna em 1995 foram sa
nadas, porém permanecem outras, duas das quais
destacamos como de maior relevância, tais como:

• inexistência de análise de performan
ce da rentabilidade por tipo de ativo e por
mesa de operação;

• ausência de diretrizes para as aplica
ções.

Com relação às carências de qualificação dos re
cursos humanos, é natural a inexperiência dos técnicos
na atividade, tendo em vista que só há dois anos o BC
adotou a diversificação dos investimentos. Entretanto,
causa preocupação o fato de que 20% dos funcionários
são novatos, não por serem novatos, mas pelo baixo
salário que recebem. Isso é uma temeridade, tendo em
vista que esses funcionários assumem responsabilida
des incompatíveis com a remuneração percebida, além
de manipularem informações cuja violação de confiden
cialidade pode causar prejuízos à administração das re
servas internacionais. O clima de justa insatisfação sa
larial nesta área é fator de risco, que pode vir a causar
prejuízo milhares de vezes superior ao custo de soluci
onar o problema.

4.2. Normas e Diretrizes de Gestão

Norma Legais e votos BCB
São escassas as normas que regem a atividade.

O Legislativo atribuiu ao Banco Central a condição de
depositário das reservas internacionais do País, por
força da Lei n° 4.595/64, art. 10, inciso VII.

O Banco Central exerce funções normativas por
meio de decisões de sua Diretoria, amparadas na for
ma de Votos. Solicitamos ao BC a relação completa
de normas (Votos BCB) disciplinando as aplicações
das reservas e recebemos os seguintes:

Voto BCB nO 451/92, de 13-7-92 - dispõe sobre
o aperfeiçoamento dos sistemas de controle e infor
mações, investimentos em telemática e treinamento
de pessoal, visando possibilitar a diversificação dos
investimentos (V01. 1, fls. 208).

Voto BCB n° 498/92, de 19-8-92 - estabelece ti
pos de ativos admitidos para aplicação das reservas,
bem como critérios para seleção de instituições finan
ceiras depositárias (Vol. 1, fls. 116).

Voto BCB n° 525/94, de 16-11-94 - autoriza a
diversificação prevista no Voto 498/92, ressaltando
que seus parâmetros deveriam ser revistos no senti
do de possibilitar aplicações em bancos brasileiros no
exterior e em títulos Brady Bonds (Vol. 1, fls. 165).

O primeiro não foi adotado em razão de entra
ves burocráticos, o segundo foi suspenso por 02 anos
(sem que fosse revogado) e o terceiro limitava-se a
reativar o segundo.

Há ainda instrumentos normativos criados no âm
bito do Depin, que vinham sendo descumpridos quando
revelavam-se incompatíveis com as necessidades práti
cas (segundo a Auditoria Interna), tais como:

• Ordem de Serviço n° 92/012, de
10-12-92 - estabeleceu procedimentos de
estoque, moedas passíveis de negociação,
stops loss e gain, atribuições e competên
cias dos operadores para a mesa de Forex
(mencionado no Vol. 1, fls. 185);

• ADM. 07.21.00.013 - estabeleceu li
mites para contratação de operações pelos
operadores (mencionado no Vol. 1, fls. 189).

PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA
NA GESTÃO E CONTROLE

A participação da Diretoria do BC nas decisões
sobre a aplicação das reservas só ocorre informal
mente. Só há 03 Votos de Diretoria sobre o assunto,
conforme já comentado.

Consideramos necessária a participação mais
direta dos Diretores na gestão de reservas tão volu
mosas. Não se pretende o engessamento a regras rí
gidas da composição das reservas, nem muito menos
interferir na forma de administração, mas tão-somen
te que a Diretoria do BC assuma expressamente a
co-responsabilidade pelas decisões e diretrizes mais
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importantes, pela gestão e, conseqüentemente, pelos
resultados obtidos, sejam eles positivos ou negativos.

O Banco Central não pode ser gerido como ban
co privado, tendo em vista sua subordinação aos prin
cípios hierárquicos da administração pública, os qua
is delimitam a responsabilidade de cada cargo. Cabe
à Diretoria dirigir, o que compreende estabelecer dire
trizes, supervisionar e acompanhar os resultados, en
quanto compete ao Depin as funções executivas.

A própria Auditoria Interna do Banco Central, no
Relatório de 1995 (Vol. 1, fls. 180 a 192), referiu-se e
citou exemplos de exposição a riscos elevados que
causaram prejuízos às reservas internacionais em
decorrência da ausência de definições claras de prin
cípios reguladores dos riscos que podiam ser assumi
dos por cada nível hierárquico, de acordo com uma
política pré-estabelecida.

Neste mesmo Relatório, constatou-se a inexis
tência de análise de performance da rentabilidade
por tipo/mesa de operação, o que, no nosso entender,
trata-se de fator impeditivo para o conhecimento em
tempo hábil dos resultados que vêm sendo alcança
dos, não só por parte da Diretoria, como também pe
los órgãos de controle interno e externo (Vol 1, fls.
187). Nos bancos privados, esse tipo de informação é
produzido diariamente.

É temerário assumir a responsabilidade de ad
ministrar tamanho volume de recursos sem ter conhe
cimento dos resultados alcançados, mensurados por
critérios bem definidos e que afiram desempenho efe
tivo, de forma a permitir comparações da rentabilida
de auferida com outras alternativas de investimento,
como os de renda fixa.

Insistimos nesse ponto junto ao Depin, cujos
técnicos informaram que já tinham adotado a iniciati
va de alocar um funcionário exclusivamente para tra
balhar na elaboração de um relatório gerencial que
contemplasse os resultados, com periodicidade diá
ria, o que ainda não tinha se concretizado.

No caso desta auditoria, estas informações tive
ram que ser produzidas a partir do zero, abrangendo um
universo de milhares de operações, o que ilustra a difi
culdade imposta ao trabalho dos órgãos de controle.

Cabe acrescentar que houve registro de uma
tentativa do Depin (Ordem de Serviço nO 92/012, de
10-12-92) de estabelecer procedimentos de regula
mentação do estoque da "posição piloto" no fecha
mento do dia, turnover diário das operações, moe
das estrangeiras negociáveis, limites para perdas e
ganhos (stop loss e stop gain), atribuições e compe
tências dos operadoras da mesa de Forex. Entretan-

to, a Ordem de Serviço foi considerada em desuso
por não atender às necessidades da mesa de opera
ções, passando-se a realizar operações por orienta
ção informal da chefia.

Ao invés de aprimorar essas diretrizes, concili
ando-as com as necessidades práticas, bem como
submetê-Ias à Diretoria, o Depin tem permanecido no
campo da informalidade, concentrando responsabili
dades na figura de sua chefia.

4.3. Controle da Atividade
Inadequação dos Registros Contábeis e do
Balanço

Os registros contábeis são efetuados no Sisba
cen, sistema informatizado que controla toda a contabi
lidade do BC, que já completou 20 anos de idade. Seu
atraso tecnológico produz limitações aos sistemas de
informação do BC, uma vez que as linguagens utiliza
das à época de criação do sistema exigem esforços de
programação impensáveis nos tempos atuais, trazendo
severas restrições quando é necessário mudar ou im
plantar novas rotinas para atender às crescentes neces
sidades de informações gerenciais.

Disso decorre que o balanço do BC parece ter
inchado aos poucos, na medida em que eram neces
sárias mais e mais contas, e foi se tornando uma peça
de pouca utilidade, visto que passa a cumprir apenas
funções de registro, deixando de ter finalidade para
fins de informação.

Os orofissionais de controle do Depin têm difi
culdade até para manuseá-lo, visto que as contas das
reservas internacionais não estão individualizadas e
encontram-se misturadas à contabilidade geral do
banco, fazendo com que o balancete de um mês ocu
pe três palmos de listagens. Somente o plano de con
tas que solicitamos, contendo as rubricas que se rela
cionam com o Depin, possui 40 páginas (Vol. 1, fls.
227 a 269).

Em conseqüência, não há um padrão hierárqui
co adequado para as contas, havendo também abun
dância dE! títulos para registros envolvendo o mesmo
ativo. No ouro, por exemplo, há títulos independentes
de mesmo nível para registrar ouro padronizado, não
padronizado, a receber, em processo de refino, prove
niente de arbitragens, variação de preços etc.

A dependência do Depin dos esforços do setor
de informática estende-se até mesmo para realizar a
adequaçüo aos regimes contábeis. Somente no início
de julho de 95 foi possível adotar o regime de compe
tência, ai nda assim apenas para os depósitos.

._----_.__.-_...._----,--------"--,,...,.,-,._"'-----
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Observamos pelo teor do Voto n° 451/92 que o De
pin está consciente das necessidades de mudanças, po
rém ainda prossegue atado às dificuldades do Sisbacen.

Tendo em vista o exposto, não há como estra
nhar, portanto, as falhas e ineficiências na contabili
zação dos resultados expostas ao longo deste traba
lho, cuja responsabilidade não se pode imputar ao
Depin e cuja solução definitiva depende de decisões
da Diretoria do BC no sentido de implantar nova políti
ca para sua informática e gestão das reservas inter
nacionais.

O principal item dos dados que solicitamos con
templava informações semelhantes às que constam
de um diário de uso corriqueiro na contabilidade, con
tendo o que é necessário para identificar plenamente
uma operação. Ainda assim, o Depin passou por difi
culdades para obtê-Ias.

O Sisbacen só foi capaz de disponibilizar as
operações com depósitos e moedas1, tendo o Depin
que recorrer a seu próprio banco de dados, construí
do em planilhas eletrônicas, para atender às informa
ções sobre títulos, ouro e opções.

Relatórios Gerenciais

Para sanar as dificuldades em obter as informa
ções que precisa, o Depin está tentando instalar uma
rede de microcomputadores que sirvam de interface
com o Sisbacen. Pretende-se duplicar a base de da
dos, de forma a poder obtê-los com maior facilidade e
ter a flexibilidade de lidar com eles por meio de soft
wares aplicativos, que qualquer técnico é capaz de
utilizar, reduzindo a dependência dos analistas de sis
temas do setor de informática.

Atualmente, os relatórios gerenciais produzidos
pelo Depin, levados ao conhecimento da Diretoria
(Vol. 1, fls. 22 a 28), contemplam a posição diária e
mensal da composição das reservas (depósitos, títu
los, ouro e o Extra-Caixa), indicando também os valo
res por prazo e por moedas.

No caso dos depósitos, é fornecida a taxa média
do estoque por prazo. Para os títulos apresenta-se a
relação dos valores discriminados por títulos. Há tam
bém informação sobre o volume diário de compras e
vendas da Mesa de Câmbio Comercial e Flutuante.

Os relatórios pecam por não apresentarem indi
cadores de resultado por tipo de investimento, cuja
importância já foi ressaltada.

1 o Sisbacen só mantém disponíveis as operações não encerra
das, estando as demais em arquivos desativados, que precisaram
ser reabilitados para atender ao pedido.

Auditoria Interna
Em 14-7-95, O DEAUD, Departamento de Audi

toria Interna, produziu um bem cuidado relatório so
bre os controles do Depin, que muito auxiliou os nos
sos trabalhos (Vol. 1, fls. 180 a 192).

O objetivo da auditoria foi avaliar os controles,
as normas e procedimentos, as informações gerenci
ais e as competências regimentais ou delegadas para
a prática dos atos administrativos.

Por meio desse relatório, tomamos conheci
mento dos seguintes problemas:

• Informática - inadequação de equi
pamentos, softwares e sistema de telefonia.

• Diretrizes - a) ausência de ben
chmark para as aplicações, onde fossem
estabelecidos, entre outros aspectos, o pra
zo médio e a composição de moedas ideais
para as aplicações; b) inobservância dos li
mites para perdas ou ganhos (stop loss e
stop gain) que produziram exposição a ris
cos e prejuízos em operações com ienes no
Forex; c) importantes decisões de escalões
superiores não implantadas e que não fo
ram revogadas.

• Controles - a) sistemática operacio
nal que permitia pagamentos de títulos, ouro
e moedas sem que ocorresse a entrega dos
ativos ao custodiante indicado, e, em alguns
casos, sem que se tivesse recebido do par
ceiro a confirmação da operação; b) des
cumprimentos pelos operadores dos limites
para contratação de operações (não obede
cidos por serem considerados incompatíveis
com as necessidades da mesa), sem homo
logação pela chefia imediata; c) despesas
de overdraft (saldo virado) acarretando ju
ros em razão de controles deficientes; d)
procedimentos diferentes para rotinas simi
lares, alguns repetitivos e desnecessários,
havendo controles duplicados; e) inobser
vância de práticas contábeis, do regime de
competência e da apuração de resultados.

. Resultados - Inexistência de análise de per
formance da rentabilidade por tipo de ativo e por
mesa de operação.

O Depin conseguiu resolver boa parte dos cita
dos problemas de controle e está em obras, renovan
do todos os equipamentos de informática e telefonia.
Permanecem as falhas no que diz respeito às diretri
zes e à análise de performance.
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5. Conclusões
As principais constatações deste trabalho não

podem ser isoladas do contexto das dificuldades en
frentadas para sua elaboração. A eficácia de um tra
balho de auditoria deste tipo, abrangendo o exame de
milhares de registros de operações, depende em lar
ga margem da estrutura de controle pré-existente. a
Banco Central não possui essa estrutura sequer para
orientar-se internamente, rnenos ainda para atender
aos imperativos do controle.

Por esta razão, a equipe de auditoria, ao invés
de gastar seu tempo e esforço em trabalhos de análi
se, foi obrigada a produzir informações básicas, além
de ter que conferir a base de dados fornecida pelo
BC, que apresentou algumas falhas.

Acrescente-se aos problemas com as informa
ções o fato do BC ter se recusado a fornecer parte do
solicitado, fatores que trouxeram limitações ao traba
lho, limitações estas que forçosamente se estendem
às conclusões, levando a constatações subordinadas
a hipóteses e ressalvas, cercadas de cuidados para
evitar afirmações não amparadas por fatos objetivos.

5.1. Questionamentos do Senado Federal
Nossas conclusões abrangem as operações re

alizadas entre janeiro de 1995 e abril de 1996. Embo
ra tenhamos solicitado, o BC não forneceu informa
ções referentes ao período de maio a agosto de 1996.

Quanto à preocupação do Senado Federal rela
tiva à possibilidade de estar ocorrendo uma carteliza
ção na contratação de intermediários financeiros para
a realização das operações, entendemos que se os
códigos fornecidos para as instituições financeiras
correspondem cada um a uma única instituição, a dis
tribuição das operações não apresenta concentração
que possa caracterizar nitidamente esta cartelização,
exceto no caso dos depósitos de renda fixa em moe
das diferentes do dólar.

Porém, mesmo acreditando-se que os códigos
fornecidos pertençam cada um a uma única institui
ção, ainda assim não há como ter certeza de que não
há concentração das operações, visto que as aplica
ções podem ter sido feitas em várias instituições per
tencentes a um mesmo conglomerado financeiro.

a BC não contrata intermediários financeiros e,
em conseqüência, não remunera qualquer deles os
tensivamente, utilizando-se de brokers tão-somente
para fechar operações. No caso de operações efetua
das através de brokers, não é possível aferir se há
concentração, tendo em vista que esses intermediári
os atuam como interface entre o BC e a instituição

com a qual é fechado o negócio, sem que sua presen
ça seja registrada documentalmente.

As taxas obtidas pelo BC nas aplicações de de
pósitos, considerando seus prazos, são próximas às
de captação vigentes no mercado (UBaR menos
1/8%). Não encontramos favorecimentos sistemáti
cos nas taxas a qualquer das instituições codificadas,
que tenham ocasionado prejuízos relevantes.

Há grandes volumes de operações especulati
vas de curtíssimo prazo com as reservas internacio
nais brasileiras. No período analisado, cerca de 70%
das aplicações em depósitos de renda fixa são over
night e os day-trades respondem por 2/3 das opera
ções com moedas, 15% das com títulos e 94% das re
alizadas com ouro no mercado internacional. a BC
opera com opções, modalidade não prevista na única
norma em vigor (Voto n° 498/92), que a Diretoria
aprovou para regular os investimentos das reservas.

No geral, as informações fornecidas não indi
cam a ocorrência de prejuízos, cuja ordem de grande
za possa ser classificada como comprometedora da
rentabilidade global obtida. No período analisado,
constatamos prejuízos da ordem de US$ 150 milhões
em operações com moedas, havendo indicações de
que possam ter sido compensados por resultados po
sitivos com ouro e títulos.

Não é possível descartar a possibilidade de que
os prejuízos com moedas possam ter decorrido de
imprudência, em razão de exposição a riscos por defi
ciências de controle, conforme mencionado em rela
tório elaborado pela própria auditoria interna do BC.

Não foi possível comparar a remuneração mé
dia obtida com as aplicações das reservas internacio
nais brasileiras, vis-à-vis as remunerações médias
obtidas pelo Banco Central de outros países, como
Espanha, Argentina e Chile, tendo em vista que não
há interesse dessas instituições em divulgar os da
dos.

Analisamos as taxas de remuneração das apli
cações do BC, comparando-as com as taxas de mer
cado extraídas pelo BC das agências internacionais
difusoras de informações.

5.2. Questionamentos do Trabalho de Auditoria
Em decorrência da recusa no fornecimento de

nomes, não foi possível constatar se o BC está ou não
cumprindo as determinações da Diretoria de 1992, no
sentido de operar depósitos exclusivamente com ins
tituições rankeadas no mínimo "A". Em função do
teor das considerações expostas no Voto BCB
525/94, de 16-11-94, não se pode descartar a possi
bilidade do BC estar operando com agências de ban-
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cos brasileiros no exterior, cuja classificação é "B2",
contrariando suas próprias diretrizes em vigor 0/oto
498/92).

A diversificação das aplicações, que vem ocor
rendo desde fins de 1994, foi posta em prática sob o
argumento de que era necessário sacrificar a segu
rança em prol da melhoria da rentabilidade das apli
cações. Entretanto, não há indicações de que o BC te
nha obtido rendimento adicional que justificasse reti
rar os recursos do BIS. Tendo em vista que o prazo
das operações é curto, a diferença entre as taxas de
mercado e do BIS também se reduz. Considerando o
prazo das aplicações, o BIS pagou 0,21 % ao ano a
menos que o mercado, o que fornece um "custo pela
segurança" de US$ 120 milhões, se as reservas tives
sem sido integralmente aplicadas no BIS, durante o
período analisado (de jan/95 a abr/96).

Este "custo pela segurança", embora elevado,
deve ser medido em função dos riscos da diversifica
ção das aplicações. A incipiente estrutura de controle
do BC pode ter sido responsável por prejuízos de US$
150 milhões em operações com moedas, neste mes
mo período. Mesmo que possa ter havido compensa
ção nos resultados de operações com títulos e ouro, é
preciso ponderar a insegurança que este prejuízo si
naliza.

A questão que merece ser colocada ao Legisla
tivo é se vale à pena uma maior exposição a riscos em
busca de um pequeno diferencial de taxas (enquanto
as operações forem de curtíssimo prazo), ou enquan
to o BC não dispuser de estrutura adequada para ge
rir e manter informados do seu desempenho os ór
gãos de controle a quem a sociedade incumbiu a fis
calização.

A Diretoria não exerce seu papel de forma ex
pressa, no sentido de estabelecer diretrizes, supervi
sionar e acompanhar os resultados obtidos. A norma
tização de procedimentos é insuficiente e toda a res
ponsabilidade formal pelas ações é transferida ao De
pin, concentrando-se na figura de seu chefe o acesso
às informações de controle.

O BC incorre nos riscos estratégicos de contra
tar para sua Diretoria e Presidência profissionais ori
undos dos mercados financeiros nacional e internaci
onal, alguns deles hábeis especuladores, mas não
aufere as vantagens de sua experiência, materializa
das em diretrizes e orientações expressas em Votos.
O que se observa é que a Diretoria adota a cômoda
prática de comandar informalmente a aplicação das
reservas, transferindo, no texto dos escassos Votos,
as principais responsabilidades aos técnicos de car-

reira do BC, a quem compete ostensivamente tomar
as decisões de composição do porttolio.

As operações de renda variável vêm sendo efe
tuadas em volumes expressivos, a maior parte com
posta por operações de caráter especulativo, gozan
do o Depin de ampla liberdade de ação concedida
pela Diretoria. As poucas normas emanadas pela Di
retoria não vêm sendo integralmente cumpridas, e o
Depin não segue sequer as normas que ele mesmo
cria, as quais caem em desuso quando não se adap
tam às necessidades operacionais do dia-a-dia.

Os controles do BC ainda estão longe de atingir
níveis mínimos satisfatórios. Entre as causas dessa
situação, destaca-se a ineficiência do Sisbacen, sis
tema com mais de 20 anos, que ainda atende às fina
lidades de registro, mas só é capaz de fornecer infor
mações para uso gerencial mediante o dispêndio de
tempo e esforços de programação impraticáveis nos
dias de hoje.

Encontramos dificuldades para obter um mapa
contendo os dados básicos referentes às operações,
situação que se assemelha a de um fiscal da Receita
Federal que vai a uma empresa e não encontra o livro
diário em ordem.

Surpreendemo-nos com a ausência de informa
ções gerenciais sobre o resultado das operações, fato
que consideramos grave, por não entendermos como
é possível controlar as aplicações sem saber se estão
produzindo rendimento superior às taxas de juros de
mercado.

A estrutura de recursos humanos ressente-se
de falta de experiência, tendo em vista tratar-se de
área complexa e que somente há dois anos deu parti
da a um processo de diversificação das aplicações.

Os recursos materiais são insatisfatórios, razão
pela qual o Depin se encontrava em obras durante o
período da auditoria, para renovação total de equipa
mentos de telefonia, microcomputadores rede de te
1emática e controles informatizados.

Em suma, embora os números apresentados
não indiquem a existência de prejuízos globais signifi
cativos, existe a reunião de uma série de fatores de
riscos que aumentam a vulnerabilidade do BC, tais
como: escassez de normas e diretrizes, descaso com
as existentes, liberdade excessiva, exposição a ris
cos, fragilidade dos controles, sistemas obsoletos,
ausência de acompanhamento de resultados, defi
ciências de recursos humanos e materiais.

6. Recomendações
No nosso entender, as recomendações cabíveis

são as seguintes:
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1) Dar ciência ao Senado Federal e ao Banco
Central do Relatório e Votos deste Tribunal, bem
como do presente Relatório de Auditoria.

2) Recomendar à Diretoria do Banco Central
que reserve ao Depin apenas as funções executivas e
exerça sua função diretiva no sentido de estabelecer
diretrizes expressas contemplando, no mínimo:

- distribuição das reservas internacio
nais entre depósitos, moedas, títulos e ouro;

- normas autorizando e disciplinando
as aplicações em derivativos, se entender
que é cabível esse tipo de investimento;

- orientações formais relativas ao pra
zo das aplicações;

- limites e requisitos individuais para
as operações, por instituição depositária e
por tipo de ativo;

- limites para operações especulati
vas, inclusive dispondo sobre stop loss e
stop gain.

3) Recomendar ao Banco Central que aprimo
re seu sistema de informações e controle das opera
ções com as reservas cambiais, adotando, no míni
mo, as seguintes providências:

a) manter banco de dados abrangendo
cada operação de forma individualizada,
que contenha, no mínimo, todas as informa
ções necessárias para se calcular o resulta
do de cada uma e para avaliar o estoque a
preços de custo e de mercado, retroativo a
janeiro de 1995;

b) elaborar um sistema gerencial de
apuração de resultados para cada segmen
to de ativos em que opera, retroativo a janei
ro de 1995, que também informe a perfor
mance caso os recursos tivessem sido apli
cados às taxas de juros de mercado, apre
sentando, inclusive, o confronto do custo
médio do estoque de ativos de renda variá
vel com os preços de mercado ao final de
cada mês;

c) passar a incluir nas informações
prestadas ao Controle Interno, no processo
de Tomada de Contas Anual, os dados do
subitem anterior, informando resultados com
periodicidade mensal, contemplando, na
próxima, dados retroativos a janeiro de
1995.

4) Determinar ao Banco Central que inicie uma
sindicância para apurar as causas e os responsáveis

pelos prejuízos nas operações com a moeda iene em
1995, encaminhando a este Tribunal o Relatório final
dos trabalhos.

5) Recomendar à Secretaria Federal de Contro
le a realização de auditoria para avaliar a legalidade
das reservas contabilizadas como Extra-Caixa.

16 de dezembro de 1996. - Marco Polo Rios
Simões, AFCE matr. 2.951-3. Haroldo de Araújo
França, AFCE matr.: 2.837-1.
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GRUPO" - CLASSE" - PLENÁRIO
TC 012.118/96-6 c/01 Volume

Natureza: Solicitação de Auditoria
Entidades: Banco Central do Brasil e Secretaria do
Tesouro Nacional
Interessnda: Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal
Ementa: Solicitação da Comissão de Assuntos Eco
nômicos do Senado Federal. Auditoria acerca da
aplicação das reservas cambiais brasileiras. Resul
tados inconclusos ante os óbices interpostos à fisca
lização. Fixação de prazo para disponibilização de
informaçôes. Comunicação dos fatos ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda. Solicitação de esclare
cimentos. Recomendações e determinações ao
Banco Central do Brasil. Inclusão da autarquia no
próximo plano de auditorias. Remessa de cópias do
Relatório. Voto e Decisão à Comissão solicitante.

Em Sessão de 18-9-96, o Tribunal resolveu,
por meio da Decisão Plenária nO 591/96:

"8.1. conhecer, por estar atendido o re
quisito essencial previsto no art. 184 do Re
gimento Interno deste Tribunal, da solicita
ção de auditoria formulada pela Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Fede
ral, nos termos do art. 71, inciso IV, da
Constituição Federal, em decorrência da
aprovação do requerimento do Senhor Se
nador Roberto Requião;

.,.., ,.,_ _-;-_ - __.._-..-_--------------_..--_ _, _._---_ ".._-_ ,_ .
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8.2. determinar à 7a SECEX a elabora
ção de um programa de trabalho, que deve
rá ser previamente submetido ao Relator,
para uma auditoria a ser realizada neste se
mestre no Banco Central do Brasil e na Se
cretaria do Tesouro Nacional, objetivando
atender a solicitação de que trata o item an
terior, devendo merecer especial atenção os
pontos principais indicados na Nota Técnica
de fls. 8/9;

8.3. determinar o encaminhamento de
cópia desta Decisão, bem corno do Relatório
e Voto que a fundamentam à Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal".

Por despacho exarado em 16 de outubro de
1996, aprovei o programa de trabalho elaborado
pela 7a SECEX, sendo então designados os analis
tas Marco Polo Rios Simões e Haroldo de Araújo
França, para realização dos trabalhos.

Os resultados colhidos pela equipe de auditoria
encontram-se consubstanciados no relatório de fls.
22-A a 79, que está estruturado nos seguintes títulos:

1. Informações Sobre a Auditoria
2. As Reservas Cambiais
3. Rentabilidade e Concentração das

Operações
4. Execução, Normas e Controle das

Aplicações
5. Conclusões
6. Recomendações.

Tendo em vista as primeiras informações obti
das no sentido de que até fins de 1994 as reservas
cambiais concentravam-se em aplicações junto ao
BIS - Bank of Internacional Settlements, a equipe
resolveu aprofundar os exames no período de janei
ro de 1995 até agosto de 1996 (mês em que foi soli
citada a auditoria), quando o processo decisório in
terno passou a influenciar a destinação dos recur
sos entre várias alternativas.

Os pedidos de informações da equipe não foram
atendidos na forma solicitada. O Banco recusou-se a
fornecer registros de operações posteriores a
30-4-96, também não forneceu os nomes das institui
ções financeiras com as quais realizou negócios e
não possibilitou o acesso direto dos técnicos do Tribu
nal ao Sisbacen, invocando os seguintes argumentos
para procurar justificar a sonegação de informações:

" - a eventual disponibilização das in
formações ao Senado Federal permitiria o

acesso a elas a grande número de pessoas,
com possibilidade de divulgação indevida a
instituições concorrentes atuantes no mer
cado, que poderiam posicionar-se contraria
mente aos interesses do Bacen, o que po
deria vir a ocasionar prejuízos financeiros as
reservas cambiais;

- a adoção do recuo a 30-4-96 do for
necimento de informações deu-se para ten
tar minimizar os efeitos da disponibilização
de dados, visto que o prazo médio dos in
vestimentos é de 6 meses e, assim, res
guardar-se-ia pelo menos as operações
mais recentes;

- a substituição dos nomes por códi
gos foi feita para não ferir o sigilo das opera
ções do Banco Central';

- as 3 transações do Sisbacen que
atenderiam ao solicitado possibilitam con
sultas generalizadas a toda a movimentação
da contabilidade, no menor nível de detalha
mento, permitindo, inclusive, acesso a sal
dos individualizados por instituições finance
iras, o que viria a ferir o sigilo previsto no
art. 38 da Lei n04.595/64".

Na avaliação da equipe, a recusa no forneci
mento das informações trouxe prejuízos para a audi
toria na medida em que:

"- reduziu em 20% o período que a
equipe de auditoria pretendia auditar;

- não permitiu o exame das opera
ções dos meses mais recentes, imediata
mente anteriores à data da solicitação da
auditoria pelo Senado Federal;

- impediu verificar o cumprimento de
normas internas (Voto BCB 498/92) pelas
quais só são permitidas operações com ins
tituições cuja classificação seja, no mínimo
"A", o que não pode ser fiscalizado sem o
conhecimento do nome das instituições fi
nanceiras;

- trouxe embaraços ao exame de con
centração das operações, uma vez que não
se pode ter certeza de que cada código
apresentado corresponda a uma única insti
tuição;

- a não disponibilização do Sisbacen,
através de um micro interligado, impediu a
transferência maciça de dados contábeis
para nosso microcomputador, prejudicando
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a eficácia do procedimento de conferência
da fidedignidade dos dados constantes das
planilhas fornecidas pelo BC;

- a conferência tela a tela da sensibili
zação do caixa no Sisbacen foi dificultada
pelo fato do sistema requerer o código do
nome da instituição, sem o qual é necessá
rio recorrer a a~ernativas que implicaram
em desperdício de tempo".

De acordo com os dados repassados pelo Ba
cen, foram realizadas 31.959 operações à conta das

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GabinCk ~hrusl10 Humoerto Souto

reservas cambiais no período de janeiro de 1995 a
abril de 1996.

No que se refere à evolução das reservas, o re
latório consigna que "Até fins de 1983, as reservas in
ternacionais brasileiras eram negativas, em razão da
crise cambial. De 1984 até 1991, mantiveram-se en
tre 3 e 9 bilhões de dólares. A partir de 1992, inici
ou-se vigoroso crescimento, com as reservas evoluin
do de US$8,5 bilhões para US$57 bilhões em abril de
1996, conforme mostra o gráfico e tabela a seguir
(Vol. 1, fls. 20)".

Reservas Cambiais Brasileiras
(conceíto operacíonal- haveres prontamente disponíveis)
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Reservas Cambiais Brasileiras lUSS milhões)
ano ian fev mar abr mai iun iul aao set out DOV dez
1982 - - - 938
1983 295 912 1725 1769 872 1.014 1.2e 2.182 1.972 2201 1.894 1.555
1984 538 1116 1430 2.444 3.469 4210 4425 5.279 5984 6072 6.506 7.522
1985 6.920 7.051 7.767 7687 8.1!l4 8.228 8.434 8.S03 8.610 8.353 8.092 7.690
1986 7279 7.093 7425 7665 7792 7.274 6.982 6668 6776 5566 4.901 4.585
1987 3279 3331 3.221 3.280 3.477 3.2561 3770 4.120 4.305 4.288 4.938 4.433
1988 4382 4.256 3.928 4404 5.266 4251 4.501 5375 5442 5531 5.730 5.359
1989 6151 6339 7408 6.655 5651 5555 6.519 7.092 6.!l48 6.839 6.751 7.2l5ll
1990 6904 6.897 5.378 6.843 7.585 7766 8.113 8.588 8.626 8.120 7.605 8.571
1991 8352 8.600 8.468 7.608 8.411 9.225 8.908 8.052 7.054 7.009 7.037 8.552
1992 9.682 11.081 13.741 15162 18.919 18.109 18.941 18932 17682 19.366 19.883 19.008
1993 18779 18.493 17.960 17.816 18.661 18.8H 19.619 20.277 20.116 22.229 24.290 25.876
1994 29'38 30.525 32.295 35.082 38270 40.131 40317 4O.2C4 40.873 40.441 39.531 36471
1995 35.929 35.750 31.350 29.918 31.664 31.492 39.780 45.776 46.614 48.231 49.797 50.449
1996 52.176 54.411 54.331 55429 56.058 58639 56098 58.287 57.381

rolU. Ranoo Cc:nuaJ

Segundo critérios internos, as reservas estão divididas em
dois grandes grupos:

- o de Caixa - composto de recursos livres para aplicações
financeiras a cargo do Departamento de operações com as Reservas
Internacionais - DEPINj

- o Extra-caixa - que registra as aplicações decorrentes de
decisões adotadas fora do âmbito do DEPIN.

Os quadros a seguir demonstram as totalizações nos dois
grupos no periodo de 1992 a 30.04.96 e a composição do grupo Extra
caixa em 30.04.96, que representava 2,4% do total das reservas.

----,----- ----,---,--,---------------------
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CAIXA I EXTRA-CAIXA (USS Milhões)
ANO CAIXA EXTRA.cAIXA TOTAL
1992 19.008 ·U-l6 23.75~

1993 25.878 6.334 32.212

1.99~ 36.471 2.336 38.807

1995 50449 1.391 51.840

30/ABRl96 55429 1.3~ 56.769

Fonte: Banco Ccnual

COMPOSiÇÃO DO EXTRA-eAIXA (USS Milhões)
30/04/96 30104195

711.81) DEPÓSITOS ESPECIAIS
VincuJado - Garanuas Colaterais
CapitaliZ2ção de Bancos Brasileiros no Exterior
Garantia - Seguro (Resolução 63)
Petrobrás
F1NEX - Reestruturação de Dívidas
Zero Cupom Bano
Outros Depósitos

2) DEMAIS HAVERES
Exponaçôe5 Financiadas - FINEX
Saldo Credor C.C.R
Outras contaS

J)TOTAL
Fonte: Banco Central

0.0
254.0

SO.5
200.0
106.3
103.8
37.2

349.2
0.0

209.2

1340.2

1512.8
618.0
330.2

75.7
200.0
131.7
78.1
79.1

306.4
0.0

149.0

1961.2

Embora os trabalhos tenham sido orientados para as aplicações
inerentes ao grupo Caixa, dada a sua expressividade, a equipe ressalta
a necessidade de oportunamente ser feita auditoria especifica no grupo
Extra-caixa.

O quadro a seguir espelha a composição das reservas
integrantes do grupo Caixa, evidenciando a grande redução dos
depósitos no BIS, a partir do fim de 1994, enquanto aumentavam
principalmente as aplicações em outros bancos e em titulas.

Composiçio das Reservas Cambiais Brasileiras - 1991 a 1996
USS mi.Ihões

PERIODO DEPOSITOS DE RENDA FIXA EM MOEDAS RENDA VARlAVEL TOTAL DAS
BIS OUTROS BANCOS TOTAL TlTULOS . OURO USERVAS

Jun-91 4.440 3.352 7.792 189 1. 245 9.226
Dec-91 4.483 3.397 7.880 13 658 8.551
Jun-92 16.073 1. 241 17.314 251 543 18.108
Dec-92 15.777 1.980 17.757 533 718 19.008
Jun-93 16.737 1. 217 17.954 21 838 18.813
Dec-93 22.613 1. 856 24.469 290 1.118 25.877
Jun-94 34.553 3.611 38.164 700 1.268 40.132
Dec:-94 27.741 6.636 34.377 703 1.391 36.471
Jun-95 9.026 18.239 27.265 2.585 1. 642 31.492
Dec-95 10.030 32.435 42.465 6.219 1.764 50.448
Apr-96 7.290 32.531 39.821 13.869 1. 738 55.428

FOltlt!. Banco ComuaJ
A concentração inicial das reservas no BIS e, posteriormente,

a reordenação das aplicações a partir do fim de 1994 está explicada no
trecho do relatório adiante reproduzido:
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"A concentraçào de depósi tos no BIS encontra explicação na s~ tuação
passada das reservas cambiais. A partir de 198;, detenn~nou-se destinar a quase
cotalidade das reservas internacionais em aplicações junto a Bancos Centra~s

estrange~ros, em decorrência da deterioração das Leldções do Brasil com o mercddo
finance~=o mund~al, ocorr~da após a mora toria dos pagamentos dil di vida externa, no
periodo de maiores dificuldades do balanço de pagamentos.

Em 1992, com o advento do acordo da divida de longo prazo com os bancos
pr~vados estrangeiros, imaginava-se que estar~am normalizadas as relações do pais com
o mercado fi!lance~ro internacional. Da~, il D~retoria do Banco Central chegou a
apro'"ra r ':ormdlmente uma decisão prevendo que se i::Jic~asse um processo de
di versificação das aplicações para melhorar a rentabilidade (Voto BCB 498/92, de
19/08/92) .

Entretanto, esta decisão, embora não revogada, não foi implementada,
tendo em vista a não adesão de um dos credores, a fa,7.Úlia Dart, dos EUA, detentora de
US$ 1,4 bilhões de créditos em títulos emit~dos pelo Brasil. Havia o risco de ações
de arresto dos depósitos brasileiros no exterior, o que motivou a manutenção da
política de aplicações.

Assim, após o acordo de 1992, as reservas passaram a se concentriAr no
BIS-Bank of Internac~onal Settlements. De junho de 1992 a junho de 1994, o percentual
das reservas aplicado no BIS oscilou entre 83t e 89%.

C 10 d R BISollCentraç: as eservas no
Jun-92 88,8~

Dec-92 83,O~

Jun-93 89/0~

Dec-93 67/4~

Jun-94 86,1~

I Dec-94 76, 1 ~

Jun-95 28,7;'
Dec-95 19,9;'
Apr-96 13,2,>

F0111.; Banco C.mual
Em 1994, com o crescimento das reservas para US$ 36 bilhões, a parcela

devida aos Dart tornou-se infer~or à 4-i. Por outro lado, o BC entendia que a
diversificação dos recursos então concentrados no BIS implicaria em ganhos
financeiros adicionais dil ordem de 0,06% a 0,5% ao aao(l).

C Banco Central contratou advogados amel:icanos da firma Arnold & Porter
para que elaborassem um diagnóstico da vulnerabilidade das reservas em relação a
ações judic~dis. Com base nesse diagnóstico, o BC cOllcluiu que os riscos de perdas em
função de ações Judiciais eram reduz~dos. I'

Em decorrência, a Diretor~a do BC dec.idiu em 16/11/94 pelo Voto BCB
525194 colocar em prática o Voto BCB 498/92, dar.do início a diversificação dos
recursos entâo aplicados no BIS. A partir dai, int:ensificaram-se as aplicações em
t.l culos, principalment.e os emitidos pelos Tesouros americano e alemão, bem como as
operações com ouro e moedas estrangeiras".

No período de janeiro de 1995 a abril de 1996, a distribuição
do valor das operações por modalidade de aplicação foi-a seguinte:

VALOR DAS OPERAcÕES POR TIPO DE AJ)LlCACÃO fUSS}
TIPO DE APLICAÇÃO VALOR DAS OPERAÇÕES NO PERtO]I)().JA1'U95 A .;.

ABR196
DEPOSITOS 1.608.176.718437 82.7

MOEDAS 186.936074853 9.6

TmJLOS 69.&48.235.038 3.6

OURO 78.709.934.517 4.1

TOTAL 1.943.470.962.845 100.0
Dados fomccldos pelo BC

1 Venficamos que, no caso das openIÇÕeS realizadas no periodo ílIn195 li IIbrl96 (considenlndo __ prazos)...~ do BIS foram em rnédilI,
O,21'lb a a Inferiorllli Í15 dlI mercado, rllSUttando em que o BC delllOU de ganhar apl'OlCimad8l'"ente US$ 16 milhôes;
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seleção
COmpor a
definição
compos~ção

Quanto aos resultados das aplicações nesse mesmo peri6do, a
equipe de auditoria, louvando-se em critérios por ela estabelecidos,
que diferem dos adotados pelo Banco Central, teceu os seguintes
comentários a respeito desses resultados:

"Não nos ~nteressava dimensionar apenas resul tados contábeis, visto que
era necessário confrontar os resul tados alcançados com os que teriam s~do obtidos,
caso os recursos t~ vessem sido aplicados as taxas de juros de mercado. Por esta
razão, o resultado das operações a que chegamos trata-se de uma estimativa baseada em
uma série de premissas e parâmetros que adotamos, tendo sido considerado resultado
posit~vo apenas a parcela que superaria a rentabilidade das aplicações em renda fixa
pelas taxas médias de captação. U

Em tópico especifico, foram abordados diversos aspectos
relacionados com as normas para composição das reservas, que por
permitir um melhor entendimento da matéria julgo oportuno transcrevê
lo a seguir:

'~ definição dos ativos que podem compor as reservas internacionais é de
responsabilidade da Diretoria do Banco Central. Essas definições são adotadas em Voto
da Diretoria, prevalecendo atualmente o disposto no Voto BCB n. o 498, de 1992 (VaI.
1, fls. 116).

Este Voto limita-se a discriminar os tipos de ativos e critérios de
de instituições depositárias, atribuindo ao DEPIN a responsabilidade de

distribuição quantitativa das reservas entre eles (divisão do bolo), a
dos parâmetros operacionais de segurança, liquidez e rentabilidade, a
ideal da cesta de moedas das aplicações e seu prazo médio.

Em resumo, os tipos de ativos admitidos são os seguintes:
Depósitos - Depósitos a prazo intransferíveis ou certificados de depósito

bancário ou outras obrigações emitidas por insti tuições financeiras, cuja
classificação seja equivalente a no mínimo 'A' no mercado americano, observando-se
limitações de capital definidas pelo DEPIN e também prazo máximo de aplicação de 3 a
6 meses (dependendo da classificação do depositário);

Ti tulos - Obrigações negociáveis emi tidas ou garantidas por governos de
paises, entidades governamentais ou organizações multilaterais, desde que o título
seja cotado como no mínimo 'A' no mercado americano;

Ouro - Compra e venda de ouro, a vista ou a termo, em negoc~os realizados
com instituições financeiras (ou seus gold dealers) classificadas como no mínimo 'A'
no mercado americano;

Moedas - Compra e venda de moedas no mercado internacional.
Essas disposições não se aplicam a depósi tos consti tuídos em condições

especiais e determinações especificas junto a agências de bancos brasileiros no
exterior e determinados Bancos Centrais de países latino-americanos, no valor global
de US$ 2,4 bilhões, que recebem tratamento diferenciado do DEPIN, tais como:

- DPF Especíal BB/BANESPA, no valor de US$ 1.507 milhões, sendo US$ 1.357
milhões no Banco do Brasil e US$ 150 milhões no Banespa;

Depósi tos em bancos brasileiros, decorrentes do programa de
capitalização de agências no exterior, prevendo-se aplicações de ~S$ 330 milhões em 9
bancos privados;

- New Money, no valor de US$ 170 milhões em agências do Banco do Brasil,
Banespa e 2 bancos privados na Argentina, Chile, Colõmbia, Equador, México, Peru e
Uruguai;

- Banco do Brasil, no valor de US$ 258 milhões, referentes a instituições
l~quidadas, como Grupos Auxiliar e Comind;

- Funding de Estados e Municípios (Rio Grande do Sul e Pará) no valor de
US$ 109 milhões;

- Outras aplicações no valor de US$ 56 milhões.
O Voto admite a concessão de autorização para a terceirização da

administração de até 101 das reservas, a no minimo 3 instituições sob rodízio anual,
com o objetivo de o DEPIN assimilar novas técnicas de gestão de ativos e de se obter
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referências para a avaliação de desempenho do próprio Banco Central (1) •

Os critérios formulados pelo DEPIN para estabelecer os l~tes maximos de
~nvest~mentos por parce~ros estào definidos em Nota Técnica de 01/11/96 (Vol. 1, fls.
172 a 177), a qual prevê urna fórmula matemàt~cd para estabelecer os l~mites, baseada
em médias ponderadas pelos seguintes parãmetros:

- Rating de cada instituição - fornecido pela Moody's Investors Serv~ce,

é~riando em ordem decrescente: Aaa, Aal, Aa2, Aa3, Al, A2, A3;
- Part~cipação na rees~ruturação da Div~da Externa - informada pelo DEVID

em 2993:

con tra tadas para a
Todas as operações,

o BC e a instituição

aplicações das
as seguintes

operacionalização das
de auditoria colheu

- Participação com dinheiro novo - informada pelo FIRCE em junho de 1994;
Concessão de linhas de crédito de curto prazo informada

trimestralmente pelo DECAM;
- Lançamento de papéis brasileiros no exterior - informado pelo FIRCE

(úl tima vez em agosto/95);
Apoio em negociação externa nota de avaliação efetuada pelos

departamentos da Diretoria Internacional;
Relacionamento operacional nota de avaliação pelas mesas

internacJ.onais.
Na nota consta a existência de um limite ~ximo de depósitos por

instLr;.ui ção, ~o-.EoaeuTtrap:;;;saxaJ.rdosativqi~iot~_sf__Ç[lJ~ hoje equivale a US$
~~i~~~2). Entretanto, na planilha onde constam os limites por instituição, na
muitas cujo valor extrapola os US$ 600 miliJões. Constatamos em 1995, nas operações
com depósitos, 550 aplicações de valor superior a US$ 600 milhões, 57 das quais
superiores inclusive à marca de US$ 1,5 bilhões. Em 1996, isso diminuiu, verificando
se àpenas 25 operações acima de US$ 600 milhões (até US$ 900 milhões), todas em
jane~ro e fevereiro de 1996.

Em virtude do risco de arrest:o dos bens brasileiros no exterior, a
diversificação preconizada no Voto 498192 não foi adotada imediatamente, o que só
veio a ocorrer em fins de 1994, com a edição do Voto 525/94. Este último, defendia
que o BC colocasse em vigor o Voto 498 e, ao mesmo tempo, que o atualizasse (3) no
sentido de possibilitar aplicações em bancos brasileiros no exterior e em titulos
,Brady Bands'''.

No que concerne à
reservas cambiais, a equipe
informações acerca do assunto:

"O BC não ut~liza corretoras como intermediarias
realização de negócios e também não opera em bolsas de valores.
inclusive a movimentação de fundos, são feitas diretamente entre
financeira no exterior.

Entretanto, o BC trabalha com brokers para o fechamento de negócios, que
são intermediarios utilizados para ocultar as intenções de compra ou venda de grandes
investidores, evitando pressões sobre as taxas e cotações dos títulos com os quais se
pretende formar ou desfazer posições.

O BC informou (Vol.l, fls. 178) que a utilização de brokers é previamente
auto:i:::ada pela Chefia do DEPIN, sendo atualmente em número de nove, escolhidos
dent:e os mais atuantes no mercado internac~onal.

Segundo o BC, o uso de brokers é pratica normal nos mercados de grandes
investimentos, adotada também pelos Bancos Centrais de out:os países. O traba~ho dos
brokers é remunerado pela ponta com a qual fecha o negócio e, sendo assim, o BC não
remunera ostensivamente nenhuma corretora. Em decorrência, não ha registros contábeis
o~ qualquer documento que permita apontar ~Je essa ou aquela operação foi fechada por
inLermédio de um determinado broker.

Na verdade, em últi~ análise, é uma discussão estéril saber quem paga o

1 A terc;einzac:ao. embora autorizada pela Diretolia. linda nao foi lIdalacla pelo DEPIN

2 Há também um lim~e fIlIO de US$ 1.5 bilhões por Instltuiçlo. que só terá ftnaliâade prática no caso das.---ultla~• USS 150 blIhllea

3 Essa atuallZaçio nio foi efetuada
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realizar
não tem

Central
para a
vídeos

bro.icer, :J17Ia vez que sua remuneração é extraida da taxa pela qual o negocio foi
fechado. Se esses intermediários estiverem sendo favorecidos com concentraçào de

operações, a auditoria não tem como detectar, podendo apenas verificar se há
prejuizos ou gannos insuficientes nas operações realizadas, confrontando as taxas
obtidas com as praticadas no mercado".

Ao avaliar a estrutura do Banco Central para
operações especulativas, a equipe observou que a instituição
uma estrutura adequada pelos motivos a seguir alinhados:

" A insti tuição ainda não possui experiência na at~v~dade, tendo em
vista que as reservas cambiais só se formaram recentemente e sua aplicação só ve~o a
se diversificar há cerca de 2 anos;

Cerca de 20% da equ~pe de DEPIN ingressou recentemente no quadro do
Banco Central e ainda está em fase de treinamento. Além disso, esses técnicos vêm
recebendo salários baixos, incompativeis com a responsabilidade de suas funções, o
que é uma temeridade, inclusive no que diz respeito a manipulação de informações
estratégicas;

Em termos de equipamentos de telemática, o próprio Banco
reconheceu sua obsolescência, tendo em vista que recentemente autorizou obras
completa reformulação das mesas de operação, equipamentos de telefon~a e
destinados ao monitoramento do mercado;

Quanto ciI estrutura de controle, a dificuldade que encontramos para
obter informações básicas constitui sinal indicativo de que o Orgão não está
preparado para controlar suas aplicações. Os sistemas utilizados são ultrapassados,
não estão integrados e ainda não são capazes de dar suporte a relatorios gerenciais
de boa qualidade para efeito de controle;

Não nos foi apresentado nenhum relatório gerencial que permitisse
aferir se o Banco Central está ou não obtendo efetivos resul tados positivos ou
negativos em cada segmento de mercado que opera".

A vista dessas deficiências I a equipe entende que "0 BC ainda
não :eúne cond~ções para operar em mercados especulativos em condições de igualdade
com as maiores instituições financeiras internacionais".

Com referência à segurança das operações foram expendidas as
considerações a seguir:

"0 BC procura preservar-se da crise bancária internacional por meio das
diretrizes formuladas em 1992 (Voto 498), que obrigam o DEPIN a operar exclusivamente
:::om instituições financeiras com rat~ng, no m~nimo, •A'. Os ti tulos candidatos a
compor as reservas precisam de rating 'A', no mínimo, além de serem emi tidos ou
garantidos direta ou indiretamente por governos.

A Diretoria não marca sua ação diretiva indicando ao DEPIN qual deve ser
a composição das reservas entre depósitos, titulos, ouro e derivativos, bem como
sobre a cesta de moedas. Também não há limites expressos para o giro com operações
especulativas ou para 'stop loss e stop gain(J)'

Embora uma das principais razões da crise bancá:ia int:ernacional esteja
reldcionada com a globalização do sistema financeiro (2), há uma outra inportante
causa, ligada á especulação nos mercados de derivativos. Alguns grandes bancos
quebraram por falta de controles adequados sobre a atividade -de seus operadores
nestes mercados.

A Diretoria do BC não autorizou expressamente a realização de operações
com derivativos, ainda assim o DEPIN aplica em opções (Val. 1, fls. 178). Com relação
a ação de seus operadores, não há orien tação formal- e eficaz sobre o assunto. Em

1992, o DEPIN chegou a elaborar uma Ordem de Serviço disciplinando sua ação e
~mpondo-lhes lim~tes, a qual ca~u em desuso por não atender às necessidades
operacionais das mesas, não tendo sido substituída (Vol.l, fls.185). Não há Voto de

1 Umítea de perdas. ganhos que, quando atingidos em função da a.cilllçâo das colações dos at~, aClDflllm ordena de mc;err.,1Ih'IID de~
compradas ou vendidas;

2 A fillincia de um grande banco induz um ·efeito dCll'llInO·, que arrM&a de roIdia multas ouInIs lnIIlItulÇ6es fInanc:eiraa que I11IIntinham .icIçlles
que Quebrou.
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Diretoria destinado à d~scipl~nar essa questão.
Em renda variável, o BC opera diar.iamente volumes expressivos de

recursos, boa parte dos qua~s em operações do t~po 'day-trade' (I). OS riscos
envolvidos em operações 'day-trade' são menores, v~sto que a operação é aberta e
fechada no mesmo dia. um eventual prejuizo não se acum~la, ficando restrIto ao dia da
liquidação da operação, permitindo a rápida identificação de um eventual problema co~

os operadores.
Entretanto, como essas operações são realizadas diariamente, em volumes

expressivos, aumenta consideravelmente a exposição a riscos, não só os relativos d

oscilação das cotações dos atIVOS, mas também os decorrentes da saúde financeira dos
parce~ros.

Outro unportante fator de risco decorre da centralIzação na figura do
Chefe do DEPIN das autorizações que definem o volume e forma de redlizaçào destas
operações. A ausência de instrumentos normativos disciplinadores faz com que apenas
uma pessoa controle a ação dos operadores e o grau de exposIção a riscos, bem como
tenha condições de aconpanhar os resultados obtidos.

Pelo exposto, conclui-se que, embora (} BC esteja obtendo um pequeno
retorno a maior diversificando o leque de investimentos, tem se exposto a riscos por
não estar amparado por adequada estrutura de control,~".

Com relação à concentração de operações com as reservas
cambiais equipe de auditoria efetuou extensas análises contemplando
todos os tipos de ativos: depósitos de renda fixa, moedas
estrangeiras, ouro e titulos emitidos ou garantidos por governo de
paises. Para cada um desses segmentos, a equipe elaborou um perfil
visando esclarecer os principais aspec=tos pertinentes a cada
modalidade de investimento.

A seguir, incorporo a este Relatório os referidos perfis e as
análises concernentes à concentração de operações:

"As análises de concentração das operações por instituição depositária
foram efetuadas por meio da elaboração de tabelas, contendo o somatório do valor dàs
operações (compras + vendas) por código de inst~ltl.lição financeira. Conforme já
comentado, o BC não forneceu os nomes dasins~ituiçõ,es, mas apenas códigos numéricos.

Não fOI possivel elaborar um quadro ge.r:al da concentração em todos os
ativos, em razão do BC ter apresentado códigos diferentes, conforme o ativo. Para
depósitos e moedas, cUJos controles estão no 5ISBACEN, os códigos são os mesmos,
porém para titulos e ouro, que são controlados em planilhas eletrônicas do DEPIN, o
BC empregou outra codificação H

•

1. "DEPÓSI'J!OS DE RENDA FIXA
PERFIL DAS OPERAÇÕES
De jan/95 a abr/96, o Banco

instituições em depós~tos de renda fixa,
operações.

Central infor.mou
tendo l."eali zado

ter operado com 304
aproximadamente 16.000

De acordo com os dados do BC, nesse pel-iodo de 16 meses, o saldo médio
das reservas internacionais fo~ de US$ 43 b~lhões. O montante de negócios realizados
ao longo desses 16(2) meses atinge o expressivo valor de US$ i,6 trilhões, o que
implica em um giro de 37 vezes, indicando a existÉ~ncia de reduz~do prazo médio de
aplicações. De fato, esseprazomedio é de 11,6dias(J).

Nas entrevistas com os técnicos do BC, f"i -nos informado que isso decorre
da estratégia de investimentos adotada, no sentido de manter as reservas disponíve~s

no curtíssimo prazo, tanto para atender a um eventual aumento no fluxo de saidas de

1 OpenlÇào esoecullltiva em que a quantidade compl'llda e vendida li li mesma. amllas, Iiquidlldal> l1lI mnma da1a. Em eoMeqúlncla. n60 na
formação de posiç60 de um dia para o outro. mal> apel1llS a pnx:luçf!o de um rnullado positivo ou negalNO

2 Calculado pela soma dos valores das aplicações medidos em dólares.

3 O prazo em dias de cac:la operaçio foi pondel'ado pelo seu correspondente valor, de formll li obter-se li média pondenda
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capitais externos do pais, quanto pdra manter o poder de fogo da politica cambial
interna (J) •

VALOR DAS OPERAÇOES POR PRAZO DE APLICAÇÃO
PRAZO DA OPERAçAO VALOR APLICADO EM US$ ~ 'il Acumulado

de: :i- a :3 dias 1.126.349.780.772 70.0~ 70.0~

I
de: ~ a 29 dias !-90.902.755.625 11. 9~ 81.9%

i de: 30 a 35 dias 155.527.282.133 9.7" 91.6%
oe: 36 a 59 dias 413.H7.372.406 3.0~ 94.6i<
de: 60 a 65 dias 46.437.356.642 2.9~ 97.5~

de: 66 a 89 dias 4.841.049.689 O.3~ 97.8~

de: 90 a 95 dias 20.720.750.307 1. 3~ 99.H
de: 96 a 179 dias 8.258.891.626 C.5~ 99.6%
de: 180 a 185 dias 6.142.932.737 O.4'/s 99.9~

de: 186 a 400 dias 848.546.5QO O.H 100.0%
T O T A L 1.608.176.718.437 100.0%

Dados fornec~dos pelo BC

Da tabela anterior, depreende-se que 701 das operações são praticamente
overn~ght. Considerando as operações por semana e mensais, de prazo inferior a 35
dias, esse percentual sobe para 91,61.

Ao percebeI11los que o volume elevado de operdções estava correlacionado
com o prazo medio, optdIDos por elaborar uma tabela que permitisse observar essas duas
informações conjuntamente.

VALOR OPERADO POR INSTlTUlCAO DEPOSITARIA
~ CODIGODA VALOR. OPEJtAOO EM USS '" ,.. ACUMtJI.ADO PRAZO SALDO MEDIO N:) 'llo

fNSTmJlçÃO (2) uEDlOEM flNAL DE CADA
flNANCElRA (I ) DIAS (3) MtsEMU8S t4l

I 90635n9 340.486.248.481 21.2~ 21.20/. 4.3 2.698.062.500 5.6%
~ 98247250 300.076.727.951 18.7"10 39.1% 18.7 11.810.062.500 24.S%
3 938]6734 165.148.201.034 10.30" 50.1% 2.5 996.909.091 2.1%

4 93818728 116.495.633.862 7.2~il 57.30/0 4.2 1.167.666.667 2.4%
5 93812246 48.636.2'0.014 3.0~·0 60.4~~ I.S 152.562.500 0.3%
6 93819390 45.451.248.663 2_8~·D 63.20/0 1.6 137.166.667 0.3%
7 98816735 30.336.710.769 1.900 65.1 0,. 5.9 394.500.000 0.1%
8 91496733 24.132.287.493 1.50• 66.6~. I.S 90.750.000 0.2%
'} 71236731 23.743.074569 1.5~·. 68.10,. 1.9 112.200.000 0.2%
10 64806731 23.342.760.775 U~·. 69.50/0 12.8 609.117.500 1.3%
11 88876578 19.609.787.608 1.2°0 70.7~ 5.4 229.215.714 0.5%
12 75156998 18.699.193.832 1.20'0 71.~" 20.3 748.250.000 l.5%
13 8483673& 17.210.5&9.150 1.1 0/. 73.0"A, 12.2 436.000.000 0.9%
14 96287216 15.842.485.474 1.0·~ 73.9"/0 1.5 n.555.5S6 0.1%
15 64506576 15.763.425.000 1.0-/0 74.9"... 10.5 370.714.286 0.1%

I
16 90496732 13.171.915.000 O.8~iI 75.7"/0 8.9 241.112.500 0.5%
17 64706737 12.702.008.000 0.8'0 76.5% 17.8 4]9.7~.000 0.9%
18 92356739 12.519.420.000 O.soo 77.]0/0 9.3 247.625.000 0.5·...
19 88126735 12.020.4110.000 0.7.0 78.1°~ 5.0 - 11 5.000.000 0.2%
20 95778725 10.092.311.195 0.6% 78.7"/0 19.7 540.5&3.333 1.1%

Sub-TOlaI 1.265.480.758.871 18.7% 18.7"/0 8.1 21.6&1.343.813 44.7%

DEMAlS284 342.695.959.566 21.30'0 IOO.O~'ó 24.6 16.867.44'.797 ".3'"
TOTAL 1.608.176718437 100.0".. 11.6 48.'48.789.610 100.0%

Dados Fomecldos pelo BC

(1) O BC não forneceu o nome das insti tuições. mas apenas WIIiI

numeraçJo codificada, supostamente associada a cada uma delas.
(2) Somdtório de toàas àS operàções reàlizadas entre 01101195 e

30/04/96, conforme banco de dados fornecido pelo BC.

1 Em dezembro de 94.março e abril de 95 lIUTloSes~ com o dólar reque-.m diaponlbilld8des de algul18~ de cII*r-. J*'8 __•
estabillCl8de das taxas de câmbio
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(3) Prazo médio calculado com ponderação pelo valor da operação.
(4) Média da posição dos 16 balancer:es do periodo jan/95 a abr/96.

cons~derando somente os meses em que à instituição financeira apresentava saldo.
A tabela anterior apresenta em ordem aec::escente as 20 instituições

financeiras de maior volume de operações de renda fixa com o Banco Central, ao longo
do período ]an/95 a abr/96, indicando-se, ao lado, o prazo médio e o saldo médio
mensal resultante desses negócios.

Percebe-se que as 3 maiores detêm 50,1! dos negocios. Embora o BC não
tenha fornec~do o nome das insti tuições, é quase certo que a segunda delas seja o
BIS(") .

Observando-se somente os saldos dos depósitos ao final de cada mês chega
se a uma distribuição menos concentrada, pois é necessário somar as 20 primeirds
pos~ções para alcançar 50% dos US$ 48 bilhões, que correspondem ao total.

Para evitar confusão de conceitos, cabe fazer distinção entre o prazo
médio das operações e o prazo médio do estoque das aplicações. Este último, considera
apenas i:i posição de estoque das operações a vencer no último dia de cada mês.
Observa-se na t:abela seguint:e, que o prazo médio do estoque, med.ido em dias, vem
crescendo desde janeiro de 1995, evoluindo de pouco mais de um mês para 86 dias, em
abril de 1996 (Vo1 1, fls. 24 a 113).

PRAZO MEDlO DO ESTOQUE
MES PRAZOMEDIO EM DIAS

Jan-95 37.7
Feb-95 35.3
Mar-95 34.8
Apr-95 30.7
May-95 34.8
Jun-95 41.4

':ul-95 45.3
Aug-95 50.2
Sep-95 48.9
Oc':-95 49.2
Nov-95 48.1
Dec-95 54.0

Jan-96 71.0
Feb-96 84.3

Mar-96 84.0

Apr-96 86.0
," - ~ -

CONCENTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES

A ma~or parte das operações de depósitos, cerca de 91-1, é efetuada na
moeda dólar. A concent:ração por deposit:ário das operações em dólares não difere muito
da tabela de valores operados por instituição, já apresentada.

1 O saldo mensalapliclldo no BIS fOI identlfle8do em uma Uibela que soIicilamos. cujo valOr também~ di outra~~ o ealdo llWMIl doe
Investimentos em c:ada instituição. acompanhado de leU respeçtiw códIgO. Apeur de não ha_ perfeita~ entM ela dois vaknI. •
correlação do comportamento dos números nAo deilat margem a dÜYldaS
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VALOR DAS OPERAÇÕES DE DEPÓSITO EM CADA MOEDA

909"/0
36%
3.2%

%

1.461.9) 5.609.67.
57 6+J573 429
51.655.604.316

220
610
470

USD
DEM
lPY

SIMBOW CODIGO MOEDA VALOR DAS
APLICAÇÕES (UM)

NOME DA MOEDA

DOLAREUA
MARCO ALEMÃO
IENE
FRANCO SUIÇO
FRANCO FRANCES
LmRA ESTERLINA

CHF
FRF

GBP

425
395
5-10

17.002.227626
8780295325
8.388.650.293

1.1%
0.5%
0.5%

LIRA ITALIANA
DOLAR CANADENSE
UNIDADE MONETÁRIA EUROPElA
FRANCO BELGA

In
CAO
XEU
BEF

595
165
918
360

2.515.600.·122
238.897.146
34.349.312

910.897

0.2%
0.0%
0.0%
0.0%

TOTAL 1.608.176.718.437 100.0"/0
Dados fornecidos pelo Banco C"IIual

Fãrã ãS ãnálises que se seguem, ~rabalhamos apenas com as operações de
valor iguãl ou superior a US$ 50 milhões, as quais possuem a seguinte
representãt~v~dade:

oóOPERA0 ES MAIORES QUE USS 50 MIL" ES lUSS milhões)
MOEDA CODIOO DA MOEDA VALaR DAS OP. ACD.lA DE Valor TOúI das~ %

USS 50 MIUfÕES

DOLAR AMERICANO 220 1.304.943 1461916 89%
lE}.1'E, 470 46.050 5\.656 &90/D

MARCO ALEMÃO 610 45.726 57.645 79%
FRANCO SUlÇO 425 15.394 17()()2 91 %
FRANCO FRANCES 395 7.464 8.780 85%

LffiRA 540 6.329 8389 75%

LIRA 595 1.442 2.516 57%

TOTAL 1.427.347 1607.903 89"/0
Dados forneCIdos pelo BC

Constatamos que, para as operações em moedas diferentes do Dólar, há uma
concentração de depósitos em reduzido nume:o de instituições.

CONCENTRAÇÃO DE NEGÓCIOS EM MOEDAS DIFERENTES DO USS
rA.\AOS'fRA ANALISADA OPERAÇÕES SUPERiORES A US5 Sll MILHÕES (JAN/9S A ABRI96l

MOEDA Código da Moeda Código da instJtuição Valor operado por es&a . %s1Total
depositária (USS milhões)

FRANCO FRANCES 395 93819861 7.464 100.0"1.
FRANCO SUIÇO 425 96287216

-
15055 97.80/.

IENE ~70 93812246 45.999 99.90/0
LIBRA 540 90635759 4937 78.00Ic
LIRA 595 93818451 1.442 100.o-Ic
MARCO ALEMÃO 610 93819390 43.100 94.3'Y.

Dados fo""""dos pelo Banco Central

Observamos que uma única ~nstituição foi utilizada pelo BC para realizar
94% das operações de renda fixa em Marco Alemão, no período de jan/95 a abr/96.
Outra moeda de bàstante expres.são no montant:e dos negócios é o Iene Japonês, cujos
negócios do BC foram efetuados com praticamente apenas uma instituição depositária.
S~tuaçào semelhante ocorre nas demais moedas, confor.me mostra o quadro anteríor.*

3.2.~ E l7.lE'JlDA Im MlEDAS ES1'RABGEZRJlS
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PERFIL DAS OPERAÇÕES

O Banco Central opera "pesadc" no mercado de moedas (FOREX) ,
pr~ncipalmente com Iene, Marco, e Libra. No período analisado de )an/95 a abr/96,
houve 8.636 ~oerações, no valor de US$ 186 bilhões (compras + vendas).

óVALOR DAS OPERA0 ES POR MOEDA (EM USS)
MOEDA CODIGO VALOR DAS % %ACC NUMERO DE

OPERAÇÓES OPERAÇÕES

IENE 470 62.939.742.328 33.7% 33.70/< 2.432
MARCO 610 60.989.462.196 32.6% 66.30/. 3.243
LIBRA 540 31244.002.435 16.7% 83.()O;< 1.035
FRANCOSmçO 425 17.514.557.104 9.4% 92.40/. \.013

I
FRANCO FRANCES 395 11.354.385.219 6.1% 98.5% 641
LIRA ITALIANA 595 2589.670394 1.4% 99.8% 184
DOIAR CANADENSE 165 196.930.843 0.1% 99.9";< 20
PESETA ESPANHOLA 700 57225.436 0.0% 100.()O;< 25
XELIM AUSTRlACO 940 I 14.806.733 0.0% l00.O"A 12I
FLORIM 335 11.942.901 0.0% 100.O"A 9
FRANCO BELGA 360 I l.158 004 0.0% lOO.O"A 11
COROA SUECA 70 5.464.191 00% 1OO.O"Ii 9

COROA NORUEGUESA 65 4.600.856 0.0% IOO.O"IÍ 1
ESCUDO 315 2.126.213 0.0% IOO.O"IÍ 1

TOTAL 186.936.074.853 100% 8.636

fOSTE: BANCO CENTRAL

Chama a atenção o expressivo valor das ~oerações. Considerando apenas as
compras (ou as vendas), esse montante seria em torno da metade, ainda assim elevado,
dando uma média de US$ 5,8 bilhões por mês (considez'ando os 16 meses entre jan/95 e
abr/96) .

Ao analisarmos as operações, constatamos que 2/3 delas eram day-trades,
o~ seja, operações especulativas liquidadas no mesmo dia.

TIPO DE OPERAÇAO

lDAY-7RADE
NÃO DAY-TRADE:
Subtotal
OPÇÕES (COMPRAS-VENDAS)
TOTAL

Volume de Operações com Moedas Elltran2eirasI VALOR (US$)

I :24.332.224.453

I

I 62.553.751.502
186.885.975.955

n.d.
186.885.975.955

66.5%
33.5%

100.0%

100.0%
Dados fornec~dos pelo BC

o prazo médio da.s operaçõe.s com moeda.s foi de 9 dias para todo o periodo
de jan/95 a abr/96, contudo essa média não se manteve homogênea duranre o prazo
analisado, conforme mostra a tabela a seguir.

"""'.""-'----------------------------'
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óPRAZO MEDlO DAS OPERA0 ES COM MOEDAS
MEs GERAL COMPRAS VENDAS

Jan 95 4 4 5
Feb-95 4

,
5..

Mar-95 4 4 5
Apr-95 4 3 5
May-95 4 , 4 5
Jun-95 S 4 6
Jul-95 6 6 7
Aug-95 54 45 61
Sep-95 37 38 34
Oct-95 11 17 6
Nov-95 13 9 17
Dec-95 11 7 14
Jan-96 17 11 24
Feb-96 9 7 11
Mar-96 9 5 13
Apr-96 23 8 35

Dados forneCidos pelo BC

uma operação a termo com moedas pode ter a mesma função de um depósito de
renda fixa. Para tanto, o prazo de co~ras deve ser inferior ao de vendas. A tabela
ant:erior most:ra que isso pode ter ocorrido em agosto de 95 e ter prosseguido de
nov/95 em diante."

CONCEllTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES
Não constatamos concentraçào de movimentaçào em poucas instituições. Nas

principais moedas em volume de operações, a instituição líder de negócios com o BC
absorveu em t:orno de 7l do volume movimentado, sendo que as 3 maiores ficaram com 201
deste volume.

No conjunto de todas as moedas, as 10 líderes do ranking de movimentação
absorveram 39,11 do volume e as 20 maiores, cerca de 58,51. A tabela abaixo permite
visualizar o grau de concentração.

õÃCONCENTRAC O DAS OPERA0 ES COM MOEDAS
MOEDA Instituição Ii Instituição 2" Instituição 3" 10 maiores 20maíores

colocada colocada colocada
FRANCO CODlGO 90206738 99236735 90209868 - ·
FRANCES % 10.0% 9.2% 5.70/. 48.2% 70.3%
FRANCO CODlGO 96286739 98836738 9\9\471\ - -

SUlCO % 4.2% 3.8% 3.7% 34.2% 55.6%
IENE CODlGO 98836738 95776737 61336739 - -

% 7.0% 7.0"/0 5.9% 41.4% 6l.2%
LIBRA CODlGO 99872130 98836738 96642130 - -

% 7.0% 6.2% 6.1% 47.5% 68.6%
i LIRA CODIGO 98836738 96642130 61336739 . ·

% 14.3% 8.3% 6.3% 58:5% 794%
MARCO CODlGO 95776737 61336739 98836738 - ·

% 7.1% 6.1% 6.0"/. 42.1% 61.1%
TODAS AS CODIGO 98836738 95776737 61336739 - ·
MOEDAS % 6.2% 5.7% 5.4% 39.1% 58.5%

Dados fornecIdos pelo BC

OPERAÇÕES COM OPÇÕES

Nas planilhas fornecidas, o BC informou a existência de apenas 20
operações com opções de moedas, todas realizadas em abril de 1996. Entretanto, a
plan~lha veio com os campos de valor e preço em branco.

Tendo em vista que as quantidades negociadas eram pequenas, optamos por
desprezar essas operações.
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3. 3. OPERAÇÕES CCI! tzÍWI.OS
PERFIL DAS OPERAÇÕES

No período de Jan/95 a abr/96, o BC realizou 3.923 operações com 59
Lnstítuições, envolvendo 43 diferentes títulos de 22 emitentes, em 4 moedas.

O montante das operações (compras ... vendas) alcançou valor ao redor de
USs 70 DLlhões. As operações day-trade, representaram praticamente 15% desse total.

VALOR DAS OPERAÇÕES COM TÍTULOS

TIPO DE OPERAçAO VALOR (US$) %

DAY-TRADE 10.393.290.992 14,9%

NAO DAY TRAD::: 58.865.497.161 84,5%

Subt:otal 69.258.788.153 99,4%

OPCÕES (COMPRAS+VENDAS) (1) 265.486.786 0,4%

JUROS RECEBIDOS 123.960.098 0,2\\

TOTAL 69.648.235.038 100,0%

Dados forneclaos pelo BC

A maior parte das operações foi realizada na moeda Dólar, com titulos do
tesouro norte-americano. Os 10 principais emitentes a seguir listados foram
responsáveis por 99% das operações.

VALOR DAS OPERAÇÕES POR EHI'l'EN'l'E

Dados Iornec~dos ~e10 BC

EMI'l'EN'l'E VALOR DAS OPERAÇOES (U9$) ,
US TRE.ASURY 39.023.068.722 56,3%
BRASIL 7.804.118.034 11,3%
FREDDIE MAC 6.857.303.353 9,9%
FANNIE MAE 6.325.015.838 9,B
BUNDES BANK 3.498.123.612 5,1%
HOME LOAN 3.258.783.202 4,7%
BIRD 1.192.244.574 1,7'l,
FARM CREDIT 637.246.529 0,9~

BID 156.369.136 O,2'e
EXIMBANK 110.015.047 0,2%
Subtotal 68.862.2B8.048 99,4%
CUTROS 12 EMITENTES 396.500.105 0,6%
TOTAL 69.258.788.153 100,0%

-

o estoque resultante destas operações apresentava, em 30/04/96, a
seguinte configuração:

1 O valor dos eKercici06 de opções flllam compulado8 como campru • veneta. ntjo inclusoa nos tIUbit-. 'OAY·TRAOE' E NAo "DAY,TRAOE'.
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TITULaS
ESTOQUE DE TiTULOS EM 30/04196

VALOR !US~ MILHOES)

EM DCLARES DOS EUA
TESOURO
SUPRANACIONAIS
AGtNCIAS
FLOA':'ING NOTES
OUTROS

13.448
9.709

105
98

700
2.836

97.0%
70.0~

0.8~

0.7~

S.Oi'
20.St

E."1 MARCO ALEMAO
TESOURO
SUPRANACIONAIS

349
340

9
2.4~

O.1~

EM IENE JAPONÉS
TESOURO
SUPRANACIONAIS

64
63

1

O.5~

O.5~

O.O~

EM OVTRAS MOEDAS 8 O.b
TOTAL 13.869 100.0%
Fon~e: Banco Cen~ral

Não observamos concentração excessiva dos negócios em poucas
instituições, sendo que a instituição líder em movimentação de recursos detem 10,4t
do total e as 5 primeiras absorvem 35,7t.

oÁ

Dados lomecldos pelo Banco Central

CONCENTRAÇj O DAS OPERACl ES COM TITULOS
CODIGODA CLASSlFICAÇAO VOLUME OPERADO % 0/. ACUMULADO Númcrode

INSTITUIÇÃO EMUSS 0penIç6es
FINANCEIRA

35 1 7.258.130.668 10.4"10 10.4% 455
56 2 4875.801.404 7.0"10 17.4"10 295
36 3 4775.403&96 6.9% 24.3"10 166
38 4 4211.227.117 6.0"10 30.3"10 162
2 :; 3752.230.481 5.4% 35.7% 106
-' 6 3604.377.216 5.2% 40.9% 191

48 7 3424.159.533 49% 45.8% 180
34 8 3149.537003 45% 50.3% 283
37 9 2.791.016.851 4.0% 54.3"10 134
44 10 2.727.457.877 3.9% 58.2% 185
20 11 2.257.223.096 3.2% 61.5"10 113

I
33 12 2.087.610.65 I 3 0"10 64.5% 99
13 13 2.001.976.962 2.9'% 67.4% 66
42 14 2.001.\80.246 2.9% 70.2% 116
58 15 1.990.938.244 2.9% 73.1% 128
51 16 1.918.744.065 2.8% 75.8% 132
54 17 1.552.135.091 2.2% 78.1% 48
30 18 1.541.573.977 2.2% 80.3% 64
27 19 1.301.783.255 l.9% 82.2% 52
5 20 1.251.242.718 1.8"10 84.0% 141

Subtotal 58.473.750.350 84.0% 3.116

OcmaIS 39 1l.174484.689 16.0% 100.00/0 807

TOTAL 69.648.235.038 100.0% 3.923
.

3.*. OPERAÇÕES COM OURO
PERFll... DAS OPERAÇÕES

o BC opera valores significativos, tendo o montante de comp~as e vendas
alcançado a US$ 78,7 bilhões no período de jan/95 a abr/96, o que dá wna média de
quase US$ 5 bilhões por mês. Cerca'de US$ 12,3 bílhões das operações foram efetuadas
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para liqu~dação em periodo igualou maior que 30 dias. Da mesma forma, há US$ 30
bilhões movimentados a prazos inferiores a 30 dias e s~oer~ores a 4 dias.

óVALOR DAS OPERA0 ES COM OURO (USS)
ITIPO DE OPERACAo OURO FINANCEIRO OURO ARBITRAGEM TOTAL
IDAY-TRADE 67.167.790.899 217.938.820 ó?385.i29.719
\

!NÃO DAY-TRADE 3.990.146.003 E~16.787.640 4.806.933.643

'OPCÕES 145.580.700 - 145.580.700

I':'OTAL 71.303.517.602 1.034.726.460 72.338.244.062
I
Dado. forneCIdos p.elo BC

CONCEN2'.RAÇÀO DAS OPERAÇÕEs

Quanto a concentraçào das operações, mais da metade é feita por
in~ermédio de 4 ~nstituições, conforme se observa na tabela a seguir.

CONCENTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM OURO E OPÇÕES DE OURO
PERÍODO JAN195 A ABRI96

CODlGO DA INST. CLASSIFl- VALOR OPERADO % %Aalmalado N.-de
FINANCEIRA CACÁO IE.MUSS) ~

i 40 I 16.109.999.140 20.7% 20.70/c 387
'")' 2 10.767.481.970 13.9% 3~6°j, 640-,-J

1 3 8.927.612.090 11.5% 4610/. 290

29 ~ 8.634.033.079 11.1% 57.2o/c 362
44 5 4.871.887.396 6.3% 63.50/. 243

3~ 6 4,384.957,081 5.6% 69.10/0 197
14 7 4.308.605,356 5.5% 74.70/. 70

25 8 3.327.466.442 4.3% 79.00/, 144

17 9 2A21.141.450 3.1% 82.10/. 9()

24 10 2.365.395.121 3.0% 85.19;( 150

I 28 II 2.318.312.264 3.0% 881°;' 187

i 16 12 2.23S.753,612 2.9% 91.00/. 118

.+3 13 I.772.512.170 2.3% 93.30/< 138

"
39 1.:+ 1.4&7.201.999 1.9% 95.20/. 75

i
,.,

15 UOS.296.651 1.8% 97.00/0 13J."

!

5 16 1.172.018.503 1.5% 98.50/. 116

18 17 692.658,041 0.9% 99.4°1< 61
1, 18 236.713.131 0.3% 99.70/0 21

36 19 121.636.1s.t 0.2% 99.9°1< 17
2 20 89.285.451 0.1% 100.09;( 6

12 21 lL544.000 0.0% 100.0°;' 2

I .:+1 22 7.696.926 0.0% loo.O~ 1

I TOTAL 77.675.208.051 100.0% 3.446
!

Dados fom~cldos pelo BC

Quanto aos códigos das ~nst~tu~çoes, o BC forneceu as planilhas relativa
ao ouro e titulos com codificação diferente da adot.ada para operações de depósitos e
moedas, conforme já comentado."

Da parte do relatório intitulada "4. EXECUÇÃO, NORMAS E
CONTROLE DAS APLICAÇÕES", considero importante reproduzir a seguir,
integralmente, os subtitulos 4.2 e 4.3, que tratam, respectivamente,
das normas e diretrizes de gestão e do controle da atividade:

4.2. NORMAS E DIRETRIZES DE GESTÃO
NORMA LEGAIS E VOTOS BCB
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São escassas as normas que regem a a~ividade. C Legislativo atribuiu ao
Banco Central a condição de depositário das reservas internacionais do pais, por
força da ~ei ~.c 4.595/64, art. 10, inciso VII.

O Banco Central exerce funções normativas por me~o de decisões de sua
Diret:o:ia, amparadas na forma de Votos. Sol~ci cames dO BC a relação cO!llPleca de
~ormas (Votos BCB) disciplinando as aplicações das reservas e recebemos os segUintes:

Vaca BCB 451/92, de 13/07/92 dispõe sobre o aperfeiçoamento dos
sistemas de controle e informações, i!'lvest~mentos em telemeitica e treirlamento de
pessoal, visando possibilitar a diversificação dos investimentos (Vol 1, fls. 208);

Voto BCB 498192, de 19/08192 - estabelece tipos de ativos admitidos para
aplicação das reservas, bem como critérios para seleção de instituições financeiras
depos~táricils (Vol 1, fls. 116);

Voto BCB 525/94, de 16/11/94 - autoriza a diversificação prev~sta no Voto
498/92, ressaltando que seus parâmetros deveriam ser revistos no sentido de
possibilitar aplicações em bancos brasileiros 110 exterior e em titulos "Brada Bonds"
(Vol 1, !ls. 165).

O primeiro não foi ado~ado em razão de entraves burocráticos, o segundo
foi suspenso por 2 anos (sem que fosse revogado) e o terceiro limitava-se a reativdr
o segundo.

HJ ainda instrumentos normativos criados no âmbito do DEPIN, que vinham
sendo descumpridos quando revelavam-se incompative~s com as necessidades práticas
(segundo a Auditoria Interna), tais como:

• Ordem de Serviço 92/012, de 10/12/92 estabeleceu procedimentos de
estoque, moedas passíveis de negociação, stops 10ss e gain, atribuições e
competências dos operadores para a mesa de FOREX (mencionado no Vo1 1, fls. 185);

.ADM 07.21.00.013 estabeleceu limites para concratação de operações
pelos operadores (mencionada no Vol 1, fls. 189).

PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA NA GESTÃO E CONTROLE

A participação da Diretoria do BC nas decisões sobre a aplicação das
reservas só ocorre informalmente. Só há 3 Votos de Diretoria sobre o assunto,
conforme já comentado.

Consideramos necessária a participação mais direta dos Diretores na
gestão de reservas tào volumosas. Não se pretende o engessamento a regras rigidas da
cozr.posição das .reservas, nem mui to menos ~nterferir na forma de administração. mas
tào somente que a Direto.ria do BC assuma expressamente a co-responsabilidade pelas
decisões e diretrizes mais ~rnportantes, pela gestão e, consequentemente, pelos
resultados obtidos, sejam el~s positivos ou negat~vos.

O Banco Central não pode ser gerido como banco privado, tendo em vista
sua subordinaçào aos principios hieriirquicos da administração pública, os quais
delimi tam a responsabilidade de cada cargo. Cabe à Diretoria dirigir, o que
cozr.preende estabelecer diretrizes, supervisionar e acompanhcilr os resultados, enquanto
compete ao DEPIN as funções execucivãs.

A própria Auditoria Interna do Banco Ce1ll:.ral, no Relatório de 1995 (VaI
1, fls. 180 a 192), referiu-se e ci tou exemplos de exposição a riscos elevados que
causaram prejuízos às reservas internaciona~s em decor.rência da ausência de
definições claras de princip~os reguladores dos riscos que podiâm ser assumidos por
cada nivel hierárquico, de acordo com uma política preestabelecida.

Neste mesmo Relatório, constatou-se a inexistênc~a de análise de
performance da rentabilidade por tipo/mesa de operação, o que, no nosso entender,
trata-se de fator i.rrpeditivo para o conhecimento em tempo hábil dos resultados que
vêm sendo alcançados, não só por parte da Diretorid, como também pelos órgãos de
controle interno e externo (ValI, fls. 187). Nos bancos pr~vado.s, esse tipo de
informação é produzido diariamente.

É temerário assumir a responsabilidade de administrar tamanho volume de
recursos sem ter conhecimento dos resultados alcançados, mensurados por critérios bem
defirlidos e que afiram desempenho efetivo, de forma a permitir canparaç/5es da
J:entab~lidade auferidil com outras alternativas de investimento, como os de renda
fixa.

Insistimos nesse ponto junto ao DEPIN, cujos técnicos informaram que já
t~nbam adotado a iniciativa de alocar um funcionário exclusivamente para trabalhar n.
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elaboração de um relatório gerencial que contemplasse os resultados, com
periodicidade diária, o que ainda não tinha se concretizado.

No caso desta auditoria, estas infoI~ções c~veram que ser produzidas a
pa::tir do zero, abrangendo um universo de milhares de operações, o que J.lustra d

dJ.ficuldade imposta ao trabalho dos órgãos de controle.
Cabe acrescentar que houve registro de uma tentativa do DEPIN (Ordem de

ServJ.ço 92/012, de 10/12192) de estabelecer proced~mentos de regulamentação do
es~oque da "posiçdo piloto" no fechamento do dia, turnover diiu:io das operações,
moedas estrange~ras negociáveis, 1imi tes para perdas e ganhos (stop loss e stop
9 a:...-)), atrib~.Jições e competências d::Js operadores da mesa de Forex. Entretanto, a
Ordem de Serv~ço fo~ consJ.derada em desuso por não atender ~s necessJ.dades da mesa de
operações, passando-se a realizar operações por orientação informal da chefJ.a.

Ao invés de aprimorar essas diretrizes, conciliando-as com as
necessidades práticas, bem como submetê-las á Diretoria, o DEPIN tem permanecido no
campo da informalidade, concentrando responsabilidades na figura de sua chefia.

4.3. CONTROLE DA ATIVIDADE
INADEQUAÇÃO DOS REGISTROS CONTABEIS E DO BALANÇO
OS registros contábeis sã.o efetuados no SISBACEN, sistema informatizado

que controla toda a contabilidade do BC, que fá completou 20 anos de idade. Seu
atraso tecnológico produz l~mitações aos sistemas de ~nfor.maçdo do BC, u~ vez que as
linguagens utilizadas a época de criação do sistema exigem esforços de programação
~mpensáveis nos tempos atuais, trazendo severas restrições quando é necessário mudar
ou implantar novas rotinas para atender ~s crescentes necessidades de informações
gerenciais.

Disso decorre que o balanço do BC parece ter inchado aos poucos, na
medida em que eram necessarias mais e mais contas, e foi se tornando uma peça de
pouca utilidade, visto que passa a cumprir apenas funções de registro, deixando de
ter finalidade para fins de informação.

Os profissionais de controle do DEPIN têm dificuldade até para mal1useá
lo, visto que ilS contas das reservas internacionais não estão individualizadas e
encontram-se misturadils à contabilidade geral do banco, fazendo com que o balancete
de um mês ocupe três palmos de listagens. Somente o plano de contas que solicitamos,
contendo as rubricas que se relilcionam com o DEPIN, possui 40 páginas (Vol 1, fls.
227 a 269).

Em consequência, não há um padrão hierárquico adequildo para as contas,
havendo rambém abundãncia de titulas para registros envolvendo o mesmo ativo. No
ouro, por exemplo, há titulas independentes de mesmo nivel para registrClr ouro
padronizado, não padronizado, a receber, em processo de refino, proveniente de
arb~tragens, variação de preços etc.

A dependência do DEPIN dos esforços do setor de J.nformcitica estende-se
até mesmo para realizar a adequação aos regimes cont.:íbeis. Somente no inicio de
julto de 95 foi possível adotar o regime de competência, ainda assim apenas para os
depos.l.tos.

Observamos pelo teor do Voto 451/92 que o DEPIN está consciente das
necessJ.dades de mudanças, porém ainda prossegue atado às dificuldades do SrSBACEN.

Tendo em vista o exposto, não há como estranhar, po.rtanto, as falhas e
inefic~ências na contabilização dos resultados expostos ao longo deste trabalho, cuja
responsabilidilde não se pode imputar ao DEPIN e cuja solução definitiva depende de
decisões da Diretoria do BC no sentido de implantar nova política para sua
Ánformática e gestão das reserVilS internacionais.

O principal ~tem dos dados que solicitamos contemplava informações
semelhantes às que constam de um diário de uso corriqueiro na contabilidade, contendo
o que é necessário para identificar plenamente uma operação. Ainda assim, o DEPIN
passou por dificuldades para obtê-las.

O SISBACEN só foi capaz de disponibilizar as operações com depósi tos e
moedas!, tendo o DEPIN que recorrer a seu próprio banco de dados, construído em
planilhils eletrônicas, para atender às informações sobre titulos, ouro e opções.

1 O SISBACEN só mlW1tém disponiveis as operações nAo encenadas, estando IS demais em erqullloa áeAtMIdo&, que~ .. rwbilbdoa
para atender ao pedido.

.---,-----_..---------
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RELATÓRIOS GERENCIAIS
Para sanar as dificuldades em obter as i~formações que precisa, o DEPIN

está tentando insr:alar uma rede de microcompucadores que s~rvam de interface com o
5I5BACEN. Pretende-se duplicar a base de dados, de forma a poder obtê-los com maior
facilidade e ter a flexibilidade de lidar com eles por meio de softwares aplicativos,
que qualquer técnico é capaz de utilizaI, Ieduz~ndo d dependência dos analistas de
s~stemas do secor de informática.

Atualmente, os relatórios gerenciais produzidos pelo DEPIN, levadas ao
conhecimento da Diretoria (Vol 1, fls. 22 a 28), contemplam a posição diaria e mensal
da composição das reservas (depósi toS, ti tulos, ou.=o e o Extra-Ciuxa), indicando
também os valores por prazo e por moedas.

No caso dos depósitos, é fornecida a taxa média do estoque por pIilZO.
Para os ti tulos apresenta-se a relação dos valores discriminados por ti tulos. Há
também informação sobre o volume diário de compras e vendds da Mesa de C.limbio
Comercial e Flutuante.

Os relatórios pecam por não dpresentarem indicado.res de resultado por
tipo de investimento, cuja importância já foi ressdltada.

seguintesdosconhecimentotomamos

foi avaliar os controles, as nor-mas e
e as competêncids regimencais ou delegadas

inadequaçeio de equipdmentos, softwares e sistem.ii deInformática

AUDITORIA INTERNA
Em 14/07/95, O DEAUD, Departamento de Auditoria Interna, produziu um bem

cuidado Relatório sobre os controles do DEPIN, que muito auxiliou os nossos trabalhos
Wol 1, fls. 180 a 192).

O objetivo da auditoria
procedimentos, as informações gerenciais
para a pratica dos atos administrativos.

Por meio desse relatór~o,

problemas:

teleforüa; r
(~)Di~etrizes - f, a) ausência de benchmark para as aplicações, onde fossem

estabelecidos, entre outros aspectos, o prazo medio e a compos~ção de moedas ideais
para as aplicações; b) inobservância dos limites para perdas ou ganhos (stop 10ss e
st.op gain) que produziram exposição a r~scos e prejuizos em operações com Ienes no
Forex; c) importdntes decisões de escalões superiores não implantadas e que não foram
revogadas;

~ Controles a) sistemática operaciondl ~~e permitia pagamentos de
t~tulos, ouro e moedds sem que ocorresse a entrega dos ativos ao custo adiante
indicado, e, em alguns casos, sem que se tivesse recebido do parceiro a confirmação
da operação; b) descumprimento,5 pelos operadores dos limites para contrat.ação de
operações (não obedecidos por serem considerados incompatíveis com as necessidades da
mesa), sem homologação pela chefia imediata; c) despesds de overdraft (saldo virado)
aCdrretdndo juros em rdzão de controles deficiefltes; d) procedimentos diferentes para
rot~nas similares, alguns repetitivos e desnecessarios, havendo controles duplicados;
e) lnobservãncia de práticas contábeis, do reg~me de competênc~a e da apuração de
resul tados; r

,~)Resultados Inexistência de anál~se de performance da rentabilidade
por tipo de at~vo e por mesa de operação.

O DEPIN conseguiu resolver boa parte dos citados problemas de controle e
está em obras, renovando todos os equipamentos de informática e telefonia.
Permanecem as falhas no que diz respeito as diretrizes e a análise de performance. N

Por fim, após expender considerações acerca das dificuldades
enfrentadas para a realização dos trabalhos, parte delas decorrente do
não-atendimento parcial de informações, e ressaltar os questionamentos
feitos pelo Senado Federal e pela própria equipe, os auditores sugerem
as recomendações a seguir reproduzidas: .

"6. RECCMENDAÇc.:S
No nosso entender, as recomendações cabíveis são as seguintes:
1) Dar ciência ao Senado Federal e ao Banco Central do Relatório e Voto~

deste Tribunal, bem como do presente Relatór~o de Auditoria.
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2) Recomenda:, a Diretoria do Banco Cent:l"al que reserve ao DEPIN apenas as
funções executivas e exerça sua função diret~va no sentido de estabelecer diretr~zes

expressas contemplando, no mínimo:
• distr~bu~ção das reservas internacionais entre depósitos, moedas,

titulos e ouro;
• normas autorizando e disciplinando as aplicações em derivativos, se

entender que é cabivel esse tipo de ~nvestimento;

• orientações formais relativas ao prazo das aplicações;
• l~m~ tes e requ~s1. t:os ~ndividua~s pa.ra as operações, por ir.sti tuição

depositária e por tipo de at:ivo;
• limi tes para operações especula ti vas, ~nclusive dispondo sobre stop

10ss e stop gain.
3) Recomendar ao Banco Central que aprimore seu sistema de informações e

controle das operações com as reservas cambiais, "Idotando, no minimo, as seguintes
providênciãs:

a) manter banco de dados abrang,~ndo cada operação de formil
individual~zada, que contenha, no minimo, todC/s as informações necessárias para se
-::alcular o resul tado de cada uma e para avaliar o estoque a preços de custo e de
mercado, retroativo a janeiro de 1995;

b) elaborar um sistema gerencial de apuração de resul tados para cada
segment:o de at:ivos em que opera, retroativo a janeiro de 1995, que também informe a
performance caso os recursos tivessem sido aplicados às taxas de juros de mercado,
apresentando, inclusive, o confron'Co do custo médio do estoque de Cltivos de rendCl
variavel cem os preços de mercado ao f~nal de cadC/ mês;

c) passar a incluir nas informações pl~estadas ao Controle Interno, no
processo de Tomada de Contas Anual, os dados do subi tem anterior,
~nformando resultados com periodicidade mensal, con'Cemplando, na
próxima, dados retroativos a janeiro de 1995.

4)Determ~nar ao Banco Central que inicie umil sindicância para apurar as
causas e os responsáveis pelos prejuizos nas operações com a moeda iene em 1995,
encaminhando a este Tribunal o Relatório final dos trabalhos.

5) Recomendar à Secretaria Federal de c.,ntrole a realização de audi toria
para avaliar a legalidade das reservas contabilizadas como Extra-Caixa. N

O Diretor da 31 Divisão Técnica da 7' SECEX, com a
aquiescência da titular daquela Secretaria, manifestou sua
concordância com as proposições da equipe de auditoria no essencial,
entendendo, no entanto, ser cabivel o oferecimento de pequenos
aditarnentos. Em' suma, a proposta do Diretor da 31 DT é de que o
Tribunal adote deliberação no sentido de:

"4.1. recomendar a Diretoria do Banco Central do Brasil que, reservando
ao DEPIN o desempenho de atividades executivas, exerça de fato sua função diretiva,
editando atos expressos, que, além de estabelecer diretrizes, consubstanciem normas
especificas a serem segu~das na gestào das reservas cambiais brasileiras
con:emplando, dentre outros aspectos:

a) d~stribu~çào de reservas internacionais entre depósitos, moedas,
titulos e ouro;

b) regulamentação das aplicações em der~vativos, se cabíveis:
c) prazo das aplicações:
d) limi tes e requisi tos individuais pa.ra as operações, por instituição

depos~tdria e por t~po de at~vo;

e) lJ.mites peira operações especulativas, inclusive dispondo sobre 'stop
10S5' e 'stop gain';

f) utilização de 'brokers';
4.2. determinar ao Banco Central do Brasil que:
4.2"1. para viabilizar a açào do Controle Externo e do Sistema de

Controle Interno do Poder Executivo, e visando ao clperfeiço.a.mento d.a. sistemática de
gerenc~amento das reservas, aprimore seus sistemas de infor.mações quanto ao controle
das operações com as reservas cambiais, C/dotando as seguintes providências, dentre
outras que Julgar pertinentes:

a) ~nstitua e mantenha banco de dados com registro individual de cada
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operação realizada com recursos da reserva cambial brasileira, sem exceção, contendo
as ~nÍormações necessárias para se calcular o resultado da operação e para avaliar os
estoques d preços de custo e de mercado:

bJ institua e mantenha, com base no banco de dados a que se refere o item
imediatamente anterior, sistema gerencial de apuração de resultados para cada
segmento de ativos em que opere, capaz, por exemplo, de comparar de forma ágil e
automatizada as performances obtidas nas operações realizadas com as ~Je poderiam ter
sido obtidas alternativamente com apl~cações a taxas de juros de mercado,
confrontando, ~nclusive, o custo méd~o do estoque de ativos de renda variável com os
preços de mercado ao final de cada mês;

4.2.2. instaure prontamente procedimento fOrmill de investigação para
apurar as causas e identificar os responsáveis pelos eventuais prejuízos advindos de
operações com a moeda iene no exercicio de 1995, e informe a esta Corte, no prazo de
90 d~ds, a contar de sua c~ência da decisão que vier a ser proferida, os respectivos
resultados e as providências deles decorrentes.

4.3. Determinar a Secretaria de Controle Interno do ~nistério da
Fazenda:

4.3.1. a realização de auditoria para identiricar e avaliar
operacionalmente a sistemática de realização das operações com reservas cambiai"
contabilizadas, no âmbito do Banco Central do Brasil, como 'Extra-caixa', de$de 1992.
e, a~nda, avaliar as mencionadas operações quanto a economicidade, a legalidade e a
moralidade:

verificação
Autarquia.

4.3.2. por ocasião das próximas contas do Banco Central do Exaail, «
do cumprimento das determinações nestes autos endereçadas àquela

4.4. encaminhar cop~a do relatório de auditoria, bem como do relatório,
voto e decisão que dele advierem ao l. Presidente do Senado Federal Casa
solicitante da auditoria de que se trata - ao Banco Central do Brasil e à Secretaria
de Controle Interno do Ministério da Fazenda".

É O Relatório.

VOTO

Submeto à consideração deste Plenário os resultados dos
trabalhos realizados objetivando atender à solicitação oriunda da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, no sentido de que
fossem feitas auditorias no Banco Central do Brasil e na Secretaria do
Tesouro Nacional, acerca da aplicação das reservas cambiais
brasileiras.

o pedido decorreu da aprovação por aquela Comissão de
requerimento formulado pelo Senhor Senador Roberto Requião.

Em análise preliminar, a 71 SECEX sugeriu-fosse autorizada
a realização dos trabalhos. No entanto, antes de submeter a matéria a
este Plenário, resolvi, no intuito de melhor atender à solicitaçAo em
apreço, dirigir-me ao Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal para que fosse informado os pontos principais acerca da
aplicação das reservas cambiais brasileiras que, no entender daquela
Comissão, deveriam ser objeto das análises a serem empreendidas pela
equipe de auditores deste Tribunal.

Em atenção ao expediente que encaminhei à Presidência da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, o então Presidente
daquele órgão, Senador Gilberto Miranda Batista, enviou uma nota
técnica subscrita pelo Senador Roberto Requilo, contendo um
detalhamento dos principais pontos de interesse da Comiss40. Nessa
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nota, o autor do requerimento para a realização das
destaca:

Julho de 2003

auditorias

..Entendemos que uma audi toria das aplicdções das reservas cambiais
brasileiras é um assunto de grande importância porque envolve transações de àezenas
de bilhões de dólares. uma taxa de corretagem de II cobrada sobre aplicações em torno
de US$ 50 b9ilhões representa teoricamente rendimentos de 500 milhões de dólares por
ano. Nossa pr~ncipal preocupaçAo ê investigar a possibilidade de estar ocorrendo um a
possível centrallzação na contratação das corretoras.

Os principais pontos que, em nosso entender, merecem ser detalhados
sâo os seguintes:

1. Nomes das corretoras contratadas para fazer as aplicdções relativas as
reservas internacionais br.asileiras. Número das corretoras e divisão do bolo entre
elas.

2. Remuneração obtida pelas corretoras ci tadas no i tem 1, vis-à-vis as
tarifas e taxas médias cobradas aos grandes aplicadores do mercado financeiro
internacional.

3. Existência ou não de operações especulativas de curtíssimo prazo com
as reserv.as internacionais brasileiras.

4. Existência ou não de prejuizos financeiros decorrentes de aplicações
imprudentes das reservas.

5. comparação da remuneração média obtida com as aplicações das reservas
internacionais brasileiras vis-à-vis as remunerações médias obtidas pelo Banco
Central de outros países, como Espanha, Argentina e Chileno

11

Inicialmente, passo a comentar os. entraves interpostos pelo
Banco Central, especialmente sob a alegação de que grande parte das
informações solicitadas estariam protegidas pelo sigilo bancário
insculpido no art. 38 da Lei n.Q 4.595/64, que inviabilizaram o
esclarecimento de parte das questões suscitadas pelo Senado Federal.

É inaceitável a argumentação da autarquia de que ".. eventual
disponibilizaçcio das informações ao Senado Federal permitiria o acesso Oi elas a
grande númerc de pessoas, com possibilidade de divulgação indevida a inst~ tuições
concorrenres atuantes no mercado, que poderiam pos~cionar-se contrariamente aos
~nteresses do BACEN, o que poderia vir a ocasionar prejuízos financeiros às reservas
cambiais."

A negativa do Banco Central impossibilita a atuação do
Controle Externo instituído nos artigos 70 e 71 da Constituição
Federal, que atribuem a fiscalização contábil, financeira e
orçamentaria da administração direta e indireta ao Congresso Nacional
e ao Tribunal de Contas da União.

Consoante ressaltou o Senador Roberto Requião, as reservas
cambiais envolvem dezenas de bilhões de dólares (em set/96 US$
57.381 milhões), sendo, pois, imprescindível que- se exerça um
acompanhamento constante da administração de recursos de tal ordem. O
Banco Central não pode se eximir de prestar contas da aplicação das
reservas cambiais brasileiras, sob o argumento do sigilo bancário ou
sob qualquer outro.

Cabe à autarquia fornecer as informações requeridas e , se for
o caso, explicitar as razões que recomendem a manutenção do sigilo.
Pressupor que o Senado Federal nAo saberia dar o tratamento devido a
qualquer informação prestada por aquela instituição, vindo a causar
prejuízos à União, é um argumento inconcebível.

É dever do Banco Central demonstrar que os recursos da União
estão aplicados com observência dos princípios de segurança e de
liquidez e que a rentabilidade dessas aplicações é satisfatória para.o
Pais. Ao sonegar o nome das instituições onde as reservas cambiaJ.s

____, ..._. ~_,,_ .._ ..~_.._.. . 0-.---'---
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brasileiras se encontram aplicadas, o Banco Central inviabiliz~ o
Controle Externo, pois, torna-se impossível aferir até mesmo se suas
normas internas estão de fato sendo observadas, as quais dispõem que
as aplicações das reservas s6 deveriam ser feitas em instituições ou
titulos cuja classificação seja no minimo -AI no mercado americano.

As informações colhidas junto ao Banco Central não
esclareceram a principal preocupação externa da Nota Técnica
encaminhada pelo Presidente da Comissão de Assuntos EconÔmicos do
Senado Federal, qual seja a de que poderia estar ocorrendo
cartelização na contratação de corretoras.

A resposta fornecida pela autarquia tangenciou a questão
principal, respondendo tão-somente que não contratava corretoras,
embora afirmasse que atua algumas vezes por intermédio de "brokers",
como alternativa à contratação direta. Além disso, o Banco afirmou que
"J,. utilização de corretoras é previamente autorizada pela Chefia do Departamento de
Operações das Reservas Internacionais, sendo atualmente em número de nove, escolhidas
dentre as mais atuantes no mercado internacional#.

De acordo com a sistem6tica adotada no Banco Central, a
instituição não tem registros da remuneração obtida pelas corretoras,
pois as comissões são pagas pelas entidades onde são feitas as
aplicações. Embora não se tenha informes quanto à remuneração, a
autarquia deixou de esclarecer com quais corretoras atua e quais são
os critérios de seleção adotados pela Chefia do DEPIN para escolha de
uma delas, impossibilitando, assim, o atendimento a um dos pontos
principais indicados pelo Senado Federal.

Com relação a esse ponto, entendo que o Tribunal deva adotar
as medidas indicadas no 12 do art.42 da Lei n.2 8.443/92 - assinar
prazo para apresentação dos documentos, informações e esclareciaentos
julgados necessários e comunicar o fato ao Ministro de Estado
supervisor da área, para as medidas cabíveis.

No que diz respeito a existência ou não de operações
especulativas de curtíssimo prazo com as reservas internacionais
brasileiras, a auditoria confirmou a realização de grande volume
dessas operações. Entretanto, a equipe de auditoria salienta que,
segundo técnicos do Banco Central, esse fato decorre "da estratégia de
~nvestimentos adotada, no sentido de manter as reservas no curtíssimo prazo, tanto
para atender a um eventual aumento no fluxo de saídas de capítais externo do país,
quanto para manter o poder de fogo-da política cambial interna".

Quanto li existência ou não de prejuízos financeiros
decorrentes de aplicações imprudentes das reservas, é importante
salientar que os exames levados a efeito pela equipe de auditoria não
permitem que se conclua nesse sentido, haja vista que mesmo tendo sido
detectadas perdas nas aplicações, se faz necessário ainda aprofundar
os exames, para que se possa afirmar terem as perdas decorrido de
imprudência ou mesmo dolo.

Como é o caso especifico de perdas identificadas pela
Auditoria Interna do Banco Central em operações realizadas com moeda
japonesa, no período de 17.02 a 08.05.95, para cujo fato os auditores
do Tribunal sugerem que se determine a instauração de sindicância para
apurar as causas e os responsáveis pelos prejuizos ocorridos.

Por outro lado, é de se registrar que a equipe de auditoria
apurou resultados diferentes daqueles contabilizados pela autarquia,
ao promover as análises relativas li rentabilidade das aplicações das
reservas nos diversos segmentos existentes.

Contudo, tendo em vista os diferentes critérios adotados para
aprovação dos resultados, considero essencial que, antes de o Tribunal
emitir uma opinião definitiva sobre a matéria, o Banco Central seja
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instado a se pronunciar acerca das divergências constatadas.
Com referência ao último ponto s:uscitado pela Comissão do

Senado Federal, relacionado com a comparação da remuneração média
obtida por bancos centrais de outros países, não foi possivel obter-se
dados que permitissem comparações, ante o caráter sigiloso, em regra,
aplicado a esse tipo de informação.

Paralelamente às iniciativas com vistas a atender à
solicitação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, a
equipe de auditoria procurou aprofundar um pouco mais os exames, de
acordo com o plano de auditoria que aprovei no inicio dos trabalhos.

É oportuno ressaltar que o Tribunal não tinha feito ainda
nenhum trabalho especifico nessa área das reservas cambiais, por isso
uma avaliação dos controles mantidos pelo Bélnco Central era uma medida
indispensável.

Essa iniciativa, no meu entender, trouxe bons frutos, pois,
além de permitir um melhor conhecimento dessa importante área do
Banco, propiciou o levantamento de alguns pontos que estão a merecer
uma atenção especial por parte da Diretoria daquela autarquia.
Acredito que as recomendações sugeridas pela equipe de auditoria
contribuirão para otimizar os controles até aqui mantidos pelo Banco
Central, permitindo que se possa melhor aferir os resultados obtidos
com as aplicações das reservas cambiais brasileiras.

Quanto à proposição relacionada com uma futura auditoria
nessa mesma área para verificar as reservas contabilizadas no grupo
Extra-Caixa, entendo que o trabalho sugerido deva realmente ser
realizado. Contudo, dissentindo das propostas da Unidade Técnica,
creio que a realização desse trabalho não deve ser atribuida ao
Controle Interno ou à Secretaria Federal de Controle, devendo, sim,
essa auditoria ser incluida na programação de trabalho deste Tribunal
para o segundo semestre do ano em curso.

Por fim, cumpre salientar que, recentemente, foi juntado a
este processo, como referente, um expediente (COMINQ-97/07)
encaminhado pelo Presidente de Comissões de Processo Disciplinar
instauradas, no âmbito do Banco Central, pa:ra apurar o envolvimento de
funcionários em irregularidades que teriam sido cometidas em operações
de compra e venda de opções refenciadas em ouro. Vale observar que,
embora a área onde foram perpetradas as irregularidades tenha sido.
objeto da análises nessa auditoria, não há vinculação estrita entre as
matérias, parecendo-me, pois, que tal expediente deverá ser
desentranhado dos autos e submetido ao Relator da lista de unidades
jurisdicionadas que inclue o Banco Central neste biênio 91/98, para as
medidas cabíveis.

Ante todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão
que ora submeto à consideração deste Plenário. -

T.C.U. t

Souza, em 28 de
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de

maio de 1997.

[0L~~
RTO GUIMARÃES SO O
inistro-Relator~

.""

-----------------------<-_._--~,....
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1. Processo nQ
: TC 012.118/96-6 C/OI volume

2. Classe de Assunto: 11 - Solicitação de Auditoria
3. Interessada: Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal
4. Entidades: Banco Central do Brasil e Secretaria do Tesouro Nacional
5. Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: 71 SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE:

8;1 comunicar ao Senhor Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos que a auditoria realizada no Banco Central do Brasil acerca
da aplicação das reservas cambiais brasileiras não logrou esclarecer
todos os pontos principais indicados na nota técnica produzida pelo
Senhor Senador Roberto Requião, autor do requerimento para realização
dos trabalhos, devido a sonegação pelo Banco Central de parte dos
elementos requeridos pela equipe de auditoria, todavia este Tribunal
está, nessa oportunidade, adotando medidas com vistas a obter
informações para complementar o atendimento à solicitação desse órgão
do Congresso Nacional;

8.2 - autorizar o envio de cópias desta Decisão e do Relatório e
Voto aue a fundamentam à Presidência da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal, para conhecimento dos resultados
parciais advindos da auditoria no Banco Central;

8.3- fixar o prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no S 12 dol
art. 42 da Lei nº 8.443/92 c/c o § 12 do art. 208 do Regimento Interno
desta Corte de Contas I para que o Presidente do Banco Central do!
Brasil, sob pena de aplicação da muIta de que trata o inciso IV do
art. 58 da citada lei adote providências no sentido de:

8.3. 1 dar conhecimento a este Tribunal dos nomes das corretoras
que tem atuado corno intermediárias nas aplicações das reservas
cambiais brasileiras nos dois últimos exercicios; ~

8.3.2 indicar os critérios que tem norteado a escolha dessas\~
corretoras, destacando os cuidados adotados para prevenir possiveis
favorecimentos de urnas poucas em detrimento de outras existentes no
mercado;

8.3.3 disponibilizar, para exame in loco por técnicos deste
Tribunal, informações relativas às operações de aplicações das
reservas cambiais o brasileiras fei tas com a interveniência de
corretoras escolhidas pelo Chefe do DEPIN, nos dois úl timos
exercicios, que permitam concluir sobre uma possivel cartelização 
questão esta de interesse da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal;

8~4 comunicar ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, em
conformidade com o parágrafo lº do art. 42 da Lei nº 8.443/92, a
fixação de prazo indicada no item anterior, para adoção das medidas
cabiveis, encaminhando-lhe cópia desta Decisão, bem assim do Relatório
e Voto que a fundamentam, para conhecimento; o,

8;;5- determinar ao Presidente do Banco Central do Brasil que, no 'i
prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta Decisão, \
providencie a instauração de procedimento formal de investigação para ~

apurar as causas e identificar os responsáveis pelos prejuizos j'
ocorrídos em operações com moeda japonesa no exercicio de 1995, e \
informe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, os respectivos)
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resultados e as providências deles decorrentes;
8.6 recomendar ao Banco Central que aprimore seus sistemas de

informações quanto ao controle das operações com as reservas cambiais,
adotando as seguintes providências, entre outras que julgar oportunas:

8.6.1 - institua e mantenha banco de dados com registro individual
de cada operação realizada com recursos da reserva cambial brasileira,
sem exceção, contendo as informações necessárias para se calcular o
resultado da operação e para avaliar os estoques a preços de custo e
de mercado;

8.6.2 - institua e mantenha, com base no banco de dados a que se
refere o subitem anterior, sistema gerencial de apuração de resultados
para cada segmento de ativos em que opere, capaz, por exemplo, de
comparar de forma ágil e automatizada as performances obtidas nas
operações realizadas com as que poderiam ~er sido obtidas
aI ternativamente com aplicações a taxas de juros de mercado,
confrontando, inclusive, o custo médio do estoque de ativos de renda
variável com os preços de mercado ao final de cada mês;

8 . .:] - solicitar ao Presidente do Banco Central que se pronuncie
sobre as divergências verificadas entre os resultados das aplicações
das reservas cambiais indicados por equipe de auditoria desse Tribunal
com aqueles contabilizados pela autarquia, devendo tal pronunciamento
ser pormenorizado de modo a dirimir as dúvidas existentes acerca de
utilização de critérios diferenciados para apuração dos resultados;

8.8 - autorizar a remessa de cópias desta Decisão, acompanhada do
Relatório e Voto que a fundamentam, e do relatório de fls. 22-A a 79,
para a Presidência do Banco Central com vistas à adoção de
providências que dêem cumprimento à presente Decisão;

8.9 determinar a inclusão da autarquia no plano de auditorias do
próximo semestre, para que sejam avaliadas as aplicações das reservas
cambiais brasileiras contabilizadas no Grupo Extra-Caixa;

8.10 determinar à 7ª SECEX que desentranhe destes autos o
expediente de fls. 83/6, relativo à comunicação feita por Presidente
de Comissões de Processo Disciplinar instituídas no âmbito do Banco
Central, para que sejam remetidos ao Gabinete do Ministro Relator da
Lista de Unidades Jurisdicionadas nº 01, no biênio 97/98.
9. Ata n~ 19/97 - Plenário

à

i )JA~,U_Á-
H~TO GUIMARÃES SOUTO

Ministro-Relator
HOMERO SANTOS

Presidente

10. Data da Sessão: 28/05/1997 - Ordinária
11. Especificação do quorum:

11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Fernando
Gonçalves, Carlos Átila Álvares da Silva, Paulo Affonso Martins de
Oliveira, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator) e os
Ministros-Substitutos José Antônio Barreto de Macedo e Lincoln
Magalhães da Rocha.

11.2. Ministro que votou com ressalva: Iram Saraiva,
aplicação da multa.
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GRUPO 11 - CLASSE 11 - PLENÁRIO
TC-012.118/96-6 c/OI volume (SIGILOSO)
NATUREZA: Solicitação de Auditoria
ENTIDADES: Banco Central do Brasil e Secretaria
do Tesouro Nacional
INTERESSADA: Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal

EMENTA: Solicitação da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal. Auditoria acerca da
aplicação das reservas cambiais brasileiras.
Atendimento às determinações feitas com a Decisão
Plenária n ll 302/97. Comunicação à Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal.
Determinações. Inclusão do Banco Central no
próximo Plano de Auditorias. Remessa de cópias à
Comissão interessada e ao Banco Central.
Manutenção da chancela de 'sigiloso'.

Em Sessão de 18.09.96, o Tribunal, por meio da Decisão Plenária
nº 591/96, resolveu:

"8.1. conhecer, por estar atendido o requisito essencial
previsto no art. 184 do Regimento Interno deste Tribunal, da solicitação
de auditoria formulada pela Comissao de Assuntos EconÔmicos do Senado
Federal, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, em
decorrência da aprovação do requerimanto do Senhor Senador Roberto
Reguião;

8.2. determinar ti 7! SECEX a elaboração de um programa de
trabalho, que dever~ ser previamente submetido ao Relator, para uma
auditoria a ser realizada neste semestre no Banco Central do Brasil e na
Secretaria do Tesouro Nacional, objetivando atender à solicitação de que
trata o item anterior, devendo merecer especial atenção os pontos
principais indicados na Nota Técnica de fls. 08/09;

8.3. determinar o encaminhamento de cópia desta Decisão, bem
como do Relatório e Voto que a fundamentam A Comiss40 de Assuntos
Econômicos do Senado Federal".

Quando da realização da auditoria, a equipe deste Tribunal
encontrou alguns óbices ao desenvolvimento dos trabalhos, interpostos
pelo Banco Central do Brasil sob a alegação de que grande parte das
informações solicitadas estariam protegidas pelo sigilo bancário
insculpido no art. 38 da Lei nº 4.595/64. O Banco recusou-se a fornecer
registros de operações posteriores a 30.04.96, também não forneceu o nome
das instituições financeiras com as quais realizou - negócios e não
possibilitou o acesso direto dos técnicos do Tribunal ao SISBACEN,
invocando os seguintes argumentos para procurar justificar a sonegação
de informações: .

11- a eventualdisponibilizaçáo das informações ao Senado
Federal permitiria o acesso a elas a grande nOmero de pessoas, com
possibilidade de divulgação indevida a instituições concorrentes atuantes
no mercado, que poderiam posicionar-se contrariamente aos interesses do
BACEN, o que poderia vir a ocasionar prejulzos financeiros as reservas
cambiais;

- a adoção do recuo a 30/04/96 do fornecimento de informações
deu-se para tentar minimizar os efeitos da disponibilizaçlo de dados,
v isto que o prazo médio dos investimentos á de 6 meses e, assim,
resguardar-se-ia pelo menos as operações mais recentes;

- a substituiçlo dos nomes por códigos for feita para nlo ferir
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'0 sigilo das operações do Banco Central U ;

- as 3 transações do SISBACEN que atenderiam ao solicitado
possib~l~tam consultas generalizadas a toda a movimentação da
contab~l~dade, no menor nivel de detalhamento, permitindo, inclusive,
ac:e~so a sa.ldos ~n,!ividual~zados por instituições financeiras, o que
v~r~a a ter~r o s~g~lo prev~sto no art. 38 da Lei 4.595164 11 •

Segundo a equipe de auditoria, él recusa no fornecimento das
informações trouxe, entre outros, os seguintes prejulzos aos trabalhos:

11- reduziu em 20% o periodo que a equipe de auditoria pretendia
auditar;

- não permitiu o exame das operações dos meses mais recentes,
imediatamente anteriores à data da solicitação da auditoria pelo Senado
Federal;

- impediu verificar o cumprimento de normas internas (Voto BCB
49BI9~) . pelas qu~is s6 são permitidas operações com instituições cuja
class~f~cação seja, no minimo 'A', o que não pode ser fiscalizado sem o
conhecimento do nome das instituições finan~ceiras;

- trouxe embaraços ao exame de concentração das operações, uma
vez que não se pode ter certeza de qlJe cada código apresentado
corresponda a uma anica instituição ll •

Não obstante as dificuldades enfrentadas, foi elaborado um
amplo relat6rio destacando aspectos relevantes sobre as aplicações e
controle das reservas cambiais por parte do Banco Central, cujo trabalho
tive oportunidade de trazer ao conhecimento deste Plenário na Sessão
realizada em 28/05/97. Na ocasião, por intermédio da Decisão n2 302/97,
o Tribunal resolveu:

"8.1 - comunicar ao Senhor Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos que a auditoria realizada no Banco Central do Brasil acerca
da aplicação das reservas cambiais brasileiras não logrou esclarecer
todos os pontos principais indicados na nota técnica produzida pelo
Senhor Senador Roberto Requillo, autor do requerimento para realização dos
trabalhos, devido a sonegação pelo Banco Central de parte dos elementos
requeridos pela equipe de auditoria, todavia este Tribunal está, nessa
oportunidade, adotando medidas com vistas a obter informações para
complementar o atendimento à solicitação desse órgão do Congresso
Nacional;

8.2 - autorizar o envio de c6pias desta Decisão e do Relat6rio
e Voto que a fundamentam à Presidência da COIDissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, para conhecimento dos resultados parciais advindos da
auditoria no Banco Central;

8.3 - fixar o prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no S lQ
do art. 42 da Lei nQ 8.443/92 c/c o § lQ do art. 208 do Regimento Interno
desta Corte de Contas, para que o Presidente do Banco Central do Brasil,
sob pena de aplicação da multa de que trata o inciso IV do art. 58 da
citada lei adote providências no sentido de:

8.3.1 dar conhecimento a este Tribunal dos nomes das corretoras
que têm atuado como intermedic§rias nas aplicações das reservas cambiais
brasileiras nos dois últimos exercicios;

8.3.2 indicar 05 critérios que tÉtm norteado a escolha dessas
corretoras, destacando os cuidados adotados para prevenir possJ.veis
favorecimentos de umas poucas em detrimer.lto de outras existentes no
mercado;

8.3.3 disponibilizar, para exame in lQQQ por técnicos deste
Tribunal, informações relativas As operações de aplicações das reservas
cambiais brasileiras feitas com a interveniêllcia de corretoras escolhidas
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pelo Chefe do DEPIN, nos dois últimos exercIcios, que permitam concluir
sobre uma posslvel cartelização - quest!o esta de interesse da Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal;

8.4 - comunicar ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, em
conformidade com o parágrafo lQ do art. 42 da Lei nº 8.443/92, a fixação
de prazo indicada no item anterior, para adoção das medidas cabíveis,
encaminhando-lhe cópia desta Decisão, bem assim do Relatório e Voto que
a fundamentam, para conhecimento;

8.5 - determinar ao Presidente do Banco Central do Brasil que,
no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta Decisão,
providencie a instauração de procedimento formal de investigação para
apurar as causas e identificar os responsáveis pelos prejuIzos ocorridos
em operações com moeda japonesa no exercício de 1995, e informe a este
Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, os respectivos resultados e as
providências deles decorrentes;

8.6 - recomendar ao Banco Central que aprimore seus sistemas de
informações quanto ao controle das operações com as reservas cambiais,
adotando as seguintes providências, entre outras que julgar oportunas:

8.6.1 institua e mantenha banco de dados com registro
individual de cada operação realizada com recursos da reserva cambial
brasileira, sem exceção, contendo as informações necessárias para se
calcular o resultado da operação e para avaliar os estoques a preços de
custo e de mercado;

8.6.2 institua e mantenha, com base no banco de dados a que se
refere o subitem anterior, sistema gerencial de apuração de resultados
para cada segmento de ativos em que opere, capaz, por exemplo, de
comparar de forma ágil e automatizada as perfomances obtidas nas
operações realizadas com as que poderiam ter sido obtidas
aI ternativamente com aplicações a taxas de juros de mercado,
confrontando, inclusive o custo médio do estoque de ativos de renda
variável com os preços de mercado ao final de cada mês;

8.7 - solicitar ao Presidente do Banco Central que se pronuncie
sobre as divergências verificadas entre os resultados das aplicações das
reservas cambiais indicados por equipe de auditoria deste Tribunal com
aqueles contabilizados pela autarquia, devendo tal pronunciamento ser
pormenorizado de modo a dirimir as dúvidas existentes acerca de
utilização de critérios diferenciados para apuração dos resultados;

8.8 - autorizar a remessa de cópias desta Decisão, acompanhada
do Relatório e Voto que a fundamentam, e do relatório de fls. 22-A a 79,
para a Presidência do Banco Central com vistas à adoção de providências
que dêem cumprimento à presente Decisão;

8.9 - determinar a inclusão da autarquia no plano de auditorias
do próximo semestre, para que sejam avaliadas as aplicações das reservas
cambiais brasileiras contabilizadas no Grupo Extra-Caixa;

8.10-determinar à 71 SECEX que desentranhe destes autos o
expediente de fls. 83/6, relativo à comunicação feita por Presidente de
Comissões de Processo Disciplinar instituIdas no âmbito do Banco Central,
para que sejam remetidos ao Gabinete do Ministro Relator da Lista de
Unidades Jurisdicionadas n2 01, no biênio 97/98".

Buscando atender às determinações da Decisão retrotranscrita,
cujo prazo para cumprimento foi fixado em 15 (quinze) dias, o Banco
Central encaminhou a este Tribunal o expediente PRESI-l.741/97 de fls.
122/8. Posteriormente, as informações remetidas foram complementadas pelo
Oficio PRESI-97/2236 (fl. 129) acompanhado dos documentos de fls. 130/41.

Com relação ao nome das corretoras que atuaram nas operações
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com depósitos internacionais, nos dois últimos exercicios, o BACEN
informou terem sido as seguintes corretoras: Tradition S/A - Lausanne 
Sui~a; Tullet and Tokyo - Nova Iorque e Londres; Godsell, Astley and
Pierce Ltd - Londres; Exco Noonan Inc. - Nova Iorque; Garvin Guybutler
Inc. - Nova Iorque; M. W. Marshall Inc. - Nova Iorque; Martin Bierbaum
Inc. Nova Iorquei Eurobrokers Ltd. - Londres; e Prebon Yamane - New
Jersey - Estados unidos da América.

A respeito dos critérios para escolha dessas corretoras, o
BACEN apresentou as seguintes considerações:

"a) as corretoras escolhidas para intermediar as operações com
dep6sitos são empresas de ampla atuação nos principais centros
financeiros internacionais, como Nova Iorque, Londres, Tóquio, que
dispõem de uma estrutura de pessoal técnico e de recursos tecnológicos
avançados, em condições de atender ~s mais diferenciadas demandas dos
investidores;

b) a escolha dessas corretoras leva em conta, também, o nivel
de credibilidade e de segurança advindos da constatação do relacionamento
dessas empresas, como intermediadoras de negócios, com outras
instituições financeiras ao nivel de outros bancos centrais, como o
pr6prio Federal Reserve, dos Estados Unidos da América e o Bank of
England, do Reino Unido, dentre vários outros do mesmo porte;

c) a participação dessas corretoras nas operações com depósitos
agiliza o processo operacional (ressalte-se que, dentre os segmentos de
mercado onde aplicamos as reservas, o de 'Money Harket' é o mais atuante,
com aplicações, hoje, na casa dos US$ 45 bilhões), além de resguardar a
identificação do investidor, no caso o Banco Central, quanto à origem dos
recursos envolvidos nas transações realizadas, em função do que
conseguimos obter taxas de juros em nivels superiores às obtidas em
negociações realizadas diretamente com parceiros finais;

d) os cuidados para prevenir favorecimentos são emanados de
orientações firmadas junto ao Operador Chefe da Mesa de 'Honey Market'
pelo Chefe do Departamento, que, diante do volume de recursos a serem
aplicados, das condições de negócio oferecidas e das estratégias
envolvidas nas oPerações, pode direcionar as aplicações com a
intermediação de determinadas corretoras, tendo em vista o porte
estrutural do corretor, da oportunidade de neg6ciooferecida e dos·
objetivos a serem alcançados. No processo de gerenciamento das
aplicações, este direcionamento não representa nenhum favorecimento, mas
sim uma forma de oti~zar a administração das reservas cambiais do Pais".

o Banco Central, com referência ao relacionamento com as
corretoras, acrescentou ainda as considerações a seguir reproduzidas:

"a) das corretoras discriminadas, a Tradition S/A iniciou suas
operações com o Banco Central em 1977, interrrompid~s no periado de
renegociação da divida externa, reiniciando-se em 1995 nova fase de
relacionamento com essa corretora. As demais corretoras s6 passaram a
atuar junto ao Banco Central a partir de 1995, estando no presente
momento as operações suspensas com a corretora Tu1let and Tokio Inc.,
devido a problemas operacionais da própria corretora, e paralisadas com
a corretora Martin Bierbaum Inc., que encerrou suas atividades em praças
de interesse deste Banco;

b) nas operações com depósitos, as aplicações com a
intermediação de corretoras não alcançam 10% do ' turnover' anual das
operações diretas realizadas no per10do de 1995 a 1997 - o que demonstra
a pouca relev4ncia dessas intermediaçOes no volume total dos depósitos
e muito menos no valor global das reservas cambiais;

",.,""'... "",.......,.._.._._,..._~__.. #I_...__.'__III_".._'lf_........,I....'I_......'__~_I__IIIIII_..,.' .._ ...__..._R _
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c) nas operações com dep6si tos, o Banco Central no!o tem
oneradas suas aplicações por qualquer tipo de corretagem, uma vez que a
atuação deste Banco nessas aplicações se reveste, única e exclusivamente,
da condição de investidor de recursos, livre de encargos, procedimento
usualmente praticado no mercado, condição esta que contrasta com a
condição de tomador de recursos, em que se tem a ocorrência de encargos
de corretagem sobre as respectivas operações ll •

Ao analisar esses esclarecimentos, a instrução da 7ª SECEX
observa que eles vieram apenas confirmar as conclusões da auditoria no
sentido de que existe uma concentração excessiva de encargos decisórios
no ocupante da chefia do DEPIN sem a existência de instrumentos de
controle capazes de aferir o acerto das decisões adotadas. A instrução
registra também não ser aceitável que os cuidados para evitar
favorecimentos estejam restritos às orientações E!manadas do Chefe do
DEPIN, sendo indispensável uma atenção especial pára o estabelecimento
de rotinas e produção de relatórios de controle.

Atendendo ao subitem 8.3.3 da Decisão Plenária n Q 302/97, o
BACEN disponibilizou, via consulta visual às telas do SISBACEN, o elenco
de operações com depósitos realizadas no período de 02/07/95 a 31/05/97,
que alcançou o volume de 25.834 operações.

Com base nessas informações, a instrução elaborou os
demonstrativos de fls. 161/2. A seguir reproduzimos os quadros que
destacam o valor e a quantidade das operações no período e o que espelha
a quantidade e valor das operações por corretora.

1. o.P.l:JtAÇÕI:S CC»I Dl:.Pószros REALZ.sJLDAS NO .PmUoDO DI: 02/07/95 A 31/05/97
1 1 - VALOR DAS OPJ:MÇÔJ:S J:H US$ HILlfÕl:S

CClH SEM , CClH

PERÍODO INTBPHJ:DUÇÃO INTJ:RMl:DUÇÃO TOTAL INTZRMI:DIAÇÃO
DE CORRETORAS DE CORRETORAS DE CORRETORAS

2° SEMESTRE DE 1995 29.775 736.920 766.695 3,9%

l° SEMESTRE DE 1996 39.630 519.293 558.923 7,1%

2 D SEMESTRE DE 1996 66.701 575.930 642.631 10,4%

JAN A MAIO DE 1997 58.691 372.752 431. 443 13,6%

TOTAL 194.797 2.204.895 2.399.692 8,1%

FONTE: Banco Central - SISBACSN - ~ran.açAo PGEI-160

1.2 - QUANTIDADE DE OPBRAc;:OES

PERi:ODO CClH SEM TOTAL 'COM
INTBRHEDIAÇÃO INTBRMEDUÇÃO INTERMEDIAÇÃO DE
DE COR:RJ:'1"ORAS DE CORRE'1'ORAS CORRETORAS

2 D SEMESTRE DE 1995 979 6.743 7.722 12,7%

l° SEMESTRE DE 1996 1.353 6.270 7.623 17,7%

2° SEMESTRE DE 1996 1.545 4.722 6.267 24,7%

JAN. A MAIO DE 1997 1.201 3.021 4.222 28,4%

TOTAL 5.078 20.756 25.834 19,7%

roNTEI Banco central - SIIBACEN - ~r.n.ação PGBI-160
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2 . QUANTIDADE E VALOJl. DAS OnJQÇÕES POR COJl.Rl:'1'ORA (190 PERÍODO DE 02/07/95 A
31/05/97)

VALOR EM US$ % s/ TOTAL .. sI 'fOTAL Cc»(
NOME DA COJl.RI:'1'ORA QUANTIDADE MILHÕES APENAS DAS E SEM

CORJl.E'1'ORAS CORRETORAS

TRADITION S.A 2.848 106.007 :'4,4% 4,4%

TULLET AND TOKYO NY 111 3.177 1,6% 0,1$

GOOSELL, ASTLEY ANO 148 4.624 2,4% 0,2%
PEARCE LIMITED

EXCO NOONAN, lNC 449 23.650 12,1% 1,0%

GARVIN GUY BUTLER 482 19.731 10,1% 0,8%

M.W. MARSHALL, INC. 356 12.082 6,2% 0,5%

TULLET AND TOKYO LDN 6 180 0,1% 0,0%

MARTIN BIERBAUM 176 4.902 2,5% 0,2%

EURO BROKERS 270 9.761 5,0% 0,4%

PREBON YAMANE - NJC 232 10.683 5,5% 0,4%

TOTAL 5.078 194.797 100,0% 8,1%

FORTE: Banco Central - SISBACEN - TranaaçAo PGEI-160
Da análise empreendida, a instrução ressalta as seguintes

conclusões:
"i. em todo o periodo disponibilizado (de 02/07/95 a 31/05/97),

as operações com depósito totalizaram US$ 2,4 trilhões, dos quais US$ 195
bilhões (8,1%) foram realizadas com a intermediação de corretoras;

ii. destes US$ 195 bilhões, 54% concentram-se em uma das
corretoras, 22% dividem-se em outras duas e os restantes 24% foram
alocados às demais;

iii. ao longo do tempo, a concentração na principal corretora
vem aumentando, tendo esta absorvido 63% do total de negócios realizados
via corretoras, no perlodo de jan/mai·de 1997".

Com referência à determinação contida no item 8.5 da Decisão
Plenária n Q 302/97, a autarquia informou, inicialmente, a abertura e
constituição de processo especifico para investigação formal sobre o
prejuizo ocorrido em 1995 com as aplicações em moeda japonesa.
Posteriormente, foram remetidos a este Tribun.al os resultados obtidos na
auditoria feita nas operações realizadas com moeda japonesa no perlodo
de 01.01.95 a 30.04.96, consubstanciados no Relat6rio_ de Auditoria de
fls. 131/7. Ao confrontar os registros existentes com a documentação
comprobatória dessas operações, os técnicos do BACEN constataram as
seguintes impropriedades:

"a) existem, na amostra selecionada, 188 registros de operações
cujas datas de· contrataç40 nc!o correspondem eis datas digitadas no
subsistema FOREX;

b) as operações realizadas entre a moeda japonesa e outra
qualquer que não a moeda norte-americana, denominadas 'cross', para
apuração de resultado, são registradas como se tivessem ocorrido duas
operações, uma de compra e outra de venda, com pagamento/recebimento em
dólar norte-americano; e

c) as paridades para as operac,;ões de ' cross I, por não

..""."'--_.,-_.-..._--,_....._,----_.----_...........-_._..,,--------"----------
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interferirem no resultado final da mesa de operações, já que significam
apenas tr~nsito pelo d6lar norte-americano, são definidas sem o cuidado
de confronto com aquelas divulgadas pela Reuters".

Após análise para identificaçAo das causas das ocorrências
apontadas, os auditores internos do BACEN concluíram que a ausência de
informações interferiu nos trabalhos desenvolvidos anteriormente por
este Tribunal naquela autarquia. No relatório supramencionado, os
auditores internos do BACEN afirmaram:

"23. A forma de contornar a deficiência do sistema
informatizado, comentada nos itens 18 a 22, informação não disponível
naquela oportunidade aos auditores do TCU, levou aqueles técnicos a
conclusão não condizente com a realidade dos fatos.

24. Concluindo, os dados fornecidos aos auditores do Tribunal
de Contas da União, em razão dos fatos apontados, não possuíam, nesse
particular, consistência suficiente para o tipo de análise realizada. Em
conseqüência, algumas das conclusões daqueles técnicos, por terem sido
baseadas em datas inconsistentes, não expressavam a realidade dos atos
e fatos administrativos ocorridos".

No que concerne ao exame dos valores das operações por moedas,
os técnicos do BACEN, nesse mesmo documento de fls. 131/7, fizeram os
seguintes comentários:

11- Operações FOREX
29. São aquelas realizadas com o objetivo de obtenção de lucros

tendo, no período examinado, proporcionado ao Banco Central um resultado
positivo de US$ 20,9 milhões. Esse resultado foi obtido pela diferença
entre os recursos despendidos na aquisição das diversas moedas que
compuseram as operações em confronto com os valores recebidos pela venda
dessas mesmas moedas.

30. Esse resultado está demonstrado por moeda no Anexo III.
Como se observa, as operações em moeda japonesa causaram um prejuízo
efetivo de US$ 83,7 milhões que, entretanto, foi compensado com os lucros
obtidos nas demais moedas, no montante de US$ 104,6 milhões.

31. Esse tipo de operação pode causar resultados imprevisíveis.
No caso específico, ocorreu valorização do iene frente ao d61ar norte
americano, contrariamente às previsões da mesa de operações, o que causou
a perda registrada. Por outro lado, as previsões de lucro da mesa de
operações foram confirmadas em outras moedas.

32. Em nosso exame, constatamos que a paridade da moeda
japonesa frente ao d61ar-norte americano, em 06.01.95, era de: mínima
100,85 e máxima de 101,39 ienes por d61ar norte-americano. Já em
21.07.95, ocasião da última operação FOREX realizada no período
examinado, era: mínima de 88,50 e máxima de 88,58 ienes por d6lar norte
americano.

- Operações RESERVA
33. São aquelas realizadas para o atendimento de necessidades

do Tesouro Nacional, do Banco Central e de outras entidades. No caso
específico de necessidades do.Tesouro Nacional e de outras entidades os
custos das moedas adquiridas são repassados e não causam, de imediato,
qualquer resultado ao Banco Central.

34. Entretanto, conforme fomos informados, as aquisições ou
vendas de grandes quantidades de moeda, a exemplo do que ocorre por
ocasião de lançamento de bOnus no exterior e de seus resgates, devido ao
diminuto tempo que é concedido ao DEPIN para a realização dessas
operações podem, de um modo geral, causar oscilações especulativas e,
nessas circunst~ncias, perdas para o Banco Central".
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Quanto aos aspectos relativos às competências regimentais ou
delegadas para a realização dessas operações, o Relatório de Auditoria
do BACEN consignou o seguinte:

"38. As condições, orientações e limites foram estabelecidos
pela Ordem-de-Serviço DEPIN-92/012, de 10.12.92. Todavia, referida Ordem
de-serviço foi considerada em desuso, segundo fomos informados, por não
atender ~s necessidades da mesa de operações. Por essa razão, passou-se
a realizar operações por orientação informal da chefia do DEPIN.

39. Conforme constou de nosso Relatório de Auditoria, datado de
14.07.95, caso tivessem sido seguidas as normas constantes da referida
Ordem-de-Serviço, as perdas em moeda japonesa teriam sido inferiores, em
face de menor exposição ao risco. Por outro lado, a obediência aos seus
princípios, teria reduzido os lucros obtidos em outras moedas.

40. De acordo com o Voto BCB 498/92, item 12, cabe ao DEPIN,
conseqüentemente à sua chefia, observados os padrões estabelecidos, a
seleção dos parceiros elegíveis para as operações autorizadas, bem como
a definição dos par~metros operacionais de segurança, liquidez e
rentabilidade.

41. A chefia do DEPIN ao permitir que fossem considerados em
desuso os par~metros definidos pela Ordem-de-Serviço DEPIN-92/012, e, ao
mesmo tempo, não editando novo normativo interno disciplinando essas
operações, de acordo com o item 12 do Voto BCB 498/92, assumiu a
responsabilidade das operações realizadas, já que lhe cabia a seleção dos
parceiros elegíveis para as operações autorizadas, bem como a definição
dos parâmetros operacionais de segurança, liquidez e rentabilidade.

,. ,. ,. .
45. Observamos, por meio da documentação comprobatória das

operações realizadas que, na prática, os operadores selecionavam os
parceiros e definiam os parâmetros de segurança, liquidez e
rentabilidade. As únicas exceções observadas foram operações de 'swap'com
instituições financeiras em Regime de Administração Temporária (RAET),
onde consta que houve determinação da Chefia do DEPIN para a realização
de tais operações.

46. Em resumo, no nosso exame não se constatou qualquer
evidência de que a Mesa de Operações tenha exorbi tado das ordens
recebidas diretamente da Chefia do DEPIN, em relação às operações
realizadas no período de 01.01.95 a 30.04.96 11 •

Por fim, os auditores do BACEN salientam ter sido editada a
ordem-de-serviço nQ 3201, de 20.02.97, instituindo o Comitê de Estratégias
Operacionais voltado para a proposição e definição de estratégias, bem
como para a tomada de decisões, relativamente ao processo de
administração das reservas cambiais.

A instrução da 7~ SECEX, quanto aos exames da A~ditoria do BACEN
com relação aos prejuízos com a moeda japonesa, destacou que "a auditoria
confirmou o valor de US$ 113 milhões, informando que foram parcialmente
compensados por lucros em outras moedas, que redundaram em prejuízo
global com todas as moedas de US$ 2,5 milhões, no período de 1995 a
30/04/96 (somat6rio das fls. 140 e 141)".

Relativamente às divergências verificadas entre os resultados
das aplicações das reservas cambiais indicados pela equipe de auditoria
deste Tribunal e os contabilizados pela autarquia, foram apresentadas
várias considerações buscando dirimir as dúvidas existentes acerca da
utilização de critérios diferenciados para apuração dos resultados. Não
obstante a instrução a cargo da 71 SECEX tenha emitido algumas observações
sobre determinados pontos salientados pelo BACEN, em s1ntese o
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posicionamento dela foi no seguinte sentido:
"57. A discussão sobre a divergência nos resultados toi

esvaziada pelo fato do BC ter admitido que forneceu informações erradas
~ equipe de auditoria, em razão de sua auditoria interna ter constatado
talhas no banco de dados brutos sob registro no SISBACEN, relativos às
operações com moedas, que levaram a equipe de auditoria a produzir
números inconsistentes (fI. 134, itens 23 e 24).

58. Se havia erros nos registros de operações com moedas, e
esses erros só toram descobertos por ocasião de veriticação especIfica,
realizada posteriormente, por força de determinação deste Tribunal, é
11cito levantar a hipótese de que outras inconsistências possam existir
nos demais dados fornecidos à equipe de auditoria, relativos a
investimentos em depósitos, t1tulos e ouro, que nao foram objeto do mesmo
processo de revisão.

59. Em função do exposto, pode ser contraproducente retomar o
mesmo caminho até aqui trilhado, sem que o BC aprimore seus controles,
de forma a poder fornecer não só os dados brutos corretos, mas
principalmente relatórios capazes de apresentar seu posicionamento
relativo aos resultados que vem auferindo na administração das reservas,
baseado em critérios que a própria Autarquia deve estabelecer".

Examinados os esclarecimentos prestados pelo Banco Central, a
instrução da 71 SECEX pronunciou-se conclusivamente às fls. 158/60,
apresentando as seguintes proposições:

"1. Comunicar ao Senhor Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal que, em razão da auditoria efetuada nas
reservas cambiais brasileiras não ter esclarecido todos os pontos
indicados na Nota Técnica produzida pelo Senhor Senador Roberto Requião,
autor do requerimento para realização dos trabalhos, este Tribunal
determinou ao Banco Central o fornecimento de informações complementares
(Decisão nQ 302/97, de 28/05/97), com os seguintes resultados:

a) o Banco Central forneceu os nomes e critérios de escolha das
corretoraS com as quais opera e concedeu o acesso a dados do SISBACEN
sobre os volumes financeiros movimentados por intermédio destas
instituiç6es financeiras, entretanto não trouxe novas informações capazes
de esclarecer se há favorecimentos das mesmas nas taxas pactuadas em
relação às de mercado;

b) a dificuldade de obter essas informações e outras, relativas
aos resultados auferidos nas aplicações, decorre de falhas nos controles
internos da Autarquia, que não se encontram aptos a produzir relatórios
sobre os resultados efetivos obtidos nas aplicações, medidos por
critérios que propiciem aferi-los sob a ótica gerencial;

c) este Tribunal determinou ao Banco Central a adoção das
medidas corretivas em seus sistemas de controle, no prazo de 120 dias,
findo o qual deverá a Autarquia remeter informações conclusivas sobre os
resultados das operaç6es com as reservas cambiais e o confronto de taxas
entre as realizadas com e sem a utilização de intermediários;

2. Encaminhar à Presidência da ComissSo de Assuntos EconÔmicos
do Senado Federal cópias desta instrução de fls. 142 a 162, do Relatório,
Voto e Decisão que vier a ser proferida por este Tribunal, recomendando
cuidados especiais na guarda desses documentos, de forma a evitar que
venham a público informações cujo sigilo favorece à administração das
reservas cambiais brasileiras, especialmente o nome das corretoras que
o Banco Central do Brasil utiliza como 'brokers';

3. Determinar ao Banco Central que:
3.1. no prazo de 120 dias, aprimore seU sistema de informaç6es
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e de controle das operações com as reservas cambiais, incluindo nessas
medidas a implantação de uma sistem~tica gerencial de apuração de
performance dos investimentos, a partir de uma definição de critérios,
que permitam o confronto do desempenho alcançado com o que seria obtido
caso os recursos tivessem sido aplicados às taxas de juros de mercado,
adotando, no minimo, as seguintes providências:

a) passar a incluir nas informações prestadas ao Controle
Interno, nos pr6ximos processos de Tomada de Contas, os resultados
mensais e o custo médio/valor de mercado do.5 estoques, por segmento de
ativos (depósitos, titulos, moedas, ouro e outros), apurados por meio de
sistemática gerencial indicada no item 3.1 acima, sendo que, para o
segmento moedas, devem ser consideradas todas as operações, inclusive as
realizadas para o Tesouro Nacional e empresss estatais, as denominadas
operações RESERVA;

b) manter banco de dados abrangendo cada operação de forma
individualizada, que contenha, no minia~, todas as informações
necessárias para se calcular o resultado cc~t~bil e gerencial de cada
uma, bem como informações que permitam o confronto do custo médio do
estoque de ativos (corrigido por taxas de juros de mercado) com seu valor
de mercado, ao final de cada mês;

c) cercar de cuidados o controle interno das mesas de
operações, de forma a evitar práticas que possam trazer riscos à
administração das reservas, observando a e>.:periência internacional de
grandes instituições financeiras administradoras de recursos, os
principios da segregação de funções e da transparência, bem como o
imediato registro de dados completos das operações, tão logo fechadas;

d) adotar controles que permitam comparar as taxas de juros
obtidas nas operações com e sem a intermediação de corretoras.

3.2. a partir do pr6ximo exercicio, passe a apurar resultados
cont~beis para todas as operações com moedé!s, inclusive as realizadas
para o Tesouro Nacional (as denominadas operações RESERVA);

4. Autorizar a remessa ao Bancc' Central de cópias desta
instrução de fls. 142 a 162, do Relatório, Voto e Decisão que vier a ser
proferida por este Tribunal, com vistas à subsidiar a adoça0 das
providências em cumprimento à presente Decisão" .

. As proposições da instrução foram acolhidas pelo Diretor de
Divisão e pela titular da 71 SECEX, havendo sido sugerida ainda mais uma
determinação ao Banco Central no sentido de que II adote urgentes
providências, se ainda não o fez, para adaptar seus sistemas de
processamento de dados às necessidades operacionais das unidades gestoras
das reservas cambiais, de modo que as operações realizadas possam ser
registradas sem a necessidade de artificios de quaisquer espécie, em
especial de procedimentos que alterem indevidamente os registros da
Autarquia, a exemplo do que ocorreu com o registro das operações
denominadas 'cross'.

t o Relatório.

VOTO

Na Sessão realizada em 28 de maio de 1997, submeti ao Plenário
os resultados parciais dos trabalhos realizados objetivando atender à
solicitação oriunda da Comissão de Assuntos Econômicos do senado Federal,
no sentido de que fossem feitas auditorias nl:) Banco Central do Brasil e
na Secretaria do Tesouro Nacional, acerca da aplicação das reservas
cambiais brasileiras. Na ocasião, o Tribunal, entre outras providências,

" """""'''------------._--
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resolveu, por meio da Decisão Plenária n Q 302/97, comunicar à Presidência
da Comissão interessada que não havia sido possivel esclarecer todos os
pontos principais indicados na nota técnica produzida pelo Senhor Senador
Roberto Requião, autor do requerimento para realização dos trabalhos,
devido a sonegação pelo Banco Central de parte dos elementos requeridos
pela equipe de auditoria, todavia estavam sendo adotadas medidas com
vistas à obtenção de informações complementares.

Nesta oportunidade, trago para conhecimento do Plenário os
esclarecimentos prestados pelo Banco Central em decorrência da Decisão
Plenária n2 302/97.

Inicialmente, devo consignar que as informações acostadas aos
autos não trouxeram dados novos capazes de espancar as dúvidas existentes
sobre a boa e regular aplicação das reservas cambiais brasileiras.

Em que pese o Banco Central ter disponibilizado informações que
permitiram a elaboração de demonstrativo espelhando a quantidade e valor
das operações por corretora - periodo de 02.07.95 a 31.05.97 - (fl. 06
do Relatório que antecede este Voto), forçoso é reconhecer que os
esclarecimentos prestados acerca dos critérios para escolha dessas
corretoras confirmam a inexistência de rotinas e de instrumentos minimos
de controle capazes de aferirem o acerto das decisões do Chefe do
Departamento de Operações das Reservas Internacionais-DEPIN.

Contudo, a questão que reputo da maior gravidade é o fato de o
Banco Central não deter instrumentos de controle capazes de atestar com
um minimo de confiabilidade que as reservas cambiais brasileiras estão
sendo aplicadas com observância dos principios de segurança e de liquidez
e que a rentabilidade dessas aplicações é satisfatória. Realmente, é de
causar espécie constatações da própria auditoria da autarquia revelando
que normas reguladoras caem em desuso e setores do Banco passam a atuar
amparadas apenas em orientações informais de uma chefia.

Além disso, é importante salientar que outras razões não menos
importantes inviabilizam um pronunciamento conclusivo sobre os resultados
auferidos pela Instituição nas aplicações com as reservas cambiais. Entre
outras, merece especial destaque a forma sistemática com que são negadas
informações sob a alegação do sigilo bancário instituido pelo art. 38 da
Lei n2 4.595/64. Não há como se avaliar a segurança e liquidez das
aplicações sem que se tenha acesso a dados capazes de demonstrar com
confiabilidade em que instituições estão depositadas as reservas
nacionais.

Por outro lado, a inexistência de instrumentos de controle que
permitam aferir de forma eficaz se a remuneração das aplicações está
dentro de parâmetros estabelecidos pelo mercado como aceitáveis,
consideradas as necessidades primordiais de segurança e liquidez, da
margem a que ocorram divergências na apuração de resultaQos, como de fato
ocorreu no presente caso, sem que se possa precisar com exatidão a
fidedignidade dos dados disponibilizados pelo Banco Central, porque como
a própria auditoria interna do Banco ressaltou foram encontradas várias
inconsistências nos registros constantes do SISBACEN.

À vista dessas deficiências de controle, a vertente que nos
parece mais recomendável no atual estágio é endereçar ao Banco Central
determinações que viabilizem brevemente uma avaliação segura sobre os
resultados alcançados pela instituição nas aplicações das reservas
cambiais brasileiras.

Quanto As perdas ocorridas em 1995 em operações com a moeda
japonesa, a apuração feita pela Auditoria Interna do Banco não teve a
profundidade devida, limitando-se a atribuir o fato a uma valorização do
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iene frente ao dólar norte-americano no periodo. O trabalho apresentado
pelos técnicos do Banco Central não traz a lume detalhamento capaz de
permitir qualquer análise acerca da observância de parâmetros mínimos àe
segurança nas operações realizadas com a moeda japonesa. Mesmo se
considerarmos apenas os resultados obtidos com as operações FOREX, que
são aquelas, segundo a Autarquia, realizadas com o objetivo de lucros,
os resultados obtidos pelo Banco Central no periodo de janeiro de 1995
a abril de 1996 não são nada expressivos. A própria auditoria interna do
Banco confirma em seu relat6rio que os ganhos auferidos em operações com
outras moedas, no valor de US$ 104,6 milhões, foram reduzidos com as
perdas no valor de US$ 83/7 milhões, resultantes das operações com a
moeda japonesa.

Com relação a esse ponto, é preciso deixar bem claro que se a
avaliação de operações especulativas por si s6 já representa tarefa das
mais dificeis, essa mensuração de resultados torna-se praticamente
impossível de ser realizada ante a inexistência de instrumentos de
controle capazes de sinalizar prontamente eventuais distorçóes existentes
entre as aplicações feitas e os parâmetros definidos como orientadores
para as decisões gerenciais.

Ressalte-se, também, que a discussão ainda existente acerca do
alcance do sigilo bancário gera situações inusitadas como no caso de
apuração de poss1veis responsabilidades por parte de servidores
envolvidos em operações financeiras, isto porque a apuração dos fatos
fica restrita à própria instituição, impossibilitando, assim, a validação
dos resultados alcançados por um 6rgão externo.

Desse modo, ante a ausência de procedimentos normatizados para
as rotinas da área e a insuficiência dos relat6rios de acompanhamento das
aplicações das reservas cambiais, especialmente no que diz respeito à
apuração de resultados, entendo que o Tribunal deva acompanhar com maior
proximidade a implantação das medidas já recomendadas ao Banco Central,
por meio da Decisão Plenária nQ 302/97, e as que estão em curso no âmbito
da autarquia com vistas ao aprimoramento dos controles internos, segundo
informações trazidas aos autos. Por isso, parece-me mais adequado que
esse acompanhamento se dê por intermédio de auditorias especificas e não
conforme sugeriu a instrução, ou seja, mediante a exigência de novas
peças nas contas anuais.

Com referência às determinações sugeridas pela 7D SECEX, acolho
as parcialmente, dispensando apenas aquelas que de certo modo já foram
objeto de recomendações anteriores deste Tribunal, reafirmando,
entretanto, a necessidade de serem promovidos com urgência significativos
aprimoramentos nos controles relativos às aplicações das reservas
cambiais, em especial, nos instrumentos concernentes à apuração de
resultados. .

Quanto à proposta de encaminhamento de cópia da instrução ao
Banco Central, informo que o Banco j6 obteve tais dados mediante uma
solicitação de vistas e de cópias do processo, deferida por este Relator
no final do ano passado.

- Por fim, embora não constem nos autos informações ou dados
abrangidos pelo sigilo bancário institu1do pelo art. 38 da Lei n Q

4.594/64, creio que as ponderações expendidas pela instrução sobre a
conveniência de ser dado tratamento sigiloso ao processo procedem, uma
vez que a divulgação dos nomes das corretoras com as quais o Banco
Central mantém relações poderia trazer eventualmente algum prejuízo à
administração das reservas.

Ante o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto à consideração deste Plenário.

T. C. U. / Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em 11 de março de 1998.

'1nJMBERTO aulMARAEs SOUTO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 93/98 -
TCU - PLENÁRIO

1. Processo nO: TC 012.118/96-6

2. Classe de Assunto: 11- Solicitação de Auditoria
3. Interessada: Comissão de Assuntos Econô

micos do Senado Federal
4. Entidades: Banco Central do Brasil e Secre

taria do Tesouro Nacional
5. Relator: Ministro Humberto, Guimarães Souto.
6. Representante do Ministério Público: não

atuou
7. Unidade Técnica: r SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões

expostas pelo Relator, decide:

8.1 - comunicar à Presidência da Co
missão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal que o Banco Central do Brasil, em
atenção à Decisão Plenária n° 302/97, cuja
cópia foi enviada àquela Comissão por meio
do Aviso n° 333-SGS-TCU, de 30-5-97, in
formou que, no período de 2-7-95 a 31-5-97,
as corretoras que têm atuado nas aplica
ções com as reservas cambiais brasileiras
são as seguintes: Tradition SIA - Lausanne
- Suiça; Tullet and Tokyo - Nova Iorque e
Londres; Godsell, Astley and Pierce Ltd 
Londres; Exco Noonan Inc. - Nova Lorque;
Garvin Guybutler mc. - Nova Iorque; M. W.
Marshall Inc. - Nova Iorque; Martin Bierba
um Inc. - Nova Iorque; Eurobrokers Ltd. 
Londres; e Prebon Yamane - New Jersey 
Estados Unidos da América;

8.2 - esclarecer à referida Comissão
que as informações disponibilizadas pelo
Banco Central, em cumprimento à Decisão
citada no item anterior, não permitem a este
Tribunal emitir opinião sobre os resultados
auferidos nas aplicações das reservas cam
biais brasileiras, em razão das deficiências
dos controles internos da Autarquia, que
não se encontram aptos a produzir relatóri
os acerca dos resultados efetivos obtidos
nas aplicações;

8.3 - determinar ao Presidente do
Banco Central do Brasil que adote providên
cias com vistas:

8.3.1 - ao aprimoramento dos contro
les internos das mesas de operações, de
forma a evitar práticas que possam trazer
riscos à administração das reservas, obser-

vando a experiência internacional de gran
des instituições financeiras administradoras
de recursos, os princípios da segregação de
funções e da transparência, bem como o
imediato registro de dados completos das
operações, tão logo fechadas;

8.3.2 - à instituição de controles que
permitam comparar as taxas de juros obti
das nas operações com e sem a intermedia
ção de corretoras;

8.3.3 - à implantação de sistemática
para apurar os resultados contábeis e finan
ceiros para todas as operações com moedas,
inclusive as realizadas para o Tesouro Nacio
nal (as denominadas operações Reserva);

8.3.4 - ao exame da viabilidade de
adaptação dos sistemas de processamento
de dados às necessidades operacionais das
unidades gestoras das reservas cambiais,
de modo que as operações realizadas com
outras moedas que não o dólar norte-ameri
cano possam ser registradas sem a neces
sidade de utilizar-se de expedientes como o
das denominadas operações 'cross';

8.4 - determinar a imediata realização
de Auditoria no Banco Central do Brasil, em
caráter de urgência e prioritário sobre as de
mais tarefas da 7a secex, para que seja verifi
cado o cumprimento das recomendações fei
tas por meio da Decisão Plenária n° 302/97,
bem como sejam avaliados os novos procedi
mentos instituídos com a Ordem-de-Serviço
nO 3.201, de 20-2-97 do Bacen, e outros por
ventura adotados pela autarquia com vistas
ao aprimoramento da sistemática de acompa
nhamento e avaliação dos resultados das
aplicações cambiais brasileiras;

8.5. determinar a inclusão do Banco
Central do Brasil no Plano de Auditoria do
próximo semestre para que seja verificado o
cumprimento das determinações constantes
do item 8.3, desta Decisão;

8.6 - autorizar a remessa de cópia
desta Decisão, acompanhadas do Relatório
e Voto que a fundamentaram, à Presidência
da Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal, esclarecendo que a maté
ria teve tratamento sigiloso neste Tribunal,
pois a divulgação dos nomes das corretoras
com as quais o Banco Central mantém rela
cionamento poderia, eventualmente, trazer
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prejuízos à administração das reservas
cambiais;

8.7 - autorizar o envio de cópia desta
Decisão, bem como do Relatório e Voto que
a fundamentaram, ao Presidente do Banco
Central do Brasil, para conhecimento e ado
ção de providências visando ao cumprimen
to das determinações ora formuladas;

8.8 - manter a chancela de 'sigiloso'
aposta aos autos;

8.9 - determinar a juntada do presente
processo às contas do Banco Central do Bra
sil, relativas ao exercício financeiro de 1997.

9. Ata n° 8/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 11-3-1998 - Extraordiná

ria de caráter reservado
11. Especificação do quorum:

11.1. Ministros presentes: Homero dos
Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghi
si, Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vi
nicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Hum
berto Guimarães Souto (Relator), Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Ma
galhães da Rocha.

Homero Santos, Presidente - Humberto Gui
marães Souto, Ministro-Relator.

1 - Informações sobre a Auditoria
1.1 Solicitação

1.1.1. Em cumprimento ao que foi determinado
pelo E. Plenário do Tribunal de Contas da União, Deci
são n° 3ü2/97-TCU-Plenário, de 28-5-97, o presente
trabalho objetivou verificar os procedimentos adota
dos pelo Banco Central do Brasil quando da adminis
tração dos recursos das reservas cambiais brasileiras
classificadas como "Extra-Caixa". Por meio da Porta
ria n° 15/97 de 5 de agosto de 1997 da r Secex, esta
Equipe foi designada para realizar o trabalho enfo
cando a legalidade, a economicidade, a segurança e
a operacionalidade da aplicação desses recursos no
período de 1995 a 1997.

1.1.2. O trabalho teve como ponto de partida o
relatório de auditoria realizada naquela Autarquia no
segundo semestre de 1996 nas Reservas Cambiais
brasileiras classificadas como "Caixa"
(TC-ü12.118/96-ü). Naquela oportunidade a Equipe
de Auditoria designada para os trabalhos viu-se im
possibilitada de analisar os recursos classificados
como "Extra-Caixa", uma vez que aqueles recursos
não integravam o giro normal das operações financei-

ras e que o exame de sua legalidade seria inexeqüível
em prazos razoáveis. Com isso, ficou pendente na
quele trabalho uma análise mais detalhada das ope
rações vinculadas ao referido grupo contábil.

1.2 Objetivo da Auditoria
1.2.1. A equipe responsável pela auditoria nas

reservas cambiais classificadas como "Caixa" houve
por bem recomendar a este Tribunal que determinas
se à Secretaria Federal de Controle a realização de
auditoria para avaliar a legalidade das reservas cam
biais contabilizadas como Extra-Caixa.

1.22. Na instrução do Sr. Diretor da 3a Divisão
Técnica da r Secex, de 11-3-97, onde ratifica a posição
da Equipe de Auditoria, há a sugestão de complementa
ção da recomendação, proferida no sentido de que a
auditoria deveria "identificar e avaliar operacionalmente
a sistemática de realização das operações com reser
vas cambiais contabilizadas, no âmb~o do Banco Cen
trai do Brasil, como "Extra-Caixa", desde 1992 e, ainda,
avaliar as mencionadas operações quanto a economici
dade a le']alidade e a moralidade".

1.2.:3. Dessa forma, ao apreciar o caso em
28-5-97 o Exmo. Ministro-Relator da matéria, Hum
berto Guimarães Souto, manifestou-se da seguinte
forma em seu voto

"Quanto à proposição relacionada com
uma futura auditoria nessa mesma área
para verificar as reservas contabilizadas no
grupo Extra-Caixa, entendo que o trabalho
sugerido deva realmente ser realizado. Con
tudo, dissentindo das propostas da Unidade
Técnica, creio que a realização desse traba
lho não deve ser atribuída ao Controle Inter
no ou à Secretaria Federal de Controle, de
vendo, sim, essa auditoria ser incluída na
programação de trabalho deste Tribunal
para o segundo semestre do ano em curso."

1.2.4. Assim sendo, os trabalhos foram conduzi
dos no sentido de observar não só a legalidade das
operações, bem como a economicidade, a segurança
e a operacionalidade das reservas cambiais contabili
zadas como "Extra-Caixa".

1.2.5. Nesta auditoria buscou-se analisar os
procedimentos adotados pela Autarquia nas etapas
de administração, controle e registro dos recursos
das reservas cambiais. Essa análise teve como enfo
que primordial verificar o cumprimento de atribuições
normativas por parte do BACEN, sem perder de vista
a necessidade de se avaliar operacionalmente os pro
cedimentos envolvidos com a gestão de recursos ob
jeto de exame.
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1.3 Procedimentos Adotados
1.3.1 . Os trabalhos foram realizados na sede do

Banco Central, em Brasília, no Departamento de
Operações Internacionais - DEPIN, Departamento
Econômico - DEPEC e no Departamento da Divida
Externa - DEDIV.

1.3.2. A fim de atingir os objetivos definidos para
os trabalhos, buscou-se solicitar documentos e infor
mações junto ao Banco Central e a outros órgãos,
que pudessem elucidar o seguinte:

a) quais as normas reguladoras das
operações classificadas no Extra-Caixa;

b) se o BACEN cumpriu as normas
que regulamentam as aplicações de recur
sos das reservas cambiais classificadas no
Extra-Caixa e nos seus desdobramentos;

c) quais os critérios utilizados pelo
BACEN para classificar as reservas interna
cionais em Caixa e Extra-Caixa;

d) se o BACEN cumpriu as exigências
legais e normativas eventualmente existen
tes para realização de aplicação ou aporte
de recursos em contas classificadas como
Extra-Caixa;

e) quais os conceitos de Liquidez ado
tados pelo BACEN que fundamentam a
classificação das reservas cambiais em dife
rentes grupos contábeis, bem como os di
versos subtítulos que compõem cada grupo;

f) como o BACEN controla as diversas
contas que compõem o grupo Extra-Caixa,
verificando se há relatórios gerenciais que
abordem eficazmente a gestão dos ativos ali
elencados;

g) se foram e são, seguras e rentáveis,
as aplicações dos recursos classificados no
Extra-Caixa, realizadas pelo BACEN, em
comparação com as aplicações de cunho
normal no mercado financeiro internacional,
verificando, ainda, se existem recursos con
tabilizados considerados incobráveis, sem
as respectivas provisões;

1.3.3. Para esclarecer esses pontos decidimos
iniciar os trabalhos detalhando o plano de contas do
BACEN no que diz respeito aos títulos, subtítulos e
contas específicas que compõem o grupo denomi
nado Extra-Caixa, esclarecendo que o balizamento
para este fim partiu de informações presentes no
Relatório Auditoria, já citado, de equipe desta Secre-

taria que tratou das reservas cambiais classificadas
como Caixa (TC n° 012.118/96-0).

1.3.4. Dentre outros documentos solicitados, em
vista do universo restrito de contas a analisar, opta
mos por conhecer todas as contas classificadas como
"Extra-Caixa", o que nos levou a solicitar a base legal
das operações registradas, critérios de classificação,
liquidez, taxas pactuadas e origem das operações,
além da abertura mais detalhada de algumas opera
ções que por sua natureza ou materialidade optamos
por analisar mais detidamente.

1.3.5. Das contas analisadas, encontram-se as
contas classificadas como "Vinculado a Garantias
Colaterais, Linha de Crédito Petrobrás, Capitalização
de Bancos brasileiros no exterior, operações de
FINEX e operações registradas como instituições fi
nanceiras liquidadas extrajudicialmente. Estas contas
representavam em Dez/94 79,3% do total registrado
no Extra-Caixa, que além da materialidade denotam
operações atípicas realizadas com recursos das re
servas internacionais brasileiras.

1.3.6. O relatório da auditoria realizada em 1996 no
grupamento Caixa serviu de base para pesquisa de in
formações, embora o trabalho ali desenvolvido não tenha
se especializado nas operações do Extra-Caixa, limitan
do-se em abordar comportamento macro dos saldos
deste grupamento contábil, tendo ainda, em forma de
anexos, pelo motivo de vinculação ao seu escopo, de
monstrativos que indicavam algumas particularidades da
composição do Extra-Caixa.

1.3.7. No nosso planejamento de auditoria, ten
tamos buscar dados, informações e normas atinentes
ao assunto em tela na literatura e na jurisprudência
deste Tribunal, bem como em pesquisas realizadas
nas bibliotecas do TCU, Bacen e do Senado Federal,
não logrando êxito em encontrar informações e nor
mas atinentes ao assunto em tela.

1.3.8. O assunto Reservas Cambiais Brasileiras
é um tema ainda incipiente nos trabalhos literais,
onde há poucas publicações que tratam do tema de
forma abrangente. Ademais, a respeito do assunto
objeto desta auditoria, não encontramos, fora do Ban
co Central, nenhum tipo de informação além daque
las constantes no já mencionado relatório de audito
ria da equipe que nos antecedeu.

1.4 Entraves à Coleta de Informações
1.4.1. Dando início aos trabalhos de campo, no

dia 20-8-97, a Equipe apresentou um primeiro pedido
de informações ao DEAUD/Gabin (Solicitação 01/97,
fI. 02, Vol. I), indicando prazos para atendimento de 2
(dois) e 4 (quatro) dias úteis, com o objetivo de coletar
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principalmente dados genéricos sobre as operações
objeto da auditoria.

1.4.2. As informações foram prestadas em
26-8-97 de forma incompleta, em especial quanto aos
dados tidos como de responsabilidade de dois depar
tamentos do BACEN (Dediv e Depec), bem como a
base legal reguladora das operações classificadas no
"Extra-Caixa". Este procedimento atrasou o inicio dos
trabalhos de análise da documentação solicitada, le
vando a Equipe a recorrer a outras fontes de informa
ções, como o SISBACEN, coletânea de normas lega
is atinentes às matérias, autos do processo
TC-012.118/96-0 de auditoria operacional realizada
nas contas classificadas como Caixa das Reservas
Cambiais brasileiras e bibliotecas.

1.4.3. Dessa forma, devido ao número de dados
pendentes de atendimento, optou-se, inicialmente,
por encaminhar, em 28-8-97, documento (Comunica
ção de Auditoria 1/97, fI. 4, Vol. I), com o relato das di
ficuldades encontradas, elencando e reiterando os
itens não atendidos na solicitação inicial, ainda pen
dentes de atendimento.

1.4.4. Com base na documentação encaminha
da referente a Solicitação 1/97 e após a identificação
dos itens não atendidos, foi possível formular o se
gundo pedido de informações, em 29-8-97, Comuni
cação de Auditoria n° 2/97 (fI. 07, Vol. I), indicando ex
plicitamente para algumas operações os dados re
queridos, os registros contábeis e a base legal, ne
cessários para consecução dos trabalhos.

1.4.5. Embora os documentos requisitados não
tenham sido tarjados, ou mesmo sonegados à Equi
pe, os mesmos foram remetidos a Procuradoria Jurí
dica do Bacen - DEJUR, para análise quanto ao en
quadramento ao sigilo bancário, o que sempre atra
sou a entrega dos documentos à Equipe.

1.4.6. Impossibilitados de concluir a auditoria
dentro do prazo previsto, foi solicitado à Secretária da
ya SECEX a prorrogação da auditoria, autorizada por
meio da Portaria n° 19 da 7a SECEX, de 05-09-97.

1.4.7. Por fim, do universo de dados solicitados,
foi negado o acesso a algumas transações do
SISBACEN (PCON550, PCON570, PCON800,
PGE1100 e PGE1130) conforme Ofício
DEAUD/GABIN 97/455, de 10/09/97 (fI. , Vol. I), sele
cionadas pela Equipe dentre as transações utilizadas
pelo Banco Central para consulta das operações clas
sificadas como Extra-Caixa. Esse acesso era neces
sário para confrontar as informações encaminhadas
por meio de relatórios gerenciais e tabelas com os re
gistros efetivamente existentes no SISBACEN.

1.4.8. Como alternativa o BACEN sugeriu a con
sulta às transações solicitadas por meio do acesso in
direto das transações com o apoio dos funcionários
do BACEN credenciados. Este tipo de experiência já
relatada no processo TC-001.918/96-6 se mostrou de
logo improdutivo, uma vez que limitou o número de
dados a pesquisar. Os dados deveriam estar previa
mente selecionados pela Equipe, impedindo o caráter
investigativo das informações disponíveis em cada
transação. Outro ponto pendente de verificação foi a
confirmação da dificuldade alegada pelo BACEN em
obter dados mais antigos, que, uma vez disponíveis
por meio das transações tornaria o argumento impro
cedente.

1.4.9. Não fossem os atrasos no desenvolvi
mento dos trabalhos de auditoria junto ao Bacen e até
mesmo a sonegação de informações essenciais ao
controle externo motivados pelo instituto do sigilo
bancário, o prazo inicialmente previsto para auditoria
teria sido atingido.

1.5 - Fidedignidade das Informações
1.5.1. Em vista das dificuldades encontradas no

atendimento das solicitações da Equipe é preciso co
mentar também os problemas relativos à falta de fide
dignidade das informações prestadas.

1.5.2. Os trabalhos inicialmente definidos de
conferência de dados, cálculos e de conformidade
dos registros contábeis que estavam previstos para
serem feitos por amostragem precisaram de uma
abrangência maior. Diante disso, foram solicitados ex
tratos de contas de períodos anteriores a 1994 e ana
lisada a consistência dos números encaminhados à
Equipe.

1.5.3. Esse procedimento foi necessário devido
às divergências encontradas entre os números pres
tados e aqueles fornecidos ~'I c) ( ,t;ILOU au
ditoria nas reservas cambiais c1assific~dascomo Cai
xa, em 1996. Se levarmos em consideração os saídos
do Extra-Caixa de 1994 constantes no trabalho reali
zado em 1996, e os saldos encaminhados a esta
Equipe por meio de relatórios gerenciais e extratos
contábeis podemos apurar três números diferentes.

1.5.4 Esse tipo de inconsistência em dados in
formados em diferentes oportunidades para as mes
mas datas, poderia significar:

a) a atualização dos valores registra
dos como de reservas cambiais é constante
e ocorre mesmo anos depois de sua conta
bilização;

b) a existência de diferentes bases de
dados para controle dos saldos;
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1.S.9. Essas constatações aliadas a saldos dis
crepantes das contas do "Extra-Caixa", refletem al
gumas das dificuldades técnicas enfrentadas para
se chegar a informações exatas das contas do
"Extra-Caixa".

1.5.10. Mesmo que alguns dos saldos tratados
pelo Bacen (DEPEC-Departamento Econômico) se
jam projeções sobre a cotação de títulos, baseadas
em diferentes conceitos de liquidez, ficou clara a dis
crepância de informações prestadas pelos diferentes
departamentos.

1.5.11. Os relatórios gerenciais apresentados,
em nossa opinião, não refletem a notória capacidade
técnica dos funcionários e dos meios disponíveis ao
Bacen para o controle desses dados. Não existe um
controle automatizado com facilidades de recupera
ção de informações em tempo real, acesso a bancos
de dados com informações das operações como re
muneração, taxa de juros, custos envolvidos, rentabi
lidade, contas envolvidas, instituição financeira, entre
outras informações gerenciais.

2. Reservas Cambiais do Extra-Caixa
2.1 As reservas cambiais classificadas no

"Extra-Caixa" são compostas por contas que, por
questões administrativas ou pela característica das
operações necessitaram um tratamento diferenciado
por parte do Banco Central. Os recursos ali registra
dos compõe as reservas cambiais brasileiras. O que
diferencia esses recursos daqueles classificados
como "Caixa" pode ser desde a origem (empréstimos
concedidos), a destinação (recursos para cumpri
mento de acordo da dívida externa, ou mesmo opera
ções de aplicações de recursos em agências de ban
cos brasileiros no exterior). Assim, há recursos regis
trados no "Extra-Caixa" vinculados a acordos da dívi
da externa brasileira ("Vinculado a Garantias Colate
rais"), vinculados a empréstimos para cobertura de
importações de petróleo ("Linha de Crédito Petro
brás"), a aplicação em agências de bancos brasileiros
no exterior ("Capitalização de Bancos no exterior"), a
créditos referentes a financiamentos externos conce
didos a importadores de produtos brasileiros (opera
ções Finex), entre outras operações.

2.2 Como são operações que fogem da caracte
rística das reservas cambiais classificadas como "Ca
ixa" - que são basicamente aplicações de curto e mé
dio prazos em operações de renda fixa além de ope-

c) a inconsistência nos controles do d) falta de complementação de provi-
Banco Central vindo a divulgar dados não são relativa a capitalização de juros (conta
fechados; 0117.0S.04), referente a depósito junto ao

• h Comind Divison River Trade.d) relatórios gerenciais sem conslsten-
cia e confiabilidade;

f) utilização de relatórios gerenciais
com diversos conceitos de liquidez;

a) saldo de conta de provlsao (conta
0117.99.02) em jun/94, superior ao saldo da
conta provisionada (0117.02.01 - Funding
de Estados e Municípios);

b) registro de juros a receber (conta
0117.96.20) de operação já encerrada ("Vin
culado a Garantias Colaterais");

c) saldo credor do título contábil (0118- )
em jun/97 devido a existência de provisão não
revertida;

1.S.S. Os relatórios gerenciais encaminhados
são pouco explicativos, alguns com anotações ma
nuscritas e rasuras (fls. 181, 192, 200 e 208). Não
há, ou não foi disponibilizado, um banco de dados
específico onde seja possível a consulta a informa
ções das reservas cambiais classificadas como
"Extra-Caixa".

1.S.6. Informações básicas de controle, como a
remuneração das aplicações realizadas e juros per
cebidos em um determinado período, não estão dis
poníveis de forma ágil, dependendo de consultas a
registros contábeis e boletos das operações.

1.S.7. Foi preciso solicitar ao Bacen a confirma
ção da fidedignidade das informações prestadas,
item "OS" da Comunicação de Auditoria 03/97 (fI. 16
Vol. 1). Após a confirmação dos dados, identificamos
novas discrepâncias quando da análise do saldo da
conta "Outras Contas" e sua composição.

O saldo informado pelo DEPEC (Departamento
Econômico) não coincide com aquele constante da
tabela dada como certa pelo Depin. Apesar das dis
crepâncias esse fato não altera de forma substancial
o saldo das reservas cambiais como um todo, apenas
dificultando a identificação de qual o número constan
te nos diversos relatórios gerenciais era o utilizado
como posição final das reservas cambiais "Extra-Cai
xa".

1.S.8. Na análise dos dados encaminhados foi
preciso montar tabelas com os saldos semestrais de
jun/94 a jul/97 (fls. 83 a 86) das contas constantes do
"Extra-Caixa", possibilitando a identificação de outras
inconsistências (fls. 83 a 86, Vol. I):



30484 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

rações de compra e venda de moedas no mercado in
ternacional, - o "Extra-Caixa" contém operações es
peciais que por questões administrativas foram clas
sificadas separadamente das operações de "Caixa".

2.3 Com o escopo desta Auditoria concentrado
diretamente no grupo contábil "Extra-Caixa", e para
situarmos este grupo no contexto geral das classifica
ções dos diversos conceitos de Reservas Internacio
nais, elencamos no Anexo I os conceitos liquidez
existentes para apuração das reservas cambiais "Cai
xa" e "Extra-Caixa"

2.4 Evolucão do Extra-Caixa
2.4.1. O Extra-Caixa nos anos de 1992 e 1993

atingiu aproximadamente 20% do total das reservas
cambiais brasileiras. Como o escopo da auditoria inci
almente previsto não contemplou os anos anteriores
a 1994 não foi possível realizar um aprofundamento
na análise dos dados daquele período.

2.4.2. Desde 1992 a participação do Extra-Caixa
no total das reservas cambiais brasileiras vem decaindo
à medida em que as operações ali registradas vencem
ou deixam de se revestir do caráter de excepcionalida
de, vo~ando a serem classificadas no "Caixa".

2.4.3. Observa-se, na tabela a seguir, que o sal
do do Extra-Caixa diminuiu abruptamente no período
93/94, sendo que um dos motivos principais para tal
queda foi a destinação dos recursos provisionados na
conta "Vinculado - Garantias Colaterais" para compor
caução no BIS - Bank for International Settlements
na Suíça. Os valores ali registrados chegaram a atin
gir o montante de US$3.200.000.000,00 em dezem
bro de 1993. Trata-se de provisão instituída com a fi
nalidade de comprar de títulos do tesouro americano
para compor garantia relacionada a acordo da dívida
externa brasileira. Essa vinculação decorreu de exi
gências dos credores brasileiros.

SDS Milhões.... Total ......,.. Extrn.ç""", Total Putici.paçàO do E~
(conceito r.aJX3 ","",0_1%1

1992 19008 4746 23754- 19.98

199) 25.818 6.334 32212 1966

1994 3647j 2.336 38807 6.02

...., SO.449 l.391 51.840 2.65

'0% S9()JC} 1.071 60.110 1.78

JuJbo/97 :'19493 "O 60.332 1.39

fonte. Banco Central (Te 012_11K/96~)

2.4.4. Ademais, a partir de 1994, a Petrobrás ini
ciou o pagamento, ao Banco Central, do empréstimo
de USD$750.000.000,00 tomado junto ao Banco
Central no final de 1991 (item 3.12.1.15, pág.32), ten-

do amortizado na composição do Extra-Caixa, so
mente em 1994, um total de USD$550.000.000,00.

2.4..5. Em 1994 também, as aplicações relacio
nadas ao programa de capitalização de bancos brasi
leiros no exterior caíram de um total de mais de
US$600 milhões em 1992 para US$330 milhões no
início de 1995 (item 3.5. pág 18).

2.4.6 Assim, para exemplificar os valores envol
vidos e as contas tratadas no Extra-Caixa trazemos
logo abaixo tabela demonstrativa da evolução do
Extra-Caixa de dezembro de 1994 a agosto de 1997.

,
Datas ,.".. Junlll DezI" ....".. DezlN .....7
C. EXTRA CIIIXA (6+7) 2331,3 "'''' 1:W',a 1357,8 1071,1 820,5

6 Deea_~C?-SJ~~ais 112ft.. 1-4~,a 843,-4 77i,4 ~5e,1 ".~

~~Q.Gar,Colalenlis 8:54,8 ." O O
c.pttallz aros Bru Ext 33(l,2 330,2 305.9 264. 140)' O
G;tran~1 - S!qu(O (Res 6J) -- MlrlOO 75,8 -,1% 8'1,2 "",<lO as.

~~s 200 200 200 -""00 1

~INE.X. ReestruturaÇAo de Dívídas 146..4 127," 111 100,5 78,. 72.
Zero C~pcm; Booos '" 39 ~._~03.6~_106,1 1025 HtS,e

Outros OepO! ilos - ____.66.4
----~

37,7 3O.S 33.8; 34,1
,.,.". Uoney MexiBI'lI'SIme.x 38,3 37,9 31,7 3O.S 33,6 34.1

~Oe5 alise 30 301 O O
FUndlfl!i1 RSlPA 18.1 O. o o

[7. Demais Haverea ~.~9f-':'~~
_S481,.4 578.4 '" 4Q2.3

~açoesFinaOOólda5-F~. '" "" 352,3 406,fiI ""..-11,9r--'" - O O O~CrMolCCR o
Outra! Cont,., 214 235,5 183,4 226.1 108,1 ",7

J ----

Pelo gráfico abaixo percebe-se facilmente a di
minuição histórica dos valores do "Extra-Caixa"

Evolução do Extra-Caixa (1994-1997)

2:00
OI

:! 2COO
~ 1:00

;, 1COO

3 :00
o

M~s-Ano

3 - Exame das Operações Registradas no
Extra-Caixa

3.1 Introdução
3.1 .1. No exame das operações registradas no

"Extra-Caixa" optamos por comentar aquelas que por
sua materialidade ou atipicidade mereceram especial
atenção. Com isso foi possível explicar a variação do
saldo do "Extra-Caixa" ocorrida entre 1994 e 1997, a
origem dessas operações, base legal, liquidez e fina
lidade.

3.1 .2. Essas operações estão descritas logo em
seguida o que possibilitará conhecer melhor o que
seja "Extra-Caixa", sua composição, e evolução e as
impropriedades e irregularidades detectadas.

,'_._.. ~_,_._~__. ~ ._. l. .. . -.~.,,"'"'_,......;..........;"'_,.. _
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3.2 Operações Vinculadas a Garantias Cola
terais

3.2.1. Dentro da estrutura das contas do
Extra-Caixa das Reservas Cambiais brasileiras os va
lores registrados na conta classificada como "Opera
ções vinculadas a Garantias Colaterais" (conta
0117.01.20-2) chegou a registrar mais de 50% do to
tal de valores contabilizados no Extra-Caixa.

3.2.2. Estas operações representavam recursos
que estavam "apartados" do Caixa das reservas cam
biais, pois seriam utilizados para aquisição de títulos
do Tesouro Norte-Americano no mercado secundário,
que iriam compor as garantias de parte dos débitos
brasileiros relacionados ao processo de renegocia
ção da dívida externa ocorrida em 1992.

3.2.3. O acordo de renegociação da dívida,
aprovado pelo Senado por meio das Resoluções n°
98/92 e nO 90/93, previa, a necessidade de um meca
nismo de garantia de pagamento da divida em rene
gociação, com o estabelecimento de garantias para
alguns instrumentos de conversão de divida ofereci
dos aos credores.

3.2.4. Para concretizar a renegociação, o Sena
do autorizou que débitos brasileiros relacionados no
acordo, fossem convertidos por uma combinação de
nove instrumentos oferecidos aos credores, sendo
que três desses instrumentos estão relacionados à
aquisição de títulos do Tesouro Norte-Americano,
quais sejam:

a) Bônus de Desconto (Discount Bonds). Envol
ve a troca da dívida antiga por bônus com desconto
de 35% sobre o seu valor de face, com trinta anos de
prazo, amortização em parcela única ao final do pra
zo. Esse instrumento, em forma nominativa, contaria
com garantia de 100% do principal, e de 12 (doze)
meses de pagamento de juros.

b) Bônus ao Par (Par Bonds). Envolve a troca ao
par (1 x 1) da dívida antiga por bônus de juros fixos do
primeiro ao sexto ano a taxas crescentes de 4% a
5,75%, e do sétimo ao trigésimo ano à taxa de 6% ao
ano, com amortização em parcela única ao final do
prazo, com garantia por caução de 100% do principal,
bem como de doze meses de pagamento de juros.

c) Bônus de Redução Temporária dos Juros
(FLlRB). Esse bônus com prazo de 15 anos, com 9
anos de carência, e amortizações semestrais iguais,
com taxa de juros em escala crescente nos seis pri
meiros anos, e flutuante a partir do sétimo ano (Libor
+ spread), teve como garantia de pagamento 12 me
ses de juros, válida somente até o sexto ano.

3.2.5. A União foi autorizada a realizar opera
ções de crédito externo, junto a organismos multilate
rais, no valor correspondente aos recursos necessári
os ao financiamento das garantias do principal e dos
juros nas opções descritas no parágrafo anterior.

3.2.6. Os recursos das reservas cambiais apar
tados para essa finalidade vinham sendo aplicados
normalmente como um Depósito de Prazo Fixo-DPF
e sacados na medida em que os títulos norte-ameri
canos eram adquiridos e posteriormente depositados
em caução no BIS até 2024, prazo de vencimento dos
títulos brasileiros renegociados.

3.2.7. As aquisições efetuadas pelo Bacen, no
período de dezembro/93 a março/94, totalizaram
US$2.729.351.250,00, correspondentes a títulos que
serão resgatados, em seus vencimentos, pelo total de
US$18.000.000.000,00.

3.2.8. Quando da transferência dos títulos com
prados pelo BIS para o Brasil, ocorrida em 15.04.94, o
Bacen, na mesma data, solicitou da União o aporte
dos recursos necessários à cobertura das compras
efetivadas, tendo a União repassado o total de US$
2.747.521.569,89. O diferencial de valores existentes
refere-se ao custo de oportunidade cobrado pelo Ba
cen, correspondente a 3,375% ao ano.

3.2.9. Essas operações foram objeto de análise
por parte da CISET/MF, por meio da Nota Técnica
COAUD/CISET/MFIN°. 005, de 16-8-96 (fI. 261 Vol. I),
e de questionamentos por parte da SECON por meio
dos Ofícios n°. 029/96 e 044/96 (fI. 274, Vol. I), que co
lheu informações adicionais para complementar o
processo TC.-001 .222196-0, não tendo sido encon
trada nenhuma impropriedade ou irregularidade.

3.2.10. Com base no extrato da conta desta ope
ração foi possível acompanhar o crescimento das
aplicações nesse título iniciadas em Janeiro de 1993,
chegando em julho de 1993 a um total de US$1 ,5 bi
lhão, e em janeiro de 1994 a US$ 3,2 bilhões, mês de
maior saldo.

3.2.11. Em maio de 1994 houve uma queda de
US$2,3 bilhões nos valores aplicados, relativa a apresen
tação das garantias junto aos credores internacionais.

US$ milhões
Vinco a Garantias Colaterais

Meses Valor Total EC %
Dez 94 854,80 2331,30 36,67%
Jan-95 854.80 2349.10 36,39%
Fev-95 654,80 2248,50 38,02%
Mar-95 , 854,80 2211,70 38,650/0
Abr-95 618,00 1968,20 31,40°,""
Mai-S5 618,00 2007.20 29.90°,,"
..Jun-95 618.00 2020.00 30,59%
Ago-95 618,00 1884.00 32.800/0
Set-95 618.00 2098,80 29,45·-">
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3.2.12. Essa operação foi a maior responsável
pela variação encontrada nos saldos do Extra-Caixa
entre os anos de 1993 e 1994, que passou de US$
6.334 milhões em 1992 para US$ 2.331 milhões em
Dezl94. Essa grande variação no valor dessa conta
foi o que levou a equipe a procurar conhecer a origem
e destinação dos recursos dessa operação.

3.2.13. Como essa operação teve o seu registro
no "Extra-Caixa" apenas como forma de controlar os
recursos aplicados em separado das operações nor
mais classificadas no "Caixa", e, após o cumprimento
de sua finalidade teve o devido ressarcimento por
parte do Tesouro Nacional recompondo com recursos
orçamentários os valores das reservas internaciona
is, fica esclarecida em parte a grande variação ocorri
da no saldo do "Extra-Caixa" no período de 1992 a
1994 bem como a participação do grupo "Extra-Cai
xa" no total das reservas cambiais.

3.3 Seguro - Garantia (Resolução CMN
63/67)

3.3.1. Esta operação foi implementada com
base no Voto BCB 262/86 (fI. 288, Vol. 1), aprovado
pelo Voto 165/86 do Conselho Monetário Nacional (fI.
287, Vol. 1), de 4-6-86, que instituiu um

sistema de garantia do Banco Central às institui
ções financeiras estrangeiras, quanto a créditos exis
tentes contra bancos nacionais, decorrentes de ope
rações regidas pela Resolução do CMN n°. 63/67.

3.3.2. A Resolução CMN n°. 63/67 autorizava
instituições financeiras nacionais contratar emprésti
mos externos destinados a empresas no País, para fi
nanciamento de capital de giro e de capital fixo, den
tro de limites preestabelecidos.

3.3.3. Esse tipo de garantia foi instituído inicial
mente apenas para proteção dos investidores inter
nos por meio da Resolução n° 1.099/86, de 28-2-86,
que autorizou o Banco Central a implementar meca
nismos adequados à constituição de garantia de cré
dito contra instituições financeiras privadas e públicas
não federais e sociedades de arrendamento mercan
til, nas hipóteses de intervenção, liquidação extrajudi
cial ou falência.

3.3.4. Foi oferecida, assim, ao credor externo
uma garantia para os créditos de médio prazo, decor
rentes de operações conduzidas sob a égide da Re
solução CMN 63, de 21-8-67, com a seguinte metodo
logia:

a) o Banco Central seria autorizado pelo Conse
lho Monetário Nacional a celebrar contratos com insti
tuições financeiras estrangeiras, com o objetivo de
oferecer garantia de créditos existentes contra ban-

cos nacionais, decorrentes de operações regidas
pela Resolução n°. 63;

b) tão-somente para operações existentes, ex
cluídas as que venham a ser realizadas posterior
mente, bem como as operações com tomadores naci
onais que já estivessem em regime de liquidação ex
trajudicial;

c) seria opcional e exercida sobre o total das
respectivas carteiras pelo prazo remanescente das
operações;

d) a opção por esta garantia só poderia ser feita
uma única vez dentro do prazo de 6 meses a contar
da data da aprovação do sistema;

e) foi estipulada uma taxa anual de garantia
equivalente a 11/8%, obedecido 0,125% de limite mí
nimo;

f) os recursos arrecadados foram registrados
em conta específica e seriam utilizados no pagamen
to de operações abrangidas pela garantia, nos casos
de intervenção, liquidação ou falência das instituições
financeiras tomadoras dos empréstimos;

g) vindo a ressarcir os créditos o Bacen se
sub-rogaria exercendo os direitos de credor;

h) eventuais superveniências passivas seriam
cobertas com recursos da reserva monetária;

i) extinto o objeto da garantia e uma vez ressar
cidos os valores eventualmente suportados pela "Re
serva Monetária", em função do presente esquema, o
saldo porventura existente poderia ser utilizado para
pagamento, aos bancos que tenham optado pelo sis
tema ora proposto, de obrigações da espécie rema
nescentes dos processos de liquidação extrajudicial
das instituições dos grupos Comind, Auxiliar, Maison
nave e Brasilinvest;

j) eventuais saldos serão incorporados às reser
vas em moeda estrangeira do País;

3.3.5. Esse tipo de Seguro-garantia, que visava
dar maior segurança aos credores externos em suas
operações com instituições financeiras nacionais, foi
decorrente da insegurança gerada no mercado pelas li
quidações dos grupos Comind, Auxiliar e Maisonnave.

3.3.6. Por seu caráter de excepcionalidade e por
sua vinculação a operações normalmente normaliza
das pelo Banco Central, a autarquia optou por classifi
cá-Ia no Extra-Caixa das reservas internacionais, em
bora os recursos depositados estivessem sendo apli
cados da mesma forma que os recursos do Caixa.

3.3.7. Extinto o objetivo da garantia, o Voto
262/86 prevê, ainda, em seu parágrafo 6°, letra i, que
uma vez ressarcidos os valores eventualmente supor
tados pela "Reserva Monetária" relacionados com li-
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Auxilia..- 89,00
Bacen/Auxilia..- 12.00
Bacen/BB 77.00

Comlnd 444,90
Bacen/Cornind 236.90
Bacen/BS 208.00

Comind/River Trade 1.62
Cornind/DivisionlCFI 8.67

3.4.6. Pode-se inferir do documento que esses
recursos estão sendo administrados pelo Banco do
Brasil (BAMB), agência Grand Cayman e que parte
dos recursos eram depósitos do Bacen mantidos jun
to àquelas instituições, e de repasses realizados ao
Banco do Brasil (''funding'') para que o BB realizasse
a assunção dos ativos e passivos dos bancos liquida
dos.

3.4.7. A distribuição daqueles depósitos ficou da
seguinte forma:

3.4.8. Complementando o documento foram
anexadas telas de transações do Sisbacen
(PG EI1 001 e PCON580) que traziam as contas envol
vidas, taxas pactuadas para as operações em unia
data específica, valor e praça onde os recursos esta
vam sendo aplicados.

3.4.9. Esses dados por si não puderam respon
der a tudo que foi questionado. Não foi informado por
exemplo: a data em que as aplicações começaram,
em que tipo de ativo estavam os recursos aplicados, a
taxa pactuada com o Banco do Brasil Grand Cayman
indicando a taxa base e o spread negociado, garanti
as, base legal e a previsão de encerramento dessas
contas.

3.4.10. Essas informações eram necessárias
para que pudéssemos avaliar o tipo de ativo envolvi
do, sua liquidez e probabilidade de recuperação.

3.4.11 . Posteriormente, com os documentos en
caminhados referentes ao segundo pedido de infor
mações, foi possível verificar que o Bacen apropria
normalmente os juros desses depósitos sendo regis
trados como receita (grupamento contábil 8.036), ex
cetuando-se aqueles relacionados ao depósito do
Comind/Division/CFI que estão sendo incorporados
ao capital e reaplicados. Os depósitos em questão fo
ram totalmente provisionados tendo já impactado ne
gativamente o balanço da Autarquia em exercícios
anteriores.

3.4.12. Nos esclarecimentos prestados pelo De
pin Ofício nO 97/368, de 3-9-97(fl. 28, Vol. I), é informa
do que a origem dos recursos utilizados para forma-

quidação dos bancos Comind, Auxiliar e Maisonnave
ocorrida em nov/85, e havendo saldo a ser coberto, os
recursos deste seguro-garantia poderão ser utiliza
dos para pagamento, aos bancos, que optaram pelo
esquema proposto, das obrigações ainda remanes
centes dos processos de liquidação extrajudicial das
instituições citadas anteriormente.

3.3.8. Essa previsão em nosso entender é inde
vida, pois descaracteriza a operação como de seguro
ao destinar os recursos captados para cobertura de
sinistro ocorrido em data anterior à sua constituição.

3.3.9. A participação percentual dessa opera
ção no total das reservas "Extra-Caixa" é pequena
tendo atingido US$86 milhões em agosto de 1997.

3.4 Depósitos em Bancos em Liouidação
Extrajudicial

3.4.1. Em vista da atipicidade deste tipo de de
pósito' materialidade dos recursos envolvidos
(US$544 milhões) e por se tratar de depósitos relacio
nados aos bancos Comind e Auxiliar, liquidados ex
trajudicialmente em 1985, este item da composição
do Extra-Caixa mereceu de uma análise mais deta
lhada, considerando-se o risco envolvido.

3.4.2 Apesar do volume de recursos envolvidos,
estes não aparecem nos relatórios gerenciais do total
do Extra-Caixa uma vez que todos os saldos existen
tes foram provisionados, tendo sido impactado nega
tivamente o resultado do Banco Central em exercícios
anteriores.

3.4.3. Para análise dessa operação foram solici
tadas (Solicitação n° 1°/97, item 8) as seguintes infor
mações:

a) origem do saldo existente nas constas vincu
ladas a "Depósitos Relacionados a

Liquidação Extrajudicial"relacionado aos ban-
cos Comind e Auxiliar;

b) data da constituição dos saldos,
c) modalidade do ativo em que foram aplicados;
d) taxas de remuneração;
e) garantias pactuadas;
f) previsão de encerramento das contas;
3.4.4. Como resposta o BACEN encaminhou do

cumento às fls. 2 a 16 do Volume 11, com informações
preliminares sobre as operações.

3.4.5. Naquele documento é informado que do
total dos recursos US$ 89 milhões são relacionados
com a liquidação do Banco Auxiliar, US$444,90 mi
lhões com o Banco Comind, US$1,62 milhões com o
Comind/River Trade e finalmente US$8,67 milhões do
Comind Divisior/CFI.

TotaL. ...

USS milhões

544,19
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ção dos depósitos em questão é das reservas cambi
ais. Já os Votos CMN n° 514/85 e BCB n° 889/85 (fls.
19 a 26, Vol. 11) definiram que os "fundings" realizados
necessariamente deveriam ser realizados com recur
sos da reserva monetária. Não foi apresentado a
Equipe Voto ou outro normativo/documento que auto
rizasse a utilização de recursos das reservas cambia
is no processo de liquidação daqueles bancos.

3.4.13. Informa, ainda, que do total de recursos
envolvidos US$12 milhões (Auxiliar) e US$236,9 mi
lhões (Comind) são provenientes de aplicações finan
ceiras que eram realizadas pelo Bacen diretamente
junto àqueles bancos e que, até as datas das respec
tivas liquidações, vinham tendo o caráter de curso
normal, com a sistemática de renovações periódicas.
Os outros recursos envolvidos são relativos a "fun
ding" concedido pelo Bacen ao BB, no processo de
assunção por este banco dos ativos e passivos das
agências no exterior daqueles bancos.

3.4.14. Devemos registrar que as operações
classificadas de curso normal pelo Bacen tinham à
época um caráter atípico, uma vez que aquelas insti
tuições passavam por um acompanhamento constan
te do Bacen em virtude de suas dificuldades operaci
onais e que os recursos aplicados em suas agências
no exterior não poderiam ser sacados, segundo o Ba
cen, sob pena de provocar uma corrida ao caixa das
instituições antecipando a quebra das mesmas. Isso
implicaria, segundo o Bacen, perda de credibilidade
da autarquia junto ao mercado financeiro internacio
nal repercutindo diretamente no funcionamento de
agências de outros bancos brasileiros no exterior.

3.4.15. Diante desse quadro, as aplicações do
Bacen naquelas instituições estavam irremediavel
mente bloqueadas, estando até os dias atuais não re
cuperadas.

3.4.16. Essas operações podiam ser realizadas
porque até 1985 a política geral de gerenciamento
das reservas internacionais, traçada pela Diretoria da
Área Externa; destinava 10% do total das aplicações
em Depósitos a Prazo Fixo - DPF para os bancos bra
sileiros no exterior.

3.4.17. Em Nov/84 essas aplicações alcança
ram no Comind o montante de US$ 82 milhões, cain
do para US$79 milhões (75% do limite autorizado) em
Mar/85, nesse mesmo período as agências do Co
mind no exterior perderam US$181 ,8 milhões em de
pósitos no exterior decorrentes alegadamente de "bo
atos" sobre a sua já precária situação financeira.

3.4.18. Atualmente este tipo de operação, em
vista das limitações impostas pelo Voto BCB n°
498/92, sofre restrições quando há a destinação de

aplicações em instituições financeiras que não sejam
definidas como, no mínimo, A no mercado dos Esta
dos Unidos. Não há nenhuma instituição brasileira
com essa classificação no mercado americano.

3.4.19. As operações de aporte ("funding") fo
ram autorizadas na época pelos Votos CMX n° 514/85
e BCB n° 889/85, de 19-11-85, que trataram de forma
específica da decretação da liquidação extrajudicial
das instituições dos grupos Comind, Auxiliar E Mai
sonnave.

3.4 ..20 Dentre os assuntos constantes do Voto
BCB n° 889/85, o passivo externo das agências no
exterior foi tratado nos parágrafos 12 a 15 distinguin
do-se o passivo de curto prazo, relativo ao financia
mento de importações e exportações, dos emprésti
mos realizados sob a égide da Resolução CMX n° 63.

3.4..21. Segundo o Voto, se os créditos não fos
sem honrados, esse fato poderia trazer problemas
para os bancos brasileiros no exterior, em relação ao
sistema financeiro internacional, bem como junto às
autoridades financeiras de cada país. Ressalte-se
que a relação custo/benefício do não pagamento pen
deria contra o Brasil.

3.4.22. Assim sendo, foi aprovada a assunção
pela reserva monetária (não pela reserva cambial) do
passivo das agências no exterior daqueles grupos li
quidados, operação que foi realizada com a interme
diação do Banco do Brasil. No entanto, foi à reserva
cambial que arcou com os ônus daí decorrentes, con
forme Ofício n° 97/368, de 3-9-97 (fI.28, Vol. I).

3.4.23. Em 3-12-85 o Banco do Brasil encami
nhou ao Bacen Ofício PRESI n° 85/2533, comunican
do a implementação da assunção dos ativos e passi
vos das agências externas dos bancos Comind e Au
xiliar solicitando, para tanto, o acesso a ''funding'' do
Bacen necessário para liquidação de encargos mo
netários incidentes e a estipulação de uma remunera
ção "overhead" capaz de reembolsar os custos e des
pesas do Banco do Brasil na prestação de serviços
oriundos da administração daqueles recursos.

3.4.24. Posteriormente em 29-10-86, o Banco
do Brasil solicitou por meio do Ofício PRESI n°
86/1735 que o Bacen fornecesse "funding" para las
trear 100% dos portfólios dos bancos liquidados no
valor de US$472.293.327,23 estipulando 1% a.a., a
título de comissão, sobre o saldo devedor do portfólio
administrado.

3.4.25. Essa assunção de passivos e ativos tam
bém foi estendida às participações acionárias do Co
mind em instituições, financeiras sediadas em outros
países (Comind RiverlTrade e Division CFI), com
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base no Voto CMN n° 568/85 que aprovou o Voto BCB
n° 934/85 (fls. 28 a 30, Vol. 11).

3.4.26. Assim, desde 1985 o Bacen remunera o
BB em 1% a.a. sobre a carteira de aplicações afetada,
contabilizando a perda atualizada de US$544 mi
lhões em haveres das reservas cambiais.

3.4.27. O Voto n° 889/85 no seu parágrafo 12 in
forma ter havido, até aquela época, precedentes de
intervenções/liquidações de bancos com agências no
exterior, mas afirma que em todos os precedentes em
que a instituição intervinda tinha carteira de câmbio e
conseqüentemente créditos comerciais, estes sem
pre foram absorvidos pela reserva monetária.

3.4.28. Já o parágrafo 13 do referido Voto asse
vera:

"13. Relativamente às obrigações decorrentes
da Resolução n° 63, elas, igualmente, até a interven
ção do Brasilinvest, sempre foram absorvidas pela re
serva monetária. Nesse último caso nenhuma deci
são formal foi tomada e os credores entenderam que
a sua absorção pela reserva monetária talvez pudes
se vir a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacio
nal, embora, ao que se saiba, nenhuma segurança
lhes tivesse sido dada."

3.4.29. Finalmente o parágrafo 15 do Voto n°
889/85 definiu:

"15. Sugerimos assim que a reserva monetária
assuma o passivo das agências no exterior dos ban
cos intervindos, bem como o de seus departamentos
de câmbio. Levando-se em consideração que a legis
lação americana torna menos segura a operação de
mera compra de passivos, mas recomenda a assun
ção de ativos e passivos como um todo, sendo esse
tipo de negócio usual para os casos da espécie na
que�epaís, propomos que a referida operação seja fe
ita assumindo o Banco do Brasil S/A. as agências de
Nova York e Cayman Islands dos Bancos Comind e
Auxiliar, arcando a reserva monetária com os ônus
decorrentes. Já no concernente ao...".

3.4.30. Dessa forma, entendemos que a utiliza
ção das reservas cambiais como fonte de recursos
para prestar assistência financeira ou assunção de
passivos de instituições financeiras liquidadas extra
judicialmente não só refoge à sua finalidade, como
também contraria as determinações contidas no Voto
nO 889/85 que concretizou a liquidação daquelas insti
tuições.

3.4.31. Finalmente devemos lembrar a finalida
de prevista pela Lei n° 5.143/66, que instituiu o IOF
(imposto sobre operações financeiras), para os recur-

sos da reserva monetária. Em seu artigo 12 encontra
mos:

"Art. 12. Deduzida a parcela de que trata o artigo
anterior, a receita líquida do imposto se destinará a
formação de reservas monetárias, as quais serão
aplicadas, pelo Banco Central da República do Brasil
na intervenção dos mercados de câmbio e de títulos,
na assistência a instituições financeiras, particular
mente ao Banco Nacional do Desenvolvimento Eco
nômico e em outros fins, conforme estabelecer o Con
selho Monetário NacionaL"

3.4.32. Podemos inferir que as reservas mone
tárias devem ser aplicadas, dentre outras finalidades,
na intervenção dos mercados de câmbio e de títulos e
na assistência a instituições financeiras.

3.4.3 3. Não identificamos, no entanto, normati
vo que previsse função similar para as reservas cam
biais.

3.5 Capitalização de Agências de Bancos
Brasileiros no Exterior

3.5.1. O Conselho Monetário Nacional por meio
do Voto CMN n° 200/90 que aprovou o Voto BCB n°
767/90, em 5-10-90 e a Resolução n° 1.754 (fls. 109 a
115, Vol. 11), estabeleceu critérios e procedimentos
para a capitalização das agências de bancos brasilei
ros no exterior, detentoras de "portfólio" de papéis de
médio e longo prazos de países com dívida externa
afetada pelo processo de reescalonamento de paga
mentos.

3.5.2. Os credores externos, por determinação
das autoridades monetárias de seus respectivos paí
ses, já haviam desencadeado um programa de provi
sionamento contra os créditos soberanos dos países
devedores considerados como duvidosos.

3.5.3. Do lado das agências dos bancos brasilei
ros, detentoras de papéis de dívida externa, em sua
maioria papéis brasileiros, esse procedimento ainda
não havia sido efetuado, de modo que aquelas agên
cias estavam em situação vulnerável, podendo sofrer
alguma deficiência de liquidez.

3.5.4. O Banco Central de forma a prevenir
eventual problema de liquidez nas agências de ban
cos brasileiros no exterior destinou um funding (apli
cação de recursos das reservas internacionais) a es
sas agências aplicando em depósitos a prazo fixo,
vinculado ao programa de capitalização. Essa opera
ção atingiu o montante de US$646,8 milhões em
1992.

3.5.5. Os depósitos alocados às agências foram
renovados em 1991 com base no Voto BCB nO 328/91
(fI. 146, Vol. 11), de 25-6-91, que também ratificou as
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BANCOS APLKACÃO
Real 114.400,000,00
EcooôllUco 101750000,00
ltaú 108808250.00 '
Mercantil de SP I 64534000,00
BCN i 55916500,00
Safra 49 866 500,00

, Naciooal I 47025,000,00
! Unibanco 31075000,00

3.5.12. Essas operações encontram-se descri
tas no processo PT 9200089115 do Banco Central
que trata do programa de capitalização. Entendemos
que na verdade, essas aplicações realizadas pelo Ba
cen caracterizam um programa de assistência finan
ceira implementado para que permitisse aos bancos
em questão realizassem as respectivas capitaliza
ções programadas, sendo ainda uma forma de com
provar junto aos credores internacionais que medidas
estavam sendo tomadas a fim de garantir a liquidez
daquelas agências.

3.5.13. Essa assistência foi motivada principal
mente devido ao fato de esses bancos manterem em
suas carteiras de títulos papéis da dívida externa bra
sileira, em montantes não condizentes com o capital
de cada filial desobedecendo critérios de segurança e
de concentração de operações, comprometendo,
dessa forma, a liquidez daquelas agências externas.

3.5.14. O Voto BCB na 470/91 (fI. 127, Vol. 11), de
12-8-91, sugere a criação de uma linha de crédito es
pecial de liquidez em moeda nacional, a exemplo da
Resolução na 1.786/91, que concederia assistência fi
nanceira à matriz do banco interessado para que esta
adquirisse câmbio no mercado de taxas livres - com
cobertura específica ou não do Bacen - para remes
sa a suas agências externas. Esses empréstimos teri
am um custo punitivo, nos moldes adotados na assis
tência de liquidez e no redesconto, que poderia ser
destinado a cobrir carências momentâneas ou mes
mo estruturais.

3.5.15. Esse programa, no entanto, esbarrou em
um impedimento legal, pois a assistência financeira
quer em moeda nacional, quer em moeda estrangeira
não é possível em vista dos dispositivos constantes
no Decreto-Lei na 857 (fI. 156, Vol. 11), art. 10

, de
11-9-69, bem como, segundo afirma o Voto BCB na
470/91, pelo fato de que as Reservas Internacionais
não pertencerem ao Banco Central, mas ao Tesouro
Nacional, não podendo ser objeto de empréstimo.

referidas aplicações realizadas pelo Bacen naquelas
agências.

3.5.6. A constituição desses depósitos teve por
base a proporção dos juros em atraso devidos, mais
uma vez e meia o respectivo esforço de capitalização,
com o qual se comprometeram os bancos perante o
Banco Central. A dívida afetada da carteira daqueles
bancos representava naquela data US$7.147 milhões
estava em processo de renegociação, o que motivou
a necessidade de capitalização.

3.5.7. A capitalização propriamente dita das
agências, que teve por base o Voto BCB na 767/90, ti
nha como proposta inicial que os bancos brasileiros,
cujas agências externas fossem titulares de "portfólio"
de papéis de médio e longo prazo de países com dívi
da externa afetada por processo de reescalonamento
de pagamentos, promovessem a capitalização com
pulsória e adequada daquelas agências com base
nos limites definidos na Resolução na 1.754/90 (fI.
114, Vol. 11).

3.5.8. O esquema para a constituição e operaci
onalização desses depósitos, definido em normas
complementares à Resolução na 1.754/90, previa o
prazo total de 12 meses, com 6 períodos parciais de 2
(dois) meses de repagamento ao Bacen por meio de
redução gradual de 1/3 do valor original do depósito
ao final do 40

, 50 e 60 períodos. Esse procedimento
está explicitado no PT 92/00.089.115 (fI. 144, Vol. 11)
que tratou do funding do Bacen relacionado ao pro
grama de capitalização das agências dos bancos bra
sileiros no exterior.

3.5.9. O cronograma de repagamentos previsto
ao Bacen não foi cumprido pelos bancos envolvidos,
levando o Banco Central a manter esses depósitos
aplicados até o seu resgate total em março de 1997,
quase 7 (sete) anos após a constituição dos mesmos.

3.5.10. Essa dificuldade em se conseguir o res
gate dessas aplicações com base no prazo inicial
mente acordado foi objeto de preocupação no pará
grafo 60

, do Voto 328/91, ao afirmar que "...como apo
io à manutenção da liquidez daquelas agências, a ex
periência tem demonstrado que, todas as vezes em
que este tipo de ajuda é adotado, a devolução dos de
pósitos tem-se revestido da maior dificuldade possí
vel, arrastando-se em processo lento e repleto de ne
gociações injustificadas:'

3.5.11. Os valores aplicados em 28-8-91 totaliza
ram US$617.900.250,00 com a seguinte composição:

IBanespa 25000000,00 .
19525000.00 '

fOnte: BACEN, rr nOOOR9111

, ." ...•._~._----,-_._,-----



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 30491

3.5.16. O Banco Central, por meio de constan
tes negociações, conseguiu reduzir o montante de
suas aplicações a um total de US$330.168.91 0,63,
em agosto de 1992, renovado periodicamente pelo
mesmo capital até novembro de 1995, data em que se
iniciou a redução desses aportes, tendo as aplica
ções sido encerradas em março de 1997.

3.5.17. Essa queda nos valores com o seu pos
terior resgate em 1997 explica, juntamente com os
valores registrados na conta "Vinculado a Garantias
Colaterais", a redução do saldo do "Extra-Caixa" no
período de 1993 a 1997. Esses recursos uma vez res
gatados voltaram a compor o "Caixa" das Reservas
Cambiais.

3.5.18. A composição das aplicações do BC em
novembro de 1995 era a seguin

BANCOS APLICACÃO
Real 69 750.no,oo
Econômico 65391.300,00
Itaú 44131.451,13
Mercantll de SP 34543264,00
BCN 31 109940,00
Safra 30028.788,00
Nacional i 26.490037,50
Unibanco 18.946710,00
Noroeste 9.776700,00

fonte BACEN VOIO OCB 498192

3.5.19. Dentre os bancos contemplados com es
sas aplicações releva notar a existência de aplicações
junto aos Bancos Nacional e Econômico, liquidados
extrajudicialmente em 1995. Segundo informação
prestada pelo Depin, por meio do Ofício Depin/Gabin
- 97/394, item 3 (fI. 75, Vol. I), as aplicações em moe
da estrangeira junto ao Banco Nacional reverteram
para o caixa das reservas cambiais. Já a aplicação
existente junto ao Banco Econômico no montante de
US$72.259.1 05,64 (capital + juros do último período)
encontra-se, segundo o Depin, sob a condução do
DEPAD (Departamento de Controle Processos Admi
nistrativos e de Regimes Especiais), no contexto da li
quidação extrajudicial do banco. Isso em outras pala
vras quer dizer que a reserva cambial, até o presente
momento, arcou com esse prejuízo junto ao banco
Econômico.

3.5.20. Entendemos que esse tipo de assistên
cia financeira às agências externas de bancos brasi
leiros com a utilização de recursos das reservas cam
biais não é o ideal, como já admitiu o próprio Bacen
no Voto BCB nO 328/91 (fI. 116, Vol. 11).

3.5.21. Os bancos utilizam-se de recursos do BC
depositados como se fossem uma aplicação normal, a
custos baixos, comparados às linhas de empréstimo
de liquidez e de redesconto existentes no país, e não
são forçados a regularizar a situação realizando os
aportes de capital necessários à manutenção da segu
rança e liquidez de suas agências externas.

3.5.22. Outrossim, não caberia a utilização de
recursos das reservas cambiais na assistência finan
ceira a bancos, uma vez que a reserva monetária é
constituída de recursos para essa finalidade. No en
tanto, essa foi a alternativa encontrada pelo Bacen
para contornar as restrições legais existentes comen
tadas anteriormente.

3.5.23. Em 1991, ainda, não havia normatização
a respeito, e os esforços para se regulamentar a as
sistência financeira a agências de bancos brasileiros
no exterior esbarrou em entraves de ordem legal.
Cabe, portanto, ao !3anco Central, em nosso enten
der, encontrar uma alternativa para essa dificuldade,
com uma delimitação clara dessas operações como:
limite da assistência, garantias a serem prestadas, ta
xas de juros punitivas, prazos definidos, entre outras.
Em última hipótese, o não cumprimento pelo banco
das exigências deveria o Banco Central sujeitá-lo a
encerrar suas atividades no exterior. Essa medida te
ria como objetivo primordial a defesa da credibilidade
do Brasil e dos bancos brasileiros no exterior.

3.5.24. É preciso frisar que o Bacen não infor
mou, quando solicitada a base legal das operações
em exame, eventual edição de normativo que regu
lasse tal assistência financeira.

3.5.25. As reservas cambiais, por sua vez, fica
ram em um primeiro momento reduzidas em US$600
milhões, e posteriormente em US$330 milhões, devi
do a aplicações em bancos brasileiros que protelaram
o quanto puderam por anos a fio, o resgate desses va
lores, impedindo que o Bacen contasse com recursos
líquidos na administração das reservas brasileiras.

3.5.26. Finalmente, temos que frisar que a as
sistência financeira utilizando-se de recursos das re
servas cambiais carece de base legal, uma vez que
há fonte de recursos constituída para essa finalidade
definida como reserva monetária. Por outro lado não
é prudente comprometer, no contexto atual, parte das
reservas internacionais brasileiras em operações que
poderão indisponibilizar esses recursos, para uso em
caso de uma crise cambial.

3.6 - New Money Back to Back
3.6.1. O Governo mexicano, no intuito de atingir

a massa crítica (número mínimo de credores) neces-
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sária à conclusão de seu Plano de Financiamento
86/90, efetivou depósito a prazo fixo (DPF) junto ao
Banco Central do Brasil, o qual foi imediatamente re
passado a bancos brasileiros com agências no exteri
or, igualmente sob a forma de DPF. Esses bancos se
encarregaram de comprar papéis mexicanos em igual
montante, observadas as características definidas
pelo Banco do México, permitindo, assim que aquele
país atingisse adesão suficiente ao encerramento de
seu pacote de dívida externa. Essa operação passou
a ser conhecida como "Operação Back-to-Back
MEXlBRAlMEX" .

3.6.2. Esse depósito vem sendo renovado su
cessivamente, sendo que os juros e parcelas de prin
cipal amortizadas, após recebidos pelos bancos bra
sileiros em nome dos quais estão titulados os papéis
mexicanos, são transferidos ao Bacen, que imediata
mente providencia sua devolução ao Banco do Méxi
co, procedendo a baixa dos valores de principalliqui
dados do DPF original. Assim não há pagamento de
juros.

3.6.3. Segundo informação prestada pelo Dediv,
desde meados de 1994, aquele Departamento nego
cia com o Banco Central do México o encerramento
da operação, com a transferência da propriedade dos
papéis àquele Banco e o concomitante cancelamento
do depósito aqui efetuado. Os mexicanos não aceitam
o encerramento dessa operação por alegação de que
isso poderia caracterizar um buy-back de sua dívida,
o que deixaria aquele país em situação desconfortá
vel junto a seus demais credores, preferindo, portan
to, manter o depósito na forma atual.

3.6.4. Os valores aqui depositados foram concili
ados com o Banco do México, atingindo, em abril de
1994, o valor de US$38.323.562,82. Com as amorti
zações efetuadas, o depósito atingiu, em 22.06.97, o
total de US$34.115.379,41, estando hoje sendo ad
ministrados pelo Banco do Brasil e pelo Banco Real
(Ags. Grand Cayman). A contabilização da operação
está a cargo do Departamento de Operação das Re
servas Internacionais (DEPIN/GEOPI), enquanto os
contatos com o Banco do México vêm sendo realiza
dos pelo DEDIV (Departamento da Dívida Externa)

3.6.5. Deve-se perguntar se houve vantagem
para o lado brasileiro para a realização de tal acordo,
pois a administração de tais operações tem um custo
não desprezível. Deve-se registrar que o fato da con
tabilização destes valores como Reservas Cambiais,
embora classificadas no Extra-Caixa, são valores que
não pertencem às reservas, mas que elevam o saldo
das mesmas.

3.6.6. Portanto, para o controle das reservas
cambiais em base mais próxima da realidade, reco
mendamos a exclusão do saldo dessa operação dos
demonstrativos gerenciais que indicam o rol de contas
que compõe o Extra-Caixa, mantendo, no entanto, os
controles contábeis da operação até a sua resolução.

3.7- Funding a Estados e Municípios
3.7.1. Essa operação de funding registrada no

Extra-Caixa das reservas cambiais no subtítulo "Ou
tras Contas", é uma operação de empréstimo aos
Estados do Rio Grande do Sul e do Pará propiciado
com recursos das reservas cambiais brasileiras.

3.7.2. Os Votos CMN. n° 258/87 e 289/87, de
17-6 e 6-7-87 (fls. 208 e 210, Vol. 11), autorizaram o
Banco Central, em caráter de excepcionalidade, a
prover o Banco do Brasil, Agência Nassau (posterior
mente Grand Cayman) dos recursos necessários ao
atendimento dos pleitos daqueles estados.

3.7.3. Essas autorizações tiveram por base o
Voto CMN. n° 230/87 (fI. 202, Vol. 11) que tratou dos
empréstimos externos no âmbito do programa de dis
pêndios ~llobais do setor público. Neste Voto há a in
formação de que, em articulação com a Secretaria do
Tesouro I\lacional - STN, haveria a necessidade de
se autorizar a rolagem de 100% da dívida externa dos
Estados e Municípios, para evitar o colapso das finan
ças, bem como a identificação da necessidade, à
época, de novos recursos para investimentos.

3.7.4. Na busca de definição da fonte de recur
sos a serem empregados optou-se, ante a falta de al
ternativas, pela utilização de recursos do Banco Cen
trai mediante o aporte de funding no Banco do Brasil.

3.7.5. Para o Rio Grande do Sul foi concedido
empréstimo no montante de US$1 09.800.000,00 e ao
Pará US$71.697.142,00, sendo a taxa pactuada para
ambos a Libor referente a 6 meses mais o spread de
1,125%.

3.7.13. A contratação de créditos externos foi au
torizada por meio das Resoluções do Senado Federal
n°S 125/86 e 126/86 (fls. 219 e 220, Vol. 11), no caso do
Estado do Rio Grande do Sul e da Resolução n°
227/86 (fI. 221, Vol. 11), no caso do Pará, essas autori
zações nào especificaram a fonte dos recursos. Releva
notar que a contratação autorizada pelo Senado para o
Estado do Rio Grande do Sul foi de US$79,8 milhões,
sendo US$50 milhões referentes à autorização da Re
solução n° 125/86 e US$29,8 milhões da Resolução n°
126/86. Em vista desses fatos e com base nos docu
mentos encaminhados, não foi possível identificar
como foi autorizado ao estado a contratação de um
empréstimo "externo" de US$109.800.000,00, superi-
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or portanto em US$30 milhões ao montante previsto
pelo Senado.

3.7.7. Quando do vencimento dos encargos, os
estados não efetivaram os pagamentos correspon
dentes. Os fundings foram renegociados no início de
1993, com a manutenção das taxas pactuadas e de
mais condições básicas, passando os estados a efe
tuar pagamentos mensais de US$2 milhões no caso
do Rio Grande do Sul e US$1 milhão no do Pará.

3.7.8. O cumprimento desse acordo é acompa
nhado de perto pelo Departamento da Dívida Externa
- DEDIV do Bacen, e mesmo com a regularização
dos respectivos pagamentos os valores pendentes de
pagamento estão provisionados ante a incerteza da
continuidade dos mesmos.

3.7.9. Os saldos devedores em set.l97 estão em
US$56.991.354,20 no caso do Rio Grande do Sul e
US$36.306.281,71 no do Pará.

3.7.10. Esse tipo de operação compromete a
política de administração das reservas internacionais,
pois não são recursos prontamente disponíveis e o
seu recebimento é duvidoso.

3.7.11. Atualmente esse tipo de operação é ve
dado pelo disposto no art. 164, § 10 da Constituição
Federal, que proíbe o Banco Central financiar qual
quer órgão ou entidade que não seja instituição finan
ceira, além de ser um desvirtuamento das atribuições
do Banco Central elencadas na Lei n° 4.595/64.

3.7.12. Em razão desta operação estar fora dos
padrões das aplicações das reservas cambiais brasi
leiras, foi classificada no Extra-Caixa, compondo o to
tal das reservas pelo valor de face dos empréstimos.
É preciso que se diga que se esses créditos vierem a
ser negociados no mercado financeiro internacional,
a cotação dos mesmos necessariamente sofrerá de
ságio do seu valor de face.

3.8 - Zero Coupon Bounds
3.8.1. Os "leros", como comumente chamados,

são títulos do Tesouro norte-americano que não pa
gam juros e nem amortizações periódicas ou eventu
ais antes do seu vencimento. Dessa forma, ao com
prar um título deste tipo no mercado, com vencimento
para trinta anos, o comprador irá desembolsar aproxi
madamente 15% a 20% do valor de face do título, que
só atingirá 100% quando de seu vencimento. Isso não
impede que o título seja revendido antes desse com a
atualização devida.

3.8.2. Na análise da composição do Extra-Caixa
encontramos o registro em dezembro/94 de US$28
milhões desses títulos, chegando a US$106,1 mi
lhões em maio de 1996. Esses títulos referem-se em

sua maioria a contratos de reescalonamento da dívi
da da República da Bolívia para com o Brasil, firma
dos em 15-2-90, que concediam àquele país a possi
bilidade de liquidação de seus débitos mediante a
efetivação de operações de debt-to-debt swap (tro
ca dos débitos Brasil/Bolívia). Esse acerto consistia
na troca de títulos da dívida externa brasileira
(MYDFA) por títulos da dívida boliviana na proporção
de um por um (1x1). Assim a Bolívia comprava os títu
los da dívida brasileira no mercado financeiro interna
cional pagando até 20% do valor de face e os trocava
por títulos da dívida boliviana em poder do Brasil por
100% do seu valor de face. Essa operação foi vantajo
sa no sentido de que o Brasil conseguiu receber seus
créditos, ao mesmo tempo em que reduziu a sua dívi
da e o pagamento de juros.

3.8.3. Até o início de 1994, as operações de pa
gamentos, realizadas mediante a entrega ao Banco
Central de títulos representativos da dívida externa
brasileira (MYDFA), desenvolveram-se normalmente.

3.8.4. Com a implantação do novo Plano Brasi
leiro de Financiamento, os títulos MYDFA foram troca
dos pelos papéis denominados Brady Bonds, os
quais, face ao acordo com os bancos privados, não
poderiam ser utilizados para operações da espécie
por um período inicial de dois anos.

3.8.5. Em março de 1994, delegações de ambos
os países reuniram-se em Brasília, com o objetivo de
encontrar solução que permitisse a Bolívia continuar
seus pagamentos em condições semelhantes às pre
vistas nos contratos de 1990.

3.8.6. Como resultado das negociações, esta
beleceu-se metodologia baseada em pagamento me
diante a entrega de Zero Coupon Bonds - lCB, emi
tidos pelo Tesouro do Governo dos Estados Unidos
da América, em valor equivalente ao resultado de ca
pitalização do principal e dos juros da dívida da Bolí
via para com o Brasil, a uma taxa de 4% ao ano, com
capitalização semestral, pelo mesmo prazo de resga
te dos referidos lCB, obtendo com isso um desconto
em sua dívida e permitido ao Brasil a recebimento de
seus créditos.

3.8.7. Desta forma, os lCBs referem-se a paga
mentos efetivados pelo Governo boliviano ao Banco
Central em 30/06/94 (US$47,331 ,000.00) e 28/02/95
(US$39,227,000.00), perfazendo o total de US$
86,658,000. O Banco Central está custodiando lCBs
no valor de US$ 9,221 ,000.00, de propriedade do Te
souro Nacional e relativos a pagamentos efetivados
pela República de Moçambique, não havendo até o fi-
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nal desta auditoria comunicação do Tesouro Nacional
sobre o que fazer com os recursos custodiados.

3.8.8. O trabalho desenvolvido no âmbito do
DEDIV de negociação e recuperação das dividas
contraídas com o Brasil de países em situação econô
mica precária é revestido de muita criatividade, refle
tindo uma certa dificuldade do governo brasileiro na
recuperação desses créditos.

3.8.9. No âmbito destas negociações destaca
mos, a título de exemplo, o processo de reestrutura
ção da dívida paraguaia consubstanciado nos Votos
CMN. n° 104/89 e BCB n° 320/89 (fI. 291, Vol. 11), em
que o Paraguai renegociou a sua dívida (US$ 468,3
milhões), em moldes similares ao acordo celebrado
com a Bolívia, trazendo como principais benefícios
para o Brasil: o reconhecimento da totalidade da divi
da pelo Paraguai e a entrega de títulos paraguaios
sem cotação no mercado internacional em troca de tí
tulos da divida externa brasileira. Assim, negociou-se
papéis Finex por 100% do ser valor de face e ao mes
mo tempo reduziu o estoque da dívida brasileira em
100% do valor da operação.

3.8.10. Esse mecanismo é altamente benéfico
para as partes envolvidas. Embora o país devedor
consiga trocar 100% de seu débito para com o Brasil
por títulos brasileiros comprados no mercado interna
cional em alguns casos com até 80% de deságio,
essa dívida é regularizada com a baixa dos respecti
vos débitos pelo seu valor de face, bem como a redu
ção da dívida externa brasileira e os juros pagos pelo
Brasil, que têm por base o valor de face do título e não
o seu valor de mercado.

3.8.11. Essa alternativa de acordos bilaterais
ocorre em vista das vedações constitucionais que limi
tam a concessão de deságios ou perdão de dividas
contraídas com o Brasil, nos moldes dos acordos no
Clube de Paris. Acordos que prevejam abatimentos de
dividas necess~am do aval do Senado, conforme com
petências elencadas no artigo 52 da Constituição.

3.8.12. A fim de se conseguir o reconhecimento e
recebimento de dívidas, tramita no congresso projeto
de lei nO 2.536 (fI. 247, Vol. 11), desde 08/11/96, que au
torizará o Poder Executivo a conceder remissão parcial
de créditos externos, em consonância com os parâme
tros estabelecidos nas Atas de Entendimentos originá
rias do chamado "Clube de Paris" e de memorandos de
entendimentos decorrentes de negociações bilaterais,
perm~indo, também, a negociação desses créditos a
valores de mercado, e o recebimento, em pagamento,
de títulos da dívida externa brasileira e de outros paí
ses como forma de abater as dívidas.

3.9 - Convênio de Créditos Recíprocos - Ccr.
3.9.1. O Convênio de Créditos Recíprocos da

Associação Latino-Americana de Integração, com
posta pelos países da América do Sul, exceto Guia
nas, incluindo, ainda, o México e a República Domini
cana, é um acordo firmado entre os países participan
tes daquela Associação, visando à garantia das ope
rações de comércio exterior realizadas entre esses
paises, quando firmadas em conformidade com os
instrumentos e requisitos previstos no Regulamento
do Convênio.

3.9.2. Os saldos existentes para cada partici
pante refletem o cruzamento de valores relativos aos
reembolsos a favor de bancos referentes a exporta
ções e transferências financeiras ao exterior, contra
instrumentos emitidos pelos bancos de cada pais re
lacionados a importações. O saldo é apurado de for
ma bilateral (fI. 198, Vol. I) e o resultado credor ou de
vedor é acertado quadrimestralmente.

3.9.3. Diariamente são efetuados lançamentos
em contas específicas com débitos por importações e
créditos por exportações brasileiras, além de valores
decorrentes de reescalonamento de dívidas, acorda
dos bilateralmente e programas especiais de financi
amento. Ao final de cada quadrimestre, realiza-se a
compensação dos saldos dessas contas, gerando
lançamentos à crédito ou a débito conforme o saldo
apurado nas transações comerciais brasileiras.

3.9.4. Assim sendo, os saídos existentes de
CCR constantes no demonstrativo das reservas cam
biais do DEPIN no período de Dez./94 a Ago./97 refe
rem-se a créditos brasileiros a receber no âmbito des
te convênio.

3.9.5. No ano de 1996 o Brasil no cruzamento de
saldos realizou transferências aos países participan
tes num total de US$ 528 milhões.

3.10 - Operações de Financiamento às
Exportações - Finex

3.10.1. Existem duas contas no "Extra-Caixa"
com registros de operações de FLNEX, classificadas
como "FINEX - Reestruturação de Dívidas" e "Expor
tações Financiadas - FINEX". Os valores registrados
nestas contas situam-se entre US$ 400 milhões e
US$ 500 milhões de dólares de saldo. A participação
dessas operações no total do Extra-Caixa em dezem
bro de 1994, que foi de 19,96% e atingiu 61,82% em
agosto de 1997. Esse crescimento na participação
ocorreu principalmente em decorrência do encerra
mento dos saldos de outras operações, o que reduziu
o saldo no Extra-Caixa no período de US$2.331 ,3 mi
lhões para US$ 824,7 milhões.
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3.10.2. Esse portfólio de ativos financeiros re
fere-se a exportações financiadas ao amparo da Re
solução n° 68/71 do Conselho do Comércio Exterior 
CONCEX e pelas linhas de crédito concedidas aos
países do leste europeu.

3.10.3. A ênfase na exportação de manufatura
dos aos países em desenvolvimento utilizando essa
linha de crédito se estendeu de 1968 até o início da
crise cambial em 1982. Os recursos para o financia
mento vinham do Fundo de Financiamento à Exporta
ção - FINEX, que vigorou por duas décadas, sendo
substituído em junho de 1991 pelo Programa de Fi
nanciamento às Exportações - PROEX.

3.10.4. O orçamento do FINEX era definido pela
CACEX - Carteira de Comércio Exterior, vinculada ao
Banco do Brasil, com base na demanda dos exporta
dores, sendo os recursos alocados pelo Banco Cen
trai, em moeda nacional, para serem entregues ao ex
portador quando do desconto dos títulos de crédito
(notas promissórias, letras de câmbio, contratos e hi
potecas) em moeda estrangeira. A empresa brasileira
vendia suas mercadorias (bens e serviços) para o ex
terior, recebia do importador títulos com vencimentos
de médio e longo prazos e os descontava na CACEX.

3.10.5. Como decorrência dos financiamentos,
foram gerados títulos representativos desses crédi
tos, formando um portfólio de créditos governamen
tais brasileiros. As operações pendentes de liquida
ção, sejam vencidas sejam vincendas, constituem
hoje a carteira do PROEX, sucessor do FINEX.

3.10.6. Cabe ao Comitê de Avaliação de Crédi
tos ao Exterior - COMACE, recentemente transferido
para a esfera do Ministério da Fazenda, coordenar os
esforços de recuperação dos créditos brasileiros no
exterior, definindo parâmetros e estratégias negocia
is. Ao Comitê de Créditos à Exportação - CCEx, igual
mente na esfera do Ministério da Fazenda, cabe deci
dir sobre a aplicação dos recursos orçamentários da
União consignados ao PROEX, fixando critérios para
a concessão de assistência financeira a exportações
de bens e serviços, principalmente financiando os im
portadores estrangeiros. O Banco Central é membro
titular de ambos os comitês.

3.10.7. Para cálculo das Exportações Financia
das - FINEX são utilizadas as informações recebidas
do Banco do Brasil. Constam dessas informações os
saldos das cambiais, pelo valor de face, os prazos de
vencimento e os nomes dos países devedores. São
procedidos ajustes no valor dessas cambiais, buscan
do avaliá-Ias a preço de mercado. São considerados
para tal fim, os riscos soberanos de cada pais deve
dor, desprezando-se os títulos vencidos há mais de

90 dias (no caso de haveres a curto-prazo), e os ven
cidos há mais de 360 dias, para cálculo dos haveres a
médio e longo prazos.

3.10.8. Os créditos classificados como sendo de
reestruturação de dividas são aqueles vencidos e que
estão em processo de renegociação e compõem, en
tre outros, a relação de créditos do Brasil.

3.10.9. Os valores registrados nessas contas do
Extra-Caixa representam o seu valor de mercado,
uma vez que os valores de face equivaliam em fevere
iro de 1996 a US$ 6,05 bilhões, sendo US$ 1,18 bi
lhão de atrasados. A maior parte desses valores são
relativos ao FINEXlPROEX, havendo também recur
sosdo IRB edo BACEN-CCR (Convênios de Créditos
Recíprocos).

3.10.10. Esses valores são aproximados. Os re
latórios gerenciais encaminhados à Equipe não de
monstram exatamente os totais utilizados pelo DEPIN
na composição das reservas internacionais. Da carte
ira de créditos brasileiros, o DEPEC trabalhou com os
valores das exportações financiadas-FINEX forneci
dos pelo Banco do Brasil, sendo que do total da carte
ira (6 bilhões) não foram considerados créditos com
alguns paises, em especial com a Polônia (US$ 3,7
bilhões), totalmente provisionado, cujo valor foi redu
zido em até 50% em negociações com o Clube de Pa
ris. Restou, deste modo, US$ 1,9 bilhão em opera
ções FINEX cotadas no mercado a um preço médio
de 21 % do valor de face, resultando em um valor mé
dio da carteira de US$ 403,58 milhões (posição ju
nho/97), (fls. 187 e 188, Vol. 1), registrados pelo
DEPIN no demonstrativo das reservas cambiais.

3.11 - Liquidez da Carteira de Créditos
Brasileira do Finex

3.11 .1. Com base nas informações prestadas
pelo BACENIDEDIV, a carteira de créditos brasileiros
abrange, em sua grande maioria, países com graves
problemas de endividamento externo, fato que os tem
levado a merecer da comunidade internacional trata
mento extremamente concessivo, incluindo redução
de dívida, pagamento por meio de operações de
"swap" (troca) e recompra de divida com desconto.

3.11.2. O "Clube de Paris" vinha adotando o cha
mado "Tratamento de Toronto", que reduzia em 33% a
divida elegível dos países mais pobres e altamente
endividados. O Brasil viu-se obrigado a aderir a esses
acordos como única forma de recuperar parte desses
créditos.

3.11.3. Seguindo essa tendência, em 1991 foi
adotado o chamado "Tratamento de Londres", com
redução de 50% da divida elegível, redução esta ele-
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US$ milhões

3.11.7.Segundo o Bacen, a conveniência de o go
verno brasileiro conceder tratamento concessivo a esses
países torna-se altamente man~esta neste contexto, re
velando-se o único remédio para recebimento, ainda que
parcial, dos montantes de que o Brasil é credor.

3.11.8.Por isso houve a proposição do Projeto de
Lei no. 2.536 (f!. 247, Vol. 11) encaminhado pelos Ministros
da Fazenda, Planejamento, Indústria do Comércio e do

vada para até 67% em 1994, com o chamado ''Trata
mento de Nápoles", a dar-se por meio de cancela
mento de principal, aplicação de taxa de juros reduzi
da ou na capitalização dos juros.

3.11 .4. Nesse contexto, identificamos países de
vedores do Brasil que estão dentre aqueles aptos ao
beneficio de redução de 50% a 67% de suas dividas
elegíveis. Dentre os paises que podem ser beneficia
dos com a redução de suas dívidas destacamos:

3.11.5. A dificuldade desses países em cumprir
suas obrigações financeiras internacionais está refle
tida na cotação de suas dividas no mercado secundá
rio, que são vendidas com descontos substanciais, e
até superiores aos descontos concedidos pelo Clube
de Paris.

3.11.6. O Brasil (Tesouro e Bacen) em 31.07.97,
de um total de US$7.339,1 milhões, tinha como princi
pais devedores os seguintes países:

Turismo e das Relações Exteriores, por meio do qual pre
tende prover o Poder Executivo dos meios para gerir os
créditos externos brasileiros. Entendemos que isso ace
1eraria os processos de efetivação das negociações em
nível internacional, reduzindo a inadimplência e possibili
tando a recuperação de parte desses recursos. Com a
implantaçào do PROEX em substituição ao FINEX, insti
tuindo-se outros critérios para concessão de emprésti
mos e de garantias, espera-se uma melhoria na conces
são de créditos e no seu futuro recebimento.

3.11.9. Outro problema para o recebimento de
créditos refere-se aos financiamentos concedidos
aos importadores privados localizados em sua maio
ria em países da União Européia. Esses financiamen
tos foram concedidos para aquisição principalmente
de navios, chegando em 31.07.97 ao montante de
US$ 414 milhões. Alguns desses créditos são de re
cebimento improvável, pois segundo informado pelo
BACEN, os importadores beneficiados, ao receberem
o navio brasileiro financiado simplesmente trocavam
sua identificação, cores e bandeira com o intuito de
impedir o arresto desses bens dados em garantia, tor
nando os créditos praticamente irrecuperáveis.

3.11.10.Créditos concedidos a diferentes paí
ses encontram-se em atraso, demonstrando clara
mente a dificuldade de pressão do Brasil para o rece
bimento desses créditos. Questiona-se, neste ponto,
a forma com que esses empréstimos foram concedi
dos, pois as dificuldades encontradas para cobrança
desses valores caracterizando-os como concessões
a 'findo perdido" para o Tesouro brasileiro.

3.11 .11 . Neste contexto, temos ainda o caso da Ni
géria, que tem urna dívida de US$ 29,1 milhões origina
da do PROEXlFINEX, não reconhecida por aquele país.
Neste caso especifico o financiamento foi dado à FIAT ni
geriana que chegou a depositar o valor do déb~o junto ao
Banco Central nigeriano, este banco por sua vez, não re
passou os recursos ao Brasil. Hoje essa divida não é re
conhecida. É dada como inexistente pela Nigéria.

3.11.12. Outro caso a destacar refere-se à dívi
da da Nicarágua de US$ 79,6 milhões (fI. 275, Vol. 11),
que chegou a propor ao Brasil as seguintes alternati
vas de liquidação:

a) o perdão total da dívida (Principal e Juros);
b) pagamento do principal com Zero Coupon

Bonds dH 40 anos, com perdão dos juros;
c) emissão de novos títulos nicaragüenses no

valor da dívida atual consolidada, a serem vendidos
no mercado secundário, com a entrega ao Brasil do
valor apurado.

3.11.13. Outro acordo (Congo/US$383,9 mi
lhões), fechado pelo Brasil, concedeu um prazo para
pagamento de parte da divida em 42 anos, com 22
anos de carência.

%do Total

50,54%

13,94%

5,23%

5,21%

Valor(U$$milhões)

3.703,1

1.023,7

383,9

382,8

Pais Divida % do Total dos
créditos brasileiros

Mocambiaue 3&2,& 5,21%
Tanzânia 153,9 2,09%
Guiné-Bissau 26,7 036%
Guiana 6,6 0,00%
Nicarágua 79,8 1,08%
Zâmbia 65,7 0,89%
Mauritânia 39,5 0,53%
Guiné 3,1 0.00%
Costa do Marfim 12,5 0,17%
Bolívia 40,2 0,54%
SenelZal 0,9 0,00%

@TAL-7 872.00 1188%

PAIS

- Polônia

- Angola

- Congo

- Moçanbique
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3.11 .14. Ante o exposto, levanta-se um sinal de
alerta para as operações de financiamento das ex
portações brasileiras, bem como para os financia
mentos concedidos diretamente a outros países pelo
Brasil. Não pudemos avaliar o novo programa de fi
nanciamento implantado (PROEX) em 1991, Lei n°
8.187/91, por não ser escopo desta auditoria, bem
como o Bacen não ser o gestor do programa, mas e
preocupante a forma como essas operações foram
concretizadas.

3.11 .15. Segundo o Bacen com a implantação
do PROEX em 1991, não há mais inadimplência, em
vista da implantação de maiores garantias para essas
operações como o aval do governo do país importa
dor, carta de crédito, aval ou fiança de banco de pri
meira linha, reembolso automático da divida dentro
do Convênio de Crédito Recíproco - CCR e outras
garantias subsidiárias (Resolução Senado n° 50, de
16-6-93).

3.11 .16. Mesmo com essas novas garantias im
plementadas, não temos como avaliar a eficácia e
oportunidade desse programa como forma de incenti
vo às exportações brasileiras sem a realização de
uma auditoria específica nessa área.

3.12 - Linha de Crédito da Petrobras
3.12.1. Histórico
3.12.1.1. Entre novembro de 1990 e janeiro de

1991 a Petrobras contratou operações de empréstimo
de curto prazo emergenciais junto ao Banco do Brasil
(Nova York e Grand Cayman) e ao Banespa, no valor
de US$750 milhões. Tais empréstimos foram viabili
zados com funding do Banco Central concedido com
recursos das reservas cambiais, mediante a constitui
ção de depósito a prazo fixo no BB e no Banespa. As
operações deveriam ser liquidadas tão logo sanadas
as dificuldades apresentadas pela Empresa à época.

3.12.1.2. Foram formuladas solicitações de do
cumentos que pudessem melhor caracterizar a ope
ração. Foram solicitados a base legal (Solicitação nO
1/97 - item 2 e Comunicação de Auditoria n° 2/97 
item 10, letra a, fls. 2 a 10, Vol. I), demonstrativos das
aplicações (Comunicação de Auditoria n° 2/97 - item
10, letras b e c, fI. 7, Vol. I), processo(s) administrati
vo(s) (PT) ou dossiê relativo(s) à operação (Comuni
cação de Auditoria n° 3/97 - item 4, fI. 11, Vol. I) e ex
tratos das contas envolvidas no âmbito do Bacen.

3.12.1.3. De toda documentação encaminhada
não consta nenhum documento ou processo da épo
ca em que a operação foi efetuada, excetuando-se os
extratos e saldos contábeis relativos a operação. Isto
significou que a operação foi consubstanciada sem o
amparo de instrumentos autorizativos e de base le
gai, uma vez que não foram encaminhados os docu-

mentos da operação no período de 1990 a 1992 como
Votos do CMN e da diretoria do Bacen que autoriza
ram a operação, Resoluções do Senado que a apro
varam ou mesmo de decisão da Presidência da Autar
quia datadas da época da operação. Outra hipótese é
a omissão desses documentos, o que configuraria
uma forma de sonegar informações ao TCU.

3.12.1.4. Os processos disponibilizados à Equi
pe foram os PT 94/00.348.969 e PT 93/00.160.525,
que segundo o Depin (Ofício n° 97/376, de 10-9-97, fI.
33, Vol. I), conteriam documentos elucidativos quanto
ao assunto. O primeiro trata de negociações travadas
entre o Banco Central e a Petrobras quanto ao ressar
cimento do Imposto de Renda sobre operações exter
nas (Resolução n° 479, de 20-6-1978) pago pela Pe
trobras, o segundo trata de captação de depósito a
prazo fixo pelo Banco do Brasil, agência Londres, rea
lizada junto ao Banco Central no valor de US$200 mi
lhões, com o objetivo de o Banco emprestar estes re
cursos à Petrobras por um período de um ano.

3.12.1.5. Como podemos ver, além dos proces
sos não tratarem especificamente da autorização
para repassar recursos ao Banco do Brasil e ao Ba
nespa para a concessão de empréstimos a Petrobras,
a Autarquia encaminhou outro processo (PT
93.00.160.525, fI. 348, Vol. 11) no qual se concede
mais US$200 milhões à empresa além dos US$750
milhões já concedidos entre dezembro de 1990 e ja
neiro de 1991.

3.12.1.6. A operação de aplicação de US$200
milhões no BB de Londres foi autorizada pelo Voto
BCB n° 53/93-A (fI. 354, Vol. 11). Essa autorização, se
gundo o Bacen, foi necessária em vista de se tratar de
uma operação fora dos padrões definidos pelo Voto
BCB nO 498/92 para aplicação das reservas brasilei
ras. O Voto autorizava aplicação de reservas cambia
is no BB. Os recursos foram utilizados pelo Banco do
Brasil como empréstimo à Petrobras, para realizar o
pré-pagamento de exportações brasileiras.

3.12.1.7. Considerando os cuidados adotados
na operação de US$200 milhões é de se estranhar,
que para o de US$750 milhões, Banco Central não te
nha constituído um único processo ou dossiê.

3.12.1.8. Para uma operação similar de ajuda fi
nanceira à Petrobras chamada de relending foram
expedidos os Votos CMN n° 52/90 e 203/90 e o Voto
BCB n° 769/90, além de correspondências oficiais en
tre os órgãos envolvidos. Portanto a não existência de
autorizações e/ou diretrizes similares quando fala
mos da Linha de Crédito de US$750 milhões concedi
da à Petrobras com recursos das reservas cambiais
brasileiras é, no mínimo, um fato atípico.
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3.12.1.9. O único Voto BCB encaminhado a esta
Equipe, com base na Solicitação n° 1/97, de n°
744/93, com data de três anos posterior à operação
(fI. 315, Vol. 11), de 21-12-93, trata da operação de re
lending de US$600 milhões e o reescalonamento de
linhas de crédito de curto prazo no total de US$750
milhões.

3.12.1.10. Segundo o Voto, devido às dificulda
des de caixa decorrentes da elevação dos preços do
petróleo, a Petrobras recebeu ajuda financeira do Go
verno, através de operações de relending e de depó
sitos do Banco Central no exterior vinculados a linhas
especiais de curto prazo perfazendo essas opera
ções o total de US$1.350 milhões.

3.12.1.11. Com a soma dessa ajuda à operação
efetuada no Banco do Brasil de Londres (PT n°
93/00.160.525, fI. 348, Vol. 11) o montante emprestado
à Petrobras chegou a US$1.550 milhões.

3.12.1.12. As operações se concretizaram por
meio da constituição de depósitos a prazo fixo junto
àqueles bancos que repassaram os recursos à Petro
bras na forma de linhas de crédito para pagamento de
importações de petróleo (parágrafo 14 do Voto BCB
n° 744/93, fI. 315, Vol. 11).

3.12.1.13. No Voto afirma-se que embora tais
depósitos tenham sido constituídos em caráter emer
gencial, permaneciam pendentes de equacionamen
to até aquela data (21-12-93).

3.12.1.14. O Voto n° 744/93 em seu parágrafo
16 trata da forma e prazos para o pagamento do em
préstimo.

3.12.1.15. No Aviso MF/579 e no Ofício Secre
Presi-96/2033 (fI. 298, Vol. 11), ambos de 4 de julho de
1996, informa-se que apenas em 1994 a Petrobras
iniciou a liquidação dos compromissos assumidos
tendo pago no decorrer do ano US$550 milhões, fi
cando o restante (US$200 milhões) para serem quita
dos posteriormente de forma escalonada, encerrando
o saldo da operação em setembro de 1997.

3.12.2 - Legalidade
3.12.2.1 Como não foi disponibilizado para a

equipe qualquer documento que comprovasse a au
torização da operação, é possível concluir que não
houve base legal para a realização da operação por
Voto do Conselho Monetário Nacional ou da Diretoria
colegiada daquela autarquia.

3.12.2.2. A falta de restrições, quando da con
cretização da operação da Linha de Crédito da Petro
bras, não justificam a lacuna do amparo documental e
autorizativo necessário. O não encaminhamento des
ses documentos à equipe caracterizou a sua inexis-

tência. Em eventual e futuro encaminhamento dessas
informações e documentos, por outro lado caracteri
zará a sonegação das informações, e documentos ao
Tribunal de Contas por parte da Autarquia, sujeitando
os responsáveis à aplicação de multa conforme prevê
a Lei n° 8.443/92.

3.12.2.3. O único dado levantado quanto à auto
rização da operação constante de documentos data
dos após 1991 (Aviso MF/579 e o Ofício Secre Pre
si/BC-96 2033, ambos de julho de 1996 e o Voto BCB
n° 744/93), é a referência que esses documentos fa
zem de que a operação foi autorizada por decisão de
Governo. Precisamos frisar que em nenhum momen
to foi apresentado documento que comprovasse essa
decisão de Governo citada.

3.12.2.4. Outro aspecto que se deve comentar
refere-se às limitações constitucionais e legais na au
tuação do Banco Central como agente financeiro de
empresas financeiras e não financeiras.

3.12.2.5. A Constituição Federal de 1988, em
seu art. 164 § 1°, assevera que:

"§ 1° É vedado ao Banco Central conceder, direta
ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional
e a qualquer órgão ou entidade que não seja institui
ção financeira:'

3.12.2.6. Note-se que em obediência à regra ju
rídica constitucional, o Banco Central está proibido de
conceder, direta ou indiretamente, empréstimo a ór
gãos ou entidades que não se incluam entre as insti
tuições financeiras, estendendo-se a vedação, ex
pressamente, ao Tesouro Nacional. Ressalte-se, ain
da. que a regra alude à concessão direta e indireta de
empréstimo, para evitar as interpostas pessoas.

3.12.2.7. Poder-se-ia o Bacen argumentar que
não se trata de um empréstimo, mas de uma aplicação
de recursos das reservas cambiais em instituição finan
ceira, mas esse argumento não pode ser considerado
uma vez que os documentos encaminhados tratam es
pecificamente das negociações entre o BACEN e a Pe
trobras quanto à quitação do empréstimo.

3.12.2.8. Dentre as competências previstas para
o Banco Central pela Lei nO 4.595/64, não vislumbra
mos a competência para ser agente financiador de
empresas públicas ou privadas.

3.12.2.9. Pode-se argumentar, ainda, que as re
servas cambiais brasileiras são recursos do Tesouro
Nacional, como comentado no Voto n° 470/91 (fI. 127,
Vol. 11), mas, esse fato não permite ao Tesouro Nacio
nal utilizar esses recursos para empréstimos externos
sem o aval do Senado Federal, conforme prevê o inci
so V do art. 52 da Constituição Federal.
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"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe- veis compromissos. Essa última hipótese não foi pos-
deral: sível avaliar neste trabalho.

V - autorizar operações externas de natureza fi- 4 - Síntese das Constatações
nanceira, de interesse da União, dos estados, do Dis- a} atrasos no atendimento das solicitações do
trito Federal, dos territórios e dos municípios; TCU, o que estendeu os trabalhos para além dos pra-

3.12.2.10. Essa aprovação do Senado não nos zos previstos (item 1.4, fI. 3 do Relatório);
foi apresentada. Também não conseguimos identifi- b} inconsistência de dados revelada pela exis-
car resolução que autorizasse a operação, ratificando tência de diferentes totais para as contas c1assifica-
a falta de amparo legal para operação externa em das no "Extra-Caixa" informados em diferentes audi-
tela, que temos por inconstitucional. torias e em diferentes documentos encaminhados à

3.12.4. Rentabilidade equipe (item 1.5, fI. 5);
3.12.4.1. No processo PT-94/00.348.969, a Pe- c} relatórios gerenciais inconsistentes, com

trobras por seu Ofício GDOGF n° 30.043/94 (fI. 319, anotações manuscritas e rasuras (item 1.5, fI. 5);
Vol. 11), parágrafo 9, registra que os créditos de curto d} incompatibilidade entre os saldos apurados na
prazo disponibilizados pelo Bacen (US$750 milhões), conta "Outras Contas" pelo DEPEC (Departamento
foram aplicados por prazos nunca superiores a 30 Econômico) e os números utilizados pelo Depin no cál-
dias e a custos que chegaram a alcançar 6% a.a. aci- culo do saldo das reservas cambiais (item 1.5, fI. 5);
ma da Libor. e} inconsistências contábeis identificadas em

3.12.4.2. Essa taxa também é passível de ser lançamentos de provisão e de juros a receber e de
confirmada no processo PT n° 93/00.160.525, em crédito duvidoso (item 1.5, fI. 5);
que o Banco do Brasil propõe remunerar o Bacen a f} falta de um sistema de informação e controle
uma taxa de juros correspondente à Libor acrescida das operações com as reservas cambiais, que infor-
de 3%a.a.. Assim podemos concluir que ao Bacen, me a rentabilidade e custos envolvidos em compara-
como financiador dessas operações, coube a taxa de ção com outros ativos, taxas e prazos pactuados
Libor + 3% ao ano e ao Banco do Brasil como inter- (item 1.5, fI. 5);
mediário o spread de 3% ao ano. g}cobertura passivos dos bancos Comind e Au-

3.12.4.3. O Depin por meio do ofício Depin/Di- xiliar, instituições liquidadas extrajudicialmente, no
vop-93/006, de 29-1-93, fI. 349 do Vol. 11, ao analisar a valor de US$544 milhões, com recursos das reservas
operação do ponto de vista estritamente financeiro, cambiais (Ofício Depin/Gabin n° 97/368, fI. 28, Vol. I)
comparada a taxa de juros com que o Banco Central em desacordo com o Voto BCB n° 889/85, parágrafo
vinha obtendo nas aplicações das reservas cambiais, 15 aprovado pelo Voto CMN n° 514/85 (fls. 19 a 26,
sob qualquer modalidade, ou ainda, com as taxas mé- Vol. 11, item 3.4.12 do Relatório, fI. 15);
dias praticadas no mercado internacional, afirmando h} assistência financeira a agências de bancos
que se tratava de uma oferta inequivocamente inte- brasileiros no exterior na forma de aplicação em de-
ressante ao Bacen. pósito a prazo fixo com funding do Bacen, sem base

3.12.4.4. Segundo planilha fornecida pelo Bacen, legal (item 3.5, fI. 18);
referente ao período de aplicação de 23-12-91 a 28-7-97, i} registro de operação classificada como New
o Banco Central recebeu US$144.024.787,25 da Petro- Money Back to Back com recursos que por sua natu-
bras a título de juros da operação de empréstimo de reza não deveriam compor o saldo total das reservas
US$750 milhões. cambiais brasileiras (item 3.6, fI. 21);

3.12.4.5. Levando em consideração que as apli- j} empréstimo externo concedido ao Estado do
cações feitas pelo Banco Central em agências de Rio Grande do Sul em 1987 com recursos das reser-
bancos brasileiros no exterior rendiam ao Banco Libor vas cambiais superior em montante US$30 milhões à
mais 13/16% a 7/8% ao ano, a operação realizada autorização contida nas Resoluções nOS 125/86 e
com a Petrobras foi altamente rentável. Por outro lado 126/86 do Senado Federal (item 3.7, fI. 22);
a Petrobras arcou com um empréstimo caro ante as I} custódia de títulos do Tesouro norte-america-
taxas internacionais normalmente pactuadas. As ra- no (ZCB) no valor de US$9,2 milhões do Tesouro Na-
zões desse empréstimo em condições tão desfavorá- cional referentes ao pagamento de dívida de Moçam-
veis à Petrobras só poderiam ser explicadas pela falta bique, não tendo o Tesouro até esta data informado
de alternativa à disposição da empresa para levantar ao Bacen que destinação dar aos recursos (item 3.8,
o dinheiro necessário para o cumprimento de inadiá- fI. 24);
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m) realização de operação de empréstimo de
US$750 milhões à Petrobras com recursos das reser
vas cambiais sem amparo legal e documental (instru
mentos contratuais, ratificação de autoridades com
petentes e autorização do Senado Federal, conforme
exige o art. 52, inciso V, da Constituição Federal (item
3.12, fI. 30);

5 - Conclusão
5.1. Pretendemos elaborar, a partir do que cons

tatamos neste trabalho e das conclusões que tiramos,
possíveis recomendações que podem ser feitas ao
Banco Central e a outras autoridades competentes
sobre medidas que poderiam ser adotadas para me
lhoria do controle e registro das operações com as re
servas cambiais em especial as classificadas no
"Extra-Caixa" .

5.2. É necessária a melhoria na comunicação en
tre os diferentes departamentos do Banco Central que
apuram os saldos das reservas cambiais, de modo que
se evite a divulgação de números em relatórios gerenci
ais em descompasso com os relatórios consolidados di
vulgados pelo Depin (item 1.5 pág. 05).

5.3. É preciso, ainda, a adoção de relatórios ge
renciais mais consistentes compatíveis com o alto ní
vel técnico inerente aos técnicos do Banco Central,
evitando o encaminhamento de documentos manus
critos a lápis e com rasuras, dando a impressão de
um trabalho não acabado e não definitivo.

5.4. Assim sendo, temos que reforçar as recomen
dações já sugeridas por este Tribunal no sentido de o
Banco Central aprimorar seus sistemas de informações
quanto ao controle das operações com as reservas
cambiais, instituindo o banco de dados com registro in
dividua� de cada operação, contendo informações ne
cessárias para se calcular o resu~ado da operação, os
estoques a preços de custo e de mercado.

5.5. Esses sistemas devem disponibilizar tam
bém informações gerenciais de apuração de resulta
dos capaz de comparar as aplicações entre si e com
aquelas que poderiam ser realizadas a taxas de juros
de mercado.

5.6. Seria salutar que fosse definida em lei, em
termos gerais, quais operações poderão ser efetuadas
com os recursos das reservas cambiais e aquelas que
dependerão de autorização do Senado Federal.

5.8 Quanto ao Proex-Programa de Financia
mento à Exportação que substituiu o antigo Finex,
acreditamos que seria importante a realização de au
ditoria neste programa com o intuito de aferir a sua
eficácia, eficiência e economicidade como forma de
incentivo às exportações brasileiras, verificando ain
da a fonte de recursos, exportadores beneficiados e
resultados obtidos.

5.9. Outra questão que achamos importante, diz
respeito à previsão constante no Voto BCB n° 470/91
de regulamentar a assistência financeira a agências

de bancos brasileiros no exterior. Nesse sentido su
gerimos para que este Tribunal recomende ao Banco
Central, se ainda não o fez, a regulamentação dessa
operação. Registramos, por fim, que a documentação
encaminhada relacionada à base legal e normativa
das operações classificadas no "Extra-Caixa" não
consta evidência da regulamentação dessa modali
dade de assistência financeira.

6 - Em face do exposto, submetemos o rela
tório à cClnsideração superior, propondo:

6.1 - seja recomendado ao Banco Central do
Brasil que:

a) adote providências objetivando aperfeiçoar
os relatórios gerenciais relacionados ao controle das
reservas cambiais brasileiras, em especial com vistas
à certificação da confiabilidade das informações ne
les registmdas, inclusive evitando anotações manus
critas e rasuras;

b) realize os lançamentos contábeis relaciona
dos às mservas cambiais de forma tempestiva aos
atos e fatos praticados;

c) providencie, se ainda não o fez, a regulamen
tação da assistência financeira a agências de bancos
brasileiros no exterior, ante o que prevê o Voto BCB n°
470/91 ;

d) não compute no total das reservas cambiais
os valores vinculados à operação New Money -Back
to Back - MeX/Bra/Mex registrada atualmente no
"Extra-Caixa" das reservas cambiais;

6.2·- com fulcro no art. 40 e no art. 58, inciso IV
da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 220, inciso IV do Regi
mento Interno deste Tribunal, que o Banco Central es
clareça a este Tribunal a concessão de

empréstimo ao Estado do Rio Grande do Sul em
1987 com recursos das reservas cambiais superior
em US$30 milhões ao total previsto nas Resoluções
do Senado Federal nOS 125/86 e 126/86;

6.3 - seja determinada, com fulcro inciso 11 do
art. 58 da Lei n° 8.443/92 c/c o inciso 111 do art. 194 e o
inciso" do art. 220 do Regimento Interno deste Tribu
nal, a audiência;

a) do Sr. Ibrahim Eris, Presidente do Banco Cen
trai no período de 15-3-90 a 16-5-91, e do SI'. Antônio
Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski, Diretor da
Área Externa do Banco Central do Brasil no período
de 15-3-90 a 17-3-91, para que apresentem razões
de justificativa para a autorização de empréstimo ex
terno à PI~trobras viabilizado com recursos das reser
vas caml:;iais brasileiras por meio de funding do Ban
co Central, concedido entre os meses de novembro
de 1990 e janeiro de 1991 no valor de US$750 mi
1hões (setecentos e cinqüenta milhões de dólares),
sem amparo em norma legal, ato administrativo ou
processoldossiê administrativo, bem como a falta de
autorização do Senado Federal exigida pelo art. 52,



b) Liquidez Internacional
Este conceito, cuja série é publicada pelo FMI, é

utilizado para descontar a dívida externa que compõe
a Dívida Líquida do Setor Público (D.L.S.P). Inclui to
dos os haveres definidos no conceito "Caixa", com
adição dos seguintes itens:

B.1) - Haveres prontos
Inclui a totalidade do ouro em poder da Autorida

de Monetária, avaliado segundo a média móvel dos
dois últimos da p.m. fixing london gold.

B.2 - Haveres a curto prazo
Relaciona-se a depósitos especiais junto a ban

cos brasileiros no exterior e junto a bancos centrais,
os fundings aos bancos Auxiliar e Comind, os fun
dings aos Estados e Municípios aplicados no Banco
do Brasil, os créditos relativos a linhas para reestrutu
ração de dívidas de países da América Latina, o saldo
credor apurado na posição do Convênio de Créditos
Recíprocos-CCR (item 3.9 do relatório), bem como
outras contas representativas de créditos junto a paí
ses da América Latina e Leste Europeu.

Inclui, ainda, as cambiais Finex, de vencimento
de 360 dias, ajustadas pelo valor de mercado (risco
país), desconsiderando os títulos vencidos há mais
de 90 dias.

B.3 - Haveres a médio e longo prazos
Inclui as cambiais do Finex, ajustadas pelo valor

de mercado (risco país), de vencimento superior a
360 dias, desprezando-se os títulos vencidos há mais
de 360 dias, considerados incobráveis.

c) Balanço de Pagamentos
Elaborado para aferição do resultado do Balan

ço de Pagamentos ''tradicional'', conforme metodolo
gia do FMI. Contém todos os haveres definidos no
conceito de Liquidez Internacional, excetuando-se os
referentes a cambiais Finex e incluindo-se o saldo
credor dos convênios ativos.

Inclui, nas obrigações, o uso de créditos do FMI.

d) Reservas Internacionais Líquidas Ajustadas
Desde 1983, quando o Brasil comprometeu-se

com o FMI a adotar um programa econômico de ajus
te de sua economia, um dos parâmetros que vem
sendo utilizado para fins de acompanhamento é a po
sição de reserva líquida ajustada, utilizada também
para cálculo do resultado do balanço e pagamentos.

Inclui todos os haveres do conceito Balanço de
Pagamentos, exceto o saldo de convênios ativos.

Relativamente às obrigações, além do uso de
créditos do FMI, que integra o conceito de Balanço de
Pagamentos, neste conceito estão incluídos os recur-
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inciso V, da Constituição Federal (item 3.12, fls. 30 a Inclui as aplicações em Floating rate Notes,
34 do Relatório e 298 a 418 do Volume 11); treasury notes e Treasury bonds, classificados

6.3. seja determinada a remessa de cópias do como Bônus diversos.
presente Relatório, bem como do Relatório, Voto e
Decisão que dele advierem, ao Banco Central do Bra
sil e à Presidência da Comissão de Assuntos Econô
micos do Senado Federal, para conhecimento dos re
sultados da auditoria realizada nas reservas cambiais
classificadas como "Extra-Caixa", em complementa
ção à auditoria realizada nas reservas cambiais
(TC-012.118/96-6) de solicitação daquela Casa, que
resultou na Decisão n° 302/97 - TCU - Plenário, de
28-5-97, Ata n° 19/97.

Brasília, 17 de dezembro de 1997. - Conrado
Wargas Neto, FCE - Mat.: 3.102-0.

De acordo.
À consideração superior.
7a Secex, 3a Dl.
Em, 17-12-97. - Edison Franklin Almeida, Di

retor Geral do TCU.

ANEXO I
Conceitos de Liquidez

Segundo o DEPEC (Departamento Econômico
do Banco Central), as reservas internacionais do Bra
sil estão definidas com base em cinco conceitos:

a) Caixa;
b) Liquidez Internacional;
c) Balanço de pagamentos;
d) Reservas Internacionais Líquidas Ajustadas;
e) Haveres Externos Líquidos (Teste Cambial)

A) Caixa
Mede os haveres disponíveis e prontamente

conversíveis. E o conceito mais restrito de reservas.
Subdivide-se em:

A. 1 - Haveres prontos
Inclui ouro livre, avaliado segundo a cotação do

final de período do mercado de Londres (p.m. fixing
London Gold), posição de reservas no FMI, disponi
bilidade em DES (Direito Especial de Saque) junto ao
FMI, disponível em conta corrente e câmbio manual.

Neste conceito somente o ouro refinado e pa
dronizado (padrão doméstico e internacional) é consi
derado.

A.2 - Haveres a curto prazo
Refere-se a depósitos de curtíssimo prazo e a

prazo fixo, sem vínculo, e os depósitos com bancos
brasileiros destinados à capitalização de suas agênci
as no exterior. Constam ainda do conceito as letras
governamentais (Treasury bills e Discount notes).

A.3 - Haveres a médio e a longo prazo
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sos depositados no Banco Central, referentes à cen
tralização cambial, as obrigações relativas aos depó
sitos voluntários e obrigatórios pertencentes às insti
tuições bancárias, outras contas representativas de
débitos junto a países da América Latina e Leste Eu
ropeu e o saldo, quando devedor, das operações am
paradas pelo CCR.

e) Haveres Externos Líquidos ou Teste Cambial
Conceito mais abrangente das reservas, com

preende todos os haveres e obrigações em moeda
estrangeira da Autoridade Monetária. Inclui as se
guintes adições aos conceitos anteriores:

E.1 - Haveres prontos
O mesmo definido para os demais conceitos,

exceto caixa.

E.2 - Haveres a curto prazo
Adicionalmente aos créditos definidos para o

conceito balanço de pagamentos, inclui a posição de
câmbio comprado a liquidar do Banco Central e os tí
tulos do Finex, até 360 dias, vencidos e vincendos,
pelo valor de face.

E.3 - Haveres a médio e a longo prazos
Inclui, adicionalmente ao conceito de balanço

de pagamentos, os títulos do Finex de prazo superior
a 360 dias, vencidos e vincendos, pelo valor de face.
Inclui, ainda. outros créditos a receber.

E.4 - Obrigações
Engloba todas as obrigações constantes do

conceito reservas internacionais líquidas ajustadas,
acrescentando ainda, o total do câmbio vendido a li
quidar do Banco Central, o resultado, quando deve
dor, dos Convênios Ativos, os empréstimos compen
satórios e autônomos, as alocações de Direito Espe
cial de Saque-DES pelo FMI, além de outras contas
representativas de compromissos de responsabilida
de do Banco Central junto a outros países.

A fim de ilustrar os conceitos relatados, que tive
ram por base o documento Nota DIBAP/DEPEC n°
10/92 (f!. ), de 30-7-92, reproduzimos a seguir o de
monstrativo das Reservas Internacionais para o mês
de julho/97, conforme fls. do anexo:

Discriminação Posição de Liquidez Balanço de Haveres Reservas
Caixa Intemacional Pagamentos Extemos Internacion

L1quidos ais Liquidas
Teste Ajustadas

A) Haveres 59.492,8 60.331,3 60.122,2 66.058 8 60.122,2

Prontos 1.0663 1.086 1 1.086,1 1.086 1 1.086 1

Ouro Livre 1.053,2 1.073,0 1.073,0 1.073,0 1.073 O

Posição no FMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Disponibilidade 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

DES 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Curto Prazo 49.641,6 49.961,5 50.145,0 51.151 3 50.145,0

DeD.Av.Prévio+P.Fixo+C.Prazo 45.918,2 46.018,5 46.246,4 46.2464 46.246,4

Câmbio ComDrado a LiQuidar 1/1 1/1 1/1 493,7 1/1

Letras G1>v. e "Discount Notes" 3.723,4 3.7234 3.723,4 3.723,4 3.7234

SaldodeCCR 11I 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo de Convênios Ativos ,1/ 1/1 0,0 0,0 11/

Export. Finam:. (FINEX + N.Ps.) 1/1 44,4 11I 391,6 1/1

,-----,-------_ _ ..
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Outras Contas 1/1 175,2 175,2 296,2 175.2

Médio e LOIlRO Prazos 8.784 9 9.283,7 8.891,1 13.821,5 8.891,1

Exoort.Financ.-FINEX 1/1 392,6 1/1 2.089,6 1/1

Export.Financ. - N.Ps 11I - 11I - 1/1

Certificados de DeDósitos - - - - -
Bônus e outros títulos 8.784,9 8.891,1 8.891,1 8.891,1 8.891 1

Outras Contas 11I 1/1 1/1 2.840,8 1/1

B) Obrii!acõe. 111 1/1 42.2 957,9 62.2

CwtoPrazo 11I 11I 1/1 118,5 20.0

Câmbio Vendido a LiQuidar 11I 1/1 1/1 985 11I

SaldodeCCR 11I 11I 11I 18,8 18.8

Saldo de Convênios Ativos 11I 1/1 11I 0,0 1/1

Outras Contas 1/1 11I 11I 1,2 12

Atrasados 11I 11I 11I 0,0 0,0

Demais 11I 11I 11I 1,2 1,2

Médio e Lo~o Prazos 11I 11I 42,2 839,4 42,2

Empréstimos Comoensatórios 11I 11I 11I 39,4 11I

Empréstimos Autônomos 11I 11I 11I 137,3 11I

FMl 11I 11I 42.2 529,5 42,2

DES-Alocaçôes 11I 11I 11I 487,3 11I

SllOues Condicionais 11I 11I 42,2 42,2 42.2

Outras Contas 11I 11I 11I 133,2 0,0

Empréstimos Fundo Des. - 11I 11I 11I 13,1 11I
Bolívia

Demais 111 11I 11I 120,1 11I

C) Haveres Líquidos (A-B) 59.492,8 60.331.3 60.080,0 65.100,9 60.0600

D) Aiustamentos 11I 11I -422,1 11I -422.1

Haveres /1/ 11I -424,6 11I -424,6

Monetização de Ouro 11I 11I 0,0 11I 0,0

Ganhos ou Perdas - VaIlDesv. 11I 11I -424,6 11I -
-4246

Reclassificação 11I 11I 0,0 11I 0,0

Obrí28Côes 11I 11I 2,5 11I 2,5

FMl - Ganhos· ou Perdas - 11I 11I 2,5 11I 2,5
Val.lDesv.

Reclassificação 11I 11I 0,0 11I 0,0

E) Total (C-D) 59.492,8 60.331,3 60.582,1 65.100.9 60.482,1
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Os recursos contabilizados no Extra-Caixa es
tão ao abrigo do conceito de "Iiquidez internacional",
sendo mantidos, tais ativos, em diversas modalidades
ou categorias de aplicações no âmbito do Banco Cen
trai do Brasil. Os técnicos do Banco Central em entre
vistas destacaram que, em regime normal de opera
ção, as necessidades de busca de recursos financei
ros nas reservas cambiais brasileiras são realizadas
em aplicações constantes em ativos classificados no
"caixa", porém, havendo comprometimento da neces
sidade de recursos além do disponível em caixa, há
total possibilidade de conversão dos valores contabili
zados no Extra-Caixa em numerários. Esta conversi
bilidade (negociação dos haveres), no caso das con
tas registradas no Extra-Caixa, não se dará sem uma
perda considerável em relação às posições de saldo
informadas pelo Bacen, devido algumas não estarem
registradas pelo seu valor de mercado.

ANEXO II
Competências previstas no Manual

Administrativo do Sacen

As atividades e tarefas desenvolvidas no Banco
Central do Brasil, no âmbito do DEDIV, previstas no
manual administrativo do Bacen que dizem respe~o

as Reservas Internacionais, grupo Extra-Caixa, rela
cionadas são:

a) Análise de propostas e exames de minutas
de acordos e contratos relativos a negociação da dívi
da externa;

b) Elaboração de trabalhos sobre endividamen
to externo de outros países;

c) Elaboração de estudos técnicos a respeito
dos contratos firmados pelo Brasil e de temas relacio
nados à divida externa brasileira;

d) Implementação e acompanhamento da execu
ção dos diferentes acordos de negociação da dívida as
sinados pelo Brasil, na qualidade de devedor ou de cre
dor, com a comunidade financeira internacional, bem
como com governos e/ou agências governamentais e
adoção de providências de ordem operacional neces
sárias à sua adequada e tempestiva execução:

d.1) acompanhamento dos cronogra
mas dos respectivos pagamentos e recebi
mentos relativos aos contratos de negocia
ção de dívida externa e recuperação de cré
ditos brasileiros;

d.2) realização dos cálculos para apu
ração de juros, amortizações e comissões
diversas relativas a dívidas e créditos;

d.3) análise dos pedidos de reembolso
de despesas diversa realizadas pelos credo
res em conexão com o Plano Brasileiro de
Financiamento;

d.4) confirmação aos credores e deve
dores dos pagamentos efetuados ou valores
recebidos;

e) participação em negociações relativas a
acordos, empréstimos e reescalonamento de débi
tos de países para com o Brasil.

Quanto às competências, foi destacada a de jul
gar e autorizar os pagamentos a título de juros, co
missões, despesas e amortizações de capitais refe
rentes a:

a) aos acordos firmados com a comunidade fi
nanceira internacional relativos ao plano brasileiro de
financiamento;

b) acordos bilaterais entre o governo brasileiro e
os signatários das agreed minutes firmadas no âm
bito do Clube de Paris;

Já o titulo 5, capitulo 21 do Manual de Adminis
tração pmvê para o DEPIN a atribuição de realização
de operações financeiras consideradas especiais e
funding. Nas contas do Extra-Caixa encontramos
exemplo de funding como o que foi concedido aos
estados do Rio Grande do e Pará, bem como opera
ções esp'9ciais como as relacionadas a "New Money"
México-Brasil-México, Zero Coupon Bonds e
FIINEXlPROEX Estão, dessa forma, sob o manto de
competência do DEPIN.

Em relação ao DEPEC - Departamento Econô
mico as atividades e tarefas desenvolvidas no rece
beram o seguinte destaque:

a) apuração e acompanhamento da posição das
reservas cambiais da autoridade monetária em todos
os seus conceitos;

b) levantamento de informações, acompanha
mento e análise das operações cursadas no mercado
de taxas iivres e flutuantes, bem como de outras ope
rações que não transitam no mercado de câmbio;

ASSim sendo os departamentos do Bacen en
volvidos com operações do no decorrer da auditoria,
que a maior parte dos valores registrados no

,-----"--,-,.,--,~,.- .._,----
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Extra-Caixa estão sob a responsabilidade desses de
partamentos, sendo que a maior parte dos registros
ocorreu com autorização da Diretoria colegiada da

Autarquia.

ANEXO 111
Normas Referentes à Materia

Devemos registrar preliminarmente que o artigo
192 do Constituição Federal previu que caberia a lei
complementar a regulamentação do Sistema Finan
ceiro Nacional bem como a atuação e competências
do Banco Central. A lei em vigor que regulamentou o
Sistema Financeiro é a Lei n04.595/64

que foi recepcionada como lei complementar
pela Constituição de 1988.

As normas que definem atribuições ao Bacen
no sentido de exercer o controle, administração, apli
cação e de depositário das reservas internacionais do
país são escassas, e quando existem, estão regulan
do operações específicas. Essa regulamentação é fe
ita principalmente por meio de Votos do Banco Cen
trai e do Conselho Monetário Nacional. Em nossas
pesquisas, portanto, não foi possível identificar nor
mas e/ou diretrizes específicas relacionadas com o
grupo "Extra-Caixa" das Reservas Internacionais
como um todo havendo normativos apenas quanto às
operações em si.

Quanto às reservas internacionais de um modo
geral o inciso VII do art. 10 da Lei n° 4.595164, por
exemplo, determina que cabe ao Bacen a condição
de depositário das reservas internacionais do país.

"Art. 10 - Compete privativamente ao
Banco Central do Brasil:

VII - Ser depositário das reservas oficiais de
ouro, de moeda estrangeira, e de Direitos Especiais
de Saque e fazer com estas últimas todas e quaisquer
operações previstas no Convênio do Fundo Monetá
rio Internacional;"

Para complementar precisamos registrar.que há
uma série de normas relativas a operações cambiais,
comércio exterior, operações de créditos externas
que direta ou indiretamente influenciam na apuração
do saldo das reservas cambiais.

Para o presente trabalho colhemos algumas
dessas normas que de forma especifica relacio
nam-se direta ou indiretamente às operações classifi-

cadas no Extra-Caixa das reservas cambiais, bem
como na forma de atuação do Banco Central.

O artigo 164 da Constituição Federal definiu que
a competência da União para emitir moeda será exer
cida exclusivamente pelo Banco Central, entre outras
prerrogativas e vedações, a saber:

'~rt. 164. A competência da União para
emitir moeda será exercida exclusivamente
pelo banco central.

§ 1° É vedado ao Banco Central con
ceder, direta ou indiretamente, empréstimos
ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou
entidade que não seja instituição financeira.

§ 2° O Banco Central poderá comprar
e vender títulos de emissão do Tesouro Na
cional, com o objetivo de regular a oferta de
moeda ou a taxa de juros.

§ ~ As disponibilidades de caixa da
União serão depositadas no banco central;
as dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu
nicípios e dos órgãos ou entidades do Poder
Público e das empresas por ele controladas,
em instituições financeiras oficiais, ressalva
dos os casos previstos em lei."

Temos ainda, segundo os incisos V a VIII do
artigo 52 da Constituição Federal, que compete ao
Senado dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédito:

"Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:

V - autorizar operações externas de
natureza financeira, de interesse da União,
dos Estados, do Distrito Federal, do Territó
rios e dos Municípios;

VI-fixar, por proposta do Presidente da
República, limites globais para o montante
da divida consolidada da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII - dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito ex
terno e interno da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas
pelo Poder Público federal;
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VIII- dispor sobre os limites e condições
para a concessão de garantia da União em
operações de crédito externo e interno;'

Esse artigo, como vemos, dá ao Senado Fede
ral a competência privativa de autorizar operações
externas dos entes federados. Identificamos algu
mas operações registradas no "Extra-Caixa" das re
servas cambiais que se enquadram nesta prerrogati
va, ao dependerem de aprovação do Senado, como
os fundings realizados de Banco Central junto ao
Banco do Brasil com o objetivo abrir uma linha de
crédito à Petrobrás, os fundings repassados aos
estados do Rio Grande do Sul e do Pará e renegoci
ações de débitos e créditos brasileiros com outros
países.

Quanto às diretrizes determinadas pelo próprio
Banco Central, a Autarquia dispõe do mecanismo de
edição de Votos de sua Diretoria colegiada, que de
acordo da abrangência da matéria são referendados
ou não pelo Conselho Monetário Nacional.

Com isso, colhemos Votos que estipularam dire
trizes a serem seguidas pela instituição quando da
administração das reservas cambiais brasileiras, bem
como Votos com autorizações específicas para reali
zação de algumas operações.

O Voto 498/92 (fI. 92, Vol. I)dispôs sobre as dire
trizes a serem seguidas na aplicação de recursos das
reservas cambiais, sendo definidos os tipos de aplica
ção passíveis de serem utilizados na administração
das reservas pelo DEPIN. O parágrafo 6° e suas alí
neas especificam as seguintes diretrizes:

a) constituir depósitos a prazo junto a
bancos centrais, bancos comerciais e outras
instituições financeiras, observadas as limi
tações contidas no parágrafo 9(a);

b) comprar e vender bônus, notas e
outras obrigações negociáveis emitidas ou
incondicionalmente garantidas por governos
de países, entidades governamentais ou or
ganizações multilaterais, observadas as li
mitações contidas no parágrafo 9(b);

c} vender Federal Funds no mercado
interbancário dos Estados Unidos através
do Federal Reserve Bank dos Estados Uni
dos, observadas as limitações contidas no
parágrafo 9(a);

d} comprar e vender certificados de
depósitos, aceites bancários e outras obri
gações emitidas ou incondicionalmente ga
rantidas por bancos e outras instituições fi
nanceiras, observadas as limitações conti
das no parágrafo 9(a);

e} comprar e vender ouro no mercado
internacional e a termo, observadas as limi
tações contidas no parágrafo 9(c); e

f} comprar e vender moeda ou unidade
monetária no mercado internacional;

Já o parágrafo 8°, definiu outros procedimentos
para administração das divisas e das operações de
investimento a cargo do DEPIN, a saber:

a} receber depósitos de bancos comer
ciais e outras instituições financeiras, a fim
de reverter, total ou parcialmente, qualquer
investimento feito com tais bancos comerci
ais e outras instituições financeiras, de acor
do com o parágrafo 6(c) e 6(d), por períodos
não superiores as remanescentes daqueles
investimentos;

b} abrir e operar contas correntes e de
custódia, contas para recebimento e paga
mento de margens, receber linhas de crédi
to, bem como constituir depósitos à vista
com bancos centrais, bancos comerciais e
outras instituições, que sejam necessários
ou recomendáveis para conduzir suas ope
rações;

c} utilizar instituições internacionais
especializadas em administração de portfóli
os, com vistas ao gerenciamento da aplica
ção de parte das reservas externas, o que
terá o condão de captar novas técnicas de
gestão de ativos e suprir a necessidade de
se ter outros referenciais para avaliação de
desempenho, observando-se o seguinte.

(i) a aplicação de parte das reservas
por terceiros, mediante autorização específi
ca deste Colegiado, deverá obedecer aos
parâmetros estabelecidos neste Voto, e se
limitará ao máximo de 10% (dez por cento)
do portfólio total;

(ii) as instituições responsáveis por
aquele gerenciamento, em número
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mínimo de 3 (três), serão submetidas a
rodízio anual, com a substituição de pelo
menos uma delas, tendo por base a avalia
ção de seu desempenho;

d) fazer e assinar acordos e outros ins
trumentos e documentos, que sejam neces
sários ou recomendáveis à implantação das
operações previstas neste Voto.

Complementando os parágrafos anteriores, o
parágrafo 9° lembra que as operações previstas no
Voto observarão a legislação aplicável e as garanti
as adequadas, estando sujeitas, ainda, às seguintes
limitações:

a) as operações referidas no parágrafo
6(a), 6(c) e 6(d) somente serão permitidas
com bancos comerciais e instituições finan
ceiras cuja classificação seja equivalente a,
no mínimo "A" no mercado dos Estados Uni
dos, e após a entrada em vigor dos contra
tos relativos à reestruturação da dívida ex
terna com os bancos, observando-se ainda:

(i) além do rating de crédito, tais apli
cações estarão limitadas pelo capital da ins
tituição depositária, critério a ser definido
posteriormente pelo DEPIN, e não poderão
ser superiores a 6 (seis) meses, no caso de
instituições de categorias "Aaa" e "Aa", e 3
(três) meses no caso daquelas de categoria
"A";

b) as obrigações referidas no pará
grafo 6(b) constituem-se investimentos
elegíveis:

(i) quando emitidas ou incondicional
mente garantidas pelo governo de um país
na moeda desse mesmo país, desde que a
obrigação seja equivalente, na escala de
crédito, aos títulos cotados, no mínimo, "Aa"
no mercado dos Estados Unidos;

(ii) quando emitidas ou incondicional
mente garantidas pelo governo de um país
em outra moeda ou alguma unidade mone
tária, desde que a obrigação seja equivalen
te, na escala de crédito, aos títulos cotados
"Aaa" no mercado dos Estados Unidos;

(iii) quando emitidas ou incondicional
mente garantidas por agência ou instrumen
to de governo de um país, por qualquer enti
dade oficial ou por uma organização multila
teral em qualquer moeda ou unidade mone
tária, desde que a obrigação seja equivalen-

te, na escala de crédito, aos títulos cotados
"Aaa" no mercado dos Estados Unidos;

c) as operações referidas no parágrafo
6(e) somente serão permitidas com bancos
e instituições financeiras cuja classificação
seja equivalente a, no mínimo "A" no merca
do dos Estados Unidos e, também, com
gold dealears vinculados a bancos ou ou
tras instituições de mesma categoria.

Dentre essas exceções o Voto BCB 498/92 em
seu parágrafo 10° prevê que os parâmetros e limita
ções, não se aplicam aos depósitos listados no ane
xo 11 do Voto, os quais foram, em condições especia
is e mediante determinações específicas, constituí
dos junto a agências de bancos brasileiros no exteri
or, que será comentado em item especifico deste re
latório, e a determinados bancos centrais de países
latino-americanos, e que, pelas suas peculiarieda
des, estão sendo objeto de tratamento diferenciado
por parte do DEPIN.

Por isso as operações que de alguma forma es
tão revestidas de peculiariedades são classificadas
no Extra-Caixa das reservas cambiais, a fim de que
se possa ter um acompanhamento diferenciado das
mesmas.

Dentre outros Votos editados pelo Colegiado do
Banco Central encontramos aqueles que tratam de
matérias específicas relacionadas a operações regis
tradas no Extra-Caixa.

Os \,btos 258 e 289/87 autorizaram a concessão
de empréstimos aos Estados do RS e PA com funding
do Banco Central (item 3.7, fi 23 do Relatório).

Os Votos 514 e 889/85 decretaram a liquidação
extrajudicial dos grupos Comind, Auxilia e Maisonna
ve, determinando em seus parágrafos 13, 14, 15 e 16
que qualquer superveniência passiva nas agências
externas daqueles grupos deveriam ser cobertas com
recursos das reservas monetárias (item 3.4, fI. 13 do
Relatório)

O Voto CMN 200/90, que aprovou o Voto BCB
767/90, autorizou o Banco Central a implementação
do programa de capitalização das agências dos ban
cos brasileiros no exterior (item 3.5 fI.18).

O Voto 744/93 trata da negociação do Bacen
com a Petrobrás quanto as créditos concedidos em
forma de linha de crédito com o objetivo de pagar as
importações brasileiras de petróleo (item 3.12, fI. 30
do Relatório).

Os Votos CMX 165/86 e BCB 262/86 criaram o
programa de garantia das operações, contratadas na
égide da Resolução 63/67.
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GRUPO 1- CLASSE 111- 2a Câmara
TC 011.628/1997-9, c/2 volumes
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Banco Central do Brasil - BACEN
Responsáveis: Ibrahim Eris e Antônio Cláudio Leo
nardo Pereira Sochaczewski.
Ementa: Relatório de Auditoria. Reservas Cambiais
do Grupo Extra-Caixa. Determinações ao Bacen.
Empréstimo á Petrobras com recursos da reserva
cambial efetuado sem amparo legal. Audiência dos
responsáveis. Envio de Cópias do Relatório, Voto e
Decisão à Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal.

Relatório

Trata-se do Relatório de Auditoria realizada em
cumprimento à Decisão n0302/97-TCU - Plenário
com o objetivo de verificar os procedimentos
adotados pelo Banco Central do Brasil relativamente
à administração dos recursos das reservas cambiais
brasileiras classificadas como "ExtraCaixa".

2. O trabalho teve como ponto de partida o relatório
de auditoria realizada naquela Autarquia, no segundo
semestre de 1996, nas reservas cambiais brasileiras
classificadas como "Caixa" (TC 012.118196-0), em
atendimento à solicitação oriunda da Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal e que
culminou com mencionada Decisão n0302/97.

3. De início, o Relatório traz considerações a
respeito das dificuldades encontradas pela equipe
encarregada da fiscalização para obter informações
durante os trabalhos, o que foi atribuído, principalmente,
ao instituto do sigilo bancário. Em seguida, registra a falta
de consistência de algumas das informações prestadas
pelo Bacen, que não dispunha "de controle automatizado
com facilidades de recuperação de informações em
tempo real, acesso a bancos de dados com informações
das operações como remuneração, taxa de juros, custos
envolvidos, rentabilidade, contas envolvidas, instituição
financeira, entre outras informações gerenciais".

4. Sobre as reservas cambiais classificadas no
"Extra-Caixa", esclarece-se que são compostas por
contas que, devido a questões administrativas ou à
característica das operações, necessitaram de um
tratamento diferenciado por parte do Banco Central.
São diferenciadas daquelas classificadas como "Caixa"
pela origem (empréstimos concedidos), ou mesmo pela
destinação (recursos para cumprimento de acordo da
divida externa, operações de aplicações de recursos
em agências de bancos brasileiros no exterior).

4.1. Assim, conforme o Relatório, há recursos
registrados no "Extra-Caixa" vinculados a acordos da
divida externa brasileira ("Vinculado a Garantias
Colaterais"), outros vinculados a empréstimos para

cobertura de importações de petróleo ("Linha de
Crédito Petrobras"), aplicação em agências de
bancos brasileiros no exterior ("Capitalização de
Bancos no exterior"), créditos referentes a
financiamentos externos concedidos a importadores
de produtos brasileiros (operações FINEX), entre
outras operações.

5. De acordo com os dados fornecidos pelo
Bacen, desde 1992, a participação do Extra-Caixa no
total das reservas cambiais brasileiras vem decaindo.
Consigna a equipe, quanto à evolução das reservas,
que no período 93/94, o saldo do Extra-Caixa
diminuiu abruptamente "sendo que um dos motivos
principais para tal queda foi a destinação dos
recursos provisionados na conta "Vinculado 
Garantias Colaterais" para compor caução no BIS 
Bank for International Settlements na Suiça. Os
valores ali registrados chegaram a atingir o montante
de US$3.200.000.000,00 em dezembro de 1993.

Trata-se de provisão instituída com a finalidade de
compra de títulos do tesouro americano para compor
garantia relacionada ao acordo da divida extema. Essa
vinculação decorreu de exigências dos credores brasileiros.

VSS Milhões]

Ano !Total . ReservasIExtra-caixa Total Participaçio do E-e
; (conceito Caixa) sobre o lotai Wol

1992 19008 4746 23.'54 19.98

1993 25878 6.334 I 32.212 19.66

1994 36471 2336 38807 6,02

1995 50449 1.391 51.840 268

1996 59039 1071 60110 178

Julho/97 59493 839 60332 1.39

Fonte: Ba.nco Central e Te 012.118/96-0

Ademais, a partir de 1994, a Petrobras iniciou o
pagamento, ao Banco Central, do empréstimo de
US$750.000.000,00 tomado junto ao Banco Central
no final de 1991 (item 3.12.1.15, pág. 32), tendo
amortizado na composição do Extra-Caixa, somente
em 1994, um total de US$550.000.000,00.

Em 1994 também, as aplicações relacionadas
ao programa de capitalização de bancos brasileiros
no exterior caíram de um total de mais de US$ 600
milhões em 1992 para US$330 milhões no inicio de
1995 (item 3.5, pág 18).

Assim, para exemplificar os valores envolvidos e
as contas tratadas no Extra-Caixa trazemos logo
abaixo tabela com a evolução do Extra-Caixa de
dezembro de 1994 a agosto de 1997.
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[US$ Milhões}

Ano TotaJ Reservas Extra-caixa Total Participação do E-C
(conceito Caixa) sobre o total [%1

1992 19.008 4.746 .,.., 7·4 19.98-j. ,

1993 25.878 6.334 32.212 19.66

1994 36.471 2.336 38.807 6.02

1995 50.449 1.391 51.840 2,68

1996 59.039 1.071 60.110 1,78

Julho/97 59.493 839 60.332 1.39

Fonte: Banco Central eTe 012.118/96-0

US$ Milhões
Datas DezJ9~ JunJ95 DezJ95 JunJ96 De7J96 JuDl97
C. EX'TRA CAIXA (6+7) 2331~3 2020 139L8 1357,8 1071,1 820,5
6. Depósitos Especiais 1720.4 1459.8 8~3,4 719,4 558,1 328.2

Vinculado - Gar. Colaterais 85~.8 618 O O O O

Capitalização Bcos Bras. Ext. 330,2 330;2 305.9 '254,8· 140,7 O

Garantia - Seguro (Res. 63) Mar/OO 76.8 79 81,2 MarrOO 85,3
Petrobrás 200 200 200 JuVOO 120 30
FlNEX - Reestruturação de Dívidas 146.4 127.9 117 100.5 78,4 72,9
Zero Cupons Bonds 28 39 103,8 106.1 102.5 105.9

Outros Depósitos 86A 67.9 37,7 36,8 33,8 34.1
New Monev MexlBraslmex 38.3 37,9 37,7 36,8 33,8 34.1
DepÓsito Especial BB 30 30 O - O O O

Funding RSiPA 18.1 O O O O O

7. Demais Haveres 610.9 560,2 548,4 578,4 S13 492,3

Exportações Financiadas· FINEX 319 324.7 365 352.3 406,9 403.6

Saldo Credor CCR 17.9 O O O O O

Outras Contas 274 235.5 1&3,4 126.1 106.1 SS,I

,--------_.__......-... ,.~
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Evolução do Extra-Caixa 11994-1997)

amortização em parcela única ao final do
prazo. Esse instrumento, em forma nominati
va, contaria com garantia de 100% do prin
cipal, e de 12 meses de pagamento de ju
ros.

b) Bônus ao Par (Par Bonds). Envolve
a troca ao par (1 x 1) da dívida antiga por
bônus de juros fixos do primeiro ao sexto
ano a taxas crescentes de 4% a 5,75%, e
do sétimo ao trigésimo ano taxa de 6% ao
ano, com amortização em parcela única ao
final do prazo, com garantia por caução de
100% do principal, bem como de doze me
ses de pagamento de juros.

c) Bônus de Redução Temporária dos
Juros (FLlRB). Esse bônus com prazo de 15
anos, com 9 anos de carência, e amortiza
ções semestrais iguais, com taxa de juros
em escala crescente nos seis primeiros
anos, e flutuante a partir do sétimo ano (Li
bar + spread) , teve como garantia de paga
mento 12 meses de juros, válida somente
até o sexto ano.

A União foi autorizada a realizar operações de
crédito externo, junto a organismos multilaterais, no
valor correspondente aos recursos necessários ao
financiamento das garantias do principal e dos juros
nas opções descritas no parágrafo anterior.

Os recursos das reservas cambiais apartados
para essa finalidade vinham sendo aplicados normal
mente como um Depósito de Prazo Fixo-DPF e saca
dos na medida em que os títulos norte-americanos
eram adquiridos e posteriormente depositados em
caução no BIS até 2024, prazo de vencimento dos tí
tulos brasileiros renegociados.

As aquisições efetuadas pelo Bacen, no período
de dezembro/93 a março/94, totalizaram
US$2.729.351.250,00, correspondentes a títulos que
serão resgatados, em seus vencimentos, pelo total de
US$18.000.000.000,00.

Quando da transferência dos títulos comprados
pelo BIS para o Brasil, ocorrida em 15-4-94, o Bacen.
na mesma data, solicitou da União o aporte dos recur
sos necessários à cobertura das compras efetivadas,
repassando a União o total de US$2.747.521.569,89.
O diferencial de valores existentes refere-se ao custo
de oportunidade cobrado pelo Bacen, corresponden
te a 3,375% ao ano.

Essas operações foram objeto de análise por
parte da CisetlMF, por meio da Nota Técnica Coa
ud/CisetlMF nO 5, de 16/08/96 (fI. nO 261 Vol. I), e de

i
I In ..

, .,

I

a) Bônus de Desconto (Discaunt
Bands). Envolve a troca da dívida antiga por
bônus com desconto de 35% sobre o seu
valor de face, com trinta anos de prazo,

OPERAÇÕES VINCULADAS A
GARANTIAS COLATERAIS

o

I11I1111111111111

500

5. No exame procedido nas operações registra
das no extracaixa, mereceram destaque as vincula
das a garantias colaterais, por serem as maiores res
ponsáveis pela variação encontrada nos saldos,~
extracaixa, entre os anos de 1993 e 1994. O relato riO

descreve nos seguintes termos essas operações:
"Estas operações representavam valores que

estavam apartados do caixa das reservas cambiais
com o objetivo de aquisição de títulos do Tesouro Nor
te-Americano no mercado secundário, esses recur
sos iriam compor as garantias de parte dos débitos
brasileiros relacionados ao processo de renegocia
ção da dívida externa ocorrida em 1992.

O acordo de renegociação da dívida, aprovado
pelo Senado por meio das Resoluções n° 98192 e nO
90/93, previa a necessidade de um mecanismo de ga
rantia de pagamento da dívida em renegociação, com o
estabelecimento de garantias para alguns instrumentos
de conversão de dívida oferecidos aos credores.

Para concretizar a renegociação, o Senado au
torizou que débitos brasileiros relacionados no acor
do, fossem convertidos por uma combinação de nove
instrumentos oferecidos aos credores, sendo que três
desses instrumentos estão relacionados à aquisição
de títulos do Tesouro Norte-Americano, quais sejam:

Pelo gráfico abaixo se percebe facilmente a
diminuição histórica dos valores do "Extra-Caixa".
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questionamentos por parte da Secon por meio dos
Ofícios n° 29/96 e 44/96 (fI. n0274, Vol. I), que colheu
informações adicionais para complementar o proces
so TC n° 001.222196-0, não tendo sido encontrada
nenhuma impropriedade ou irregularidade.

Com base no extrato da conta desta operação
foi possível acompanhar o crescimento das aplica
ções nesse título iniciadas em janeiro de 1993, che
gando em julho de 1993 a um total de US$1 ,5 bilhão,
e em janeiro de 1994 a US$3,2 bilhões, mês de maior
saldo.

Em maio de 1994 houve uma queda de US$ 2,3
bilhões nos valores aplicados, relativa a apresenta
ção das garantias junto aos credores internacionais.

US$ nülhões
Vinco a Garantias Colaterais

Meses Valor Total EC %

Dez-94 854,80 2331,30 36,67%
Jan-95 854,80 2349,10 36,39%
Fev-95 854,80 2248,50 38,02%
Mar-95 854,80 2211,70 38,65%
Abr·95 618,00 1968,20 31,40%
Mai-95 618,00 2067,20 29,90%
Jun-95 618,00 2020,00 30,59%
Ago-95 618,00 1884,00 32,80%
Set-95 618,00 2098,80 29,45%

Fonte:Bacen

Como essa operação teve o seu registro no "ex
tracaixa" apenas como forma de controlar os recursos
aplicados em separado das operações normais clas
sificadas no "caixa", e, após o cumprimento de sua fi
nalidade teve o devido ressarcimento por parte do Te
souro Nacional recompondo com recursos orçamen
tários os valores das reservas internacionais, fica es
clarecida em parte a variação ocorrida no saldo do ex
tracaixa no período de 1992 a 1994 bem como a parti
cipação do grupo extracaixa no total das reservas
cambiais.

SEGURO-GARANTIA

6. Outra operação examinada foi a relativa ao
seguro-garantia, implementado com base no Voto
BCB n° 262/86 (fI. nO 288, Vol. I), aprovado pelo Voto
CMN n° 165/86 (fI. n° 287, Vol. I), de 4-6-86, que insti
tuiu um sistema de garantia do Banco Central às insti
tuições financeiras estrangeiras, quanto a créditos
existentes contra bancos nacionais, decorrentes de
operações regidas pela Resolução do CMN n° 63/67.

Esta Resolução autorizava instituições financei
ras nacionais a contratar empréstimos externos desti
nados a empresas no País, para financiamento de ca
pital de giro e de capital fixo, dentro de limites pré-es
tabelecidos.

6.1. O relatório consigna que, dessa forma, foi
oferecida ao credor externo uma garantia para os cré
ditos de médio prazo, decorrentes de operações con
duzidas sob a égide da Resolução CMN n° 63, de
21-8-67, com a seguinte metodologia:

a) o Banco Central seria autorizado
pelo Conselho Monetário Nacional a cele
brar contratos com instituições financeiras
estrangeiras, com o objetivo de oferecer ga
rantia de créditos existentes contra bancos
nacionais, decorrentes de operações regi
das pela Resolução no. 63;

b) tão somente para operações existen
tes, excluídas as que venham a ser realizadas
posteriormente, bem como as operações com
tomadores nacionais que já estivessem em
regime de liquidação extrajudicial;

c) seria opcional e exercida sobre o to
tal das respectivas carteiras pelo prazo re
manescente das operações;

d) a opção por esta garantia só pode
ria ser feita uma única vez dentre do prazo
de 6 meses a contar da data da aprovação
do sistema;

e) foi estipulada uma taxa anual de ga
rantia equivalente a 1 1,8%, obedecido
0,125% de limite mínimo;

f) os recursos arrecadados foram re
gistrados em conta específica e seriam utili
zados no pagamento de operações abrangi
das pela garantia, nos casos de intervenção,
liquidação ou falência das instituições finan
ceiras tomadoras dos empréstimos;

g) vindo a ressarcir os créditos o Ba
cen se sub-rogaria exercendo os direitos de
credor;

h) eventuais superveniências passivas
seriam cobertas com recursos da reserva
monetária;

i) extinto o objeto da garantia e uma
vez ressarcidos os valores eventualmente
suportados pela "Reserva Monetária", em
função do presente esquema, o saldo por
ventura existente poderia ser utilizado para
pagamento, aos bancos que tenham optado
pelo sistema ora proposto, de obrigações da
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espécie remanescentes dos processos de li
quidação extrajudicial das instituições dos
grupos Comind, Auxiliar, Maisonnave e Bra
silinvest;

j) eventuais saldos serão incorporados
às reservas em moeda estrangeira do País.

6.2. Observa a equipe que esse tipo de segu
ro-garantia, que visava dar maior segurança aos cre
dores externos em suas operações com instituições
financeiras nacionais, foi decorrente da insegurança
gerada no mercado pelas liquidações dos grupos Co
mind, Auxiliar e Maisonnave. E observado, ainda, que,
por seu caráter de excepcionalidade e por sua vincu
lação a operações normatizadas pelo Banco Central,
a autarquia optou por classificá-Ia no Extra-Caixa das
reservas internacionais, embora os recursos deposi
tados estivessem sendo aplicados da mesma forma
que os recursos do Caixa.

6.3. Finalmente, é registrado que "Extinto o ob
jeto da garantia, prevê, ainda, o Voto n° 262/86, em
seu parágrafo 6° , letra i, que uma vez ressarcidos os
valores eventualmente suportados pela "Reserva Mo
netária", relacionados com a liquidação dos bancos
Comind, Auxiliar e Maisonnave ocorrida em nov/85, e
havendo saldo a ser coberto, os recursos deste segu
ro-garantia poderão ser utilizados para pagamento,
aos bancos, que optaram pelo esquema proposto,
das obrigações ainda remanescentes dos processos
de liquidação extrajudicial das instituições citadas an
teriormente.

Essa previsão em nosso entender é indevida,
pois descaracteriza a operação como de seguro des
tinando os recursos captados para cobertura de sinis
tro ocorrido em data anterior à sua constituição.

A participação dessa operação no total das re
servas "Extra-Caixa" é pequena tendo atingido
US$86 milhões em agosto de 1997:'

DEPÓSITOS EM BANCOS
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

7. Os Depósitos em Bancos em Liquidação
Extrajudicial constituem um item da composição do
Extra-Caixa que mereceu análise detalhada da
equipe de auditoria, em face da atipicidade desse
tipo de depósito, materialidade dos recursos
envolvidos (US$544 milhões) e por se referirem a
depósitos relacionados aos bancos Comind e
Auxiliar, liquidados extrajudicialmente em 1985.

7.1. Consta do Relatório a observação de que,
apesar do volume significativo de recursos envolvi
dos, estes não aparecem nos relatórios gerenciais do

total do Extra-Caixa, urna vez que todos os saldos
existentes foram provisionados, tendo impactado ne
gativamente o resultado do Banco Central em exercí
cios anteriores.

7.2. Com base nos documentos disponibilizados
pelo Banco Central, a equipe inferiu que os aludidos re
cursos "... estão sendo administrados pelo Banco do
Brasil agência Grand Cayman e que parte dos recursos
eram depósitos do Bacen mantidos junto àquelas insti
tuições, e de repasses realizados ao Banco do Brasil
(funding) para que o BB realizasse a assunção dos ati
vos e passivos dos bancos liquidados:'

7.2.1. A distribuição dos depósitos foi a seguinte:

DêUMitOS Vllo,
Auxiliar 89,00
BacenlAuxiliar 12,00
BacenIBB 77,00

Comind 444,90
Bacen/Comind 236,90
BacenIBB 208,00

Comind/River Trade 1,62
ComindiDivisionlCFI 8,67

TOTAL 544,19

7.3. Foi verificado que o Bacen apropria normal
mente os juros desses depósitos, que são registrados
como receita (grupamento contábil 8036), excetuan
do-se aqueles relacionados ao depósito do Co
mindlDivision/CFI que estão sendo incorporados ao
capital e reaplicados.

7.4. A origem dos recursos utilizados para for
mação dos depósitos em questão é das reservas
cambiais, porém a equipe observa que os Votos CMN
514/85 e BCB 889/85 (fls. 19 a 26, Vol. 11) definiram
que os ''fundings'' necessariamente deveriam ser rea
lizados com recursos das reservas monetárias, não
sendo apresentado Voto ou outro normativo/docu
mento que autorizasse a utilização de recursos das
reservas cambiais no processo de liquidação daque
les bancos.

7.5. Do total de recursos envolvidos, US$12 mi
lhões (Auxiliar) e US$236,9 milhões (Comind) são
provenientes de aplicações financeiras que eram rea
lizadas pelo Bacen diretamente junto àqueles bancos
e que, até as datas das respectivas liquidações, vi
nham tendo o caráter de curso normal, com a siste
mática de renovações periódicas. Os outros recursos
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envolvidos são relativos a funding concedido pelo
BB, no processo de assunção por esse banco dos ati
vos e passivos das agências no exterior daqueles
bancos.

7.6. Registra a equipe que as operações classifi
cadas de curso normal pelo Bacen tinham, à época,
um caráter atípico, uma vez que aquelas instituições
passavam por um acompanhamento constante do
Bacen em virtude de suas dificuldades operacionais e
que os recursos aplicados em suas agências no exte
rior não poderiam ser sacados sob pena de provocar
uma corrida ao caixa das instituições antecipando a
quebra das mesmas. Isso implicaria, segundo o Ba
cen, perda de credibilidade da autarquia junto ao mer
cado financeiro internacional repercutindo diretamen
te no funcionamento de agências de outros bancos
brasileiros no exterior. Diante desse quadro, as apli
cações do Bacen naquelas instituições estavam irre
mediavelmente bloqueadas, estando até à época da
realização da auditoria não recuperadas.

7.7. As operações de aporte funding foram au
torizadas, na época pelos Votos CMN 514/85 e BCB
889/85, de 19-11-85, que trataram de forma específi
ca da decretação da liquidação extrajudicial das insti
tuições dos grupos COMINO, AUXILIAR e
MAISONNAVE.

7.7.1. Segundo o Voto BCB 889/85. se os crédi
tos não fossem honrados, esse fato poderia trazer
problemas para os bancos brasileiros no exterior, em
relação ao sistema financeiro internacional, bem
como junto às autoridades financeiras de cada pais,
ressaltando que a relação custo/benefício do não-pa
gamento penderia contra o Brasil.

7.7.2. Assim sendo, foi aprovada a assunção
pela reserva monetária (não pela reserva cambial) do
passivo das agências no exterior daqueles grupos li
qüidados, operação que foi realizada com a interme
diação do Banco do Brasil, arcando a reserva cambial
com os ônus decorrentes.

7.8. A respeito da assunção dos ativos e passi
vos das agências localizadas no exterior dos Bancos
Comind e Auxiliar a equipe registra as seguintes infor
mações:

"Em 3-12-85 o Banco do Brasil encaminhou ao
Bacen Ofício PRESI 85/2533, comunicando a imple
mentação da assunção dos ativos e passivos das
agências externas dos bancos Comind e Auxiliar soli
citando, para tanto, o acesso a funding do Bacen ne
cessário para liquidação de encargos monetários in
cidentes e a estipulação de uma remuneração over
head capaz de reembolsar os custos e despesas do

Banco do Brasil na prestação de serviços oriundos da
administração daqueles recursos.

Posteriormente em 29-10-86, o Banco do Brasil
solicitou por meio do Ofício PRESI 86/1735 que o Ba
cen fornecesse funding para lastrear 100% dos port
fólios dos bancos liquidados no valor de US$
472.293.327,23 estipulando 1% a.a., a título de co
missão, sobre o saldo devedor do portfófio adminis
trado.

Essa assunção de passivos e ativos também foi
estendida às participações acionárias do Comind em
instituições financeiras sediadas em outros países
(Comind River/Trade e Division CFI), com base no
Voto CMN no. 568/85 que aprovou o Voto BCB no.
934/85 (fls. 28 a 30, Vol. 11).

Assim, desde 1985 o Bacen remunera o BB em
1% a.a. sobre a carteira de aplicações afetada, conta
bilizando a perda atualizada de US$ 544 milhões em
haveres das reservas cambiais.".

7.9. Finalmente, reportando-se aos parágrafos
12,13 e 15 do Voto 889/85, conclui a equipe que a uti
lização das reservas cambiais como fonte de recur
sos para prestar assistência financeira ou assunção
de passivos de instituições financeiras liquidadas ex
trajudicialmente refoge à sua finalidade, como tam
bém contraria as determinações contidas no aludido
Voto 889/85 que concretizou a liquidação daquelas
instituições.

CAPITALIZAÇÃO DE AGÊNCIAS DE BANCOS
BRASILEIROS NO EXTERIOR

8. O Conselho Monetário Nacional, por meio do
Voto CMN 200/90, que aprovou o Voto BCB 767/90,
em 5-10-90, e a Resolução 1.754 (fls. 109 a 115, Vol.
11), estabeleceu critérios e procedimentos para a capi
talização das agências de bancos brasileiros no exte
rior, detentoras de portfólio de papéis de médio e lon
go prazos de países com dívida externa afetada pelo
processo de reescalonamento de pagamentos.

8.1. Os credores externos, por determinação
das autoridades monetárias de seus respectivos paí
ses, já haviam desencadeado um programa de provi
sionamento contra os créditos soberanos dos países
devedores considerados, como duvidosos. No entan
to, as agências dos bancos brasileiros, detentoras de
papéis de divida externa, em sua maioria papéis bra
sileiros, ainda não tinham efetuado esse procedimen
to, ficando em situação vulnerável, passível de sofrer
alguma deficiência de liquidez.

8.2. O Banco Central, de forma a prevenir even
tual problema de liquidez nas agências de bancos
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brasileiros no exterior, destinou um funding (aplica
ção de recursos das reservas internacionais) a essas
agências, aplicando em depósitos a prazo fixo, vincu
lado ao programa de capitalização. Essa operação
atingiu o montante de US$ 646,8 milhões em 1992.

8.3. A respeito da constituição dos aludidos de
pósitos, a equipe de auditoria consigna:

"Os depósitos alocados às agências foram reno
vados em 1991 com base no Voto BCB 328/91 (fI.
146, Vol. 11), de 25-6-91 , que também ratificou as refe
ridas aplicações realizadas pelo Bacen naquelas
agências.

A constituição desses depósitos teve por base a
proporção dos juros em atraso devidos. mais uma vez
e meia o respectivo esforço de capitalização com o
qual se comprometeram os bancos perante o Banco
Central. A dívida afetada da carteira daqueles bancos
representava naquela data US$ 7.147 milhões estava
em processo de renegociação, o que motivou a ne
cessidade de cap~alização.

A capitalização propriamente dita das agências,
que teve por base o Voto BCB 767/90, tinha como pro
posta inicial que os bancos brasileiros, cujas agências
externas fossem titulares de portfólio de papéis de
médio e longo prazos de países com dívida externa
afetada por processo de reescalonamento de paga
mentos, promovessem a capitalização compulsória e
adequada daquelas agências com base nos limites
definidos na Resolução 1.754/90 (fI. 114, Vol. 11).

O esquema para a constituição e operacionali
zação desses depósitos, definido em normas comple
mentares à Resolução no. 1.754/90, previa o prazo to
tal de 12 meses, com 6 períodos parciais de 2 (dois)
meses de repagamento ao Bacen através de redução
gradual de 1/3 do valor original do depósito ao final do
4°,5° e 6°. períodos. Esse procedimento está explici
tado no PT 92/00.089.115 (fI. 144, Vol. 11) que tratou
do funding do Bacen relacionado ao programa de ca
pitalização das agências dos bancos brasileiros no
exterior.

O cronograma de repagamentos previsto ao Ba
cen não foi cumprido pelos bancos envolvidos, levan
do o Banco Central a manter esses depósitos aplica
dos até o seu resgate total em março de 1997, quase
7 (sete) anos após a constituição dos mesmos.

Essa dificuldade em se conseguir o resgate des
sas aplicações com base no prazo inicialmente acor
dado foi objeto de preocupação no parágrafo 6°, do
Voto 328/91, ao afirmar que "... como apoio à manu
tenção da liquidez daquelas agências, a experiência
tem demonstrado que, todas as vezes em que este

tipo de ajuda é adotado, a devolução dos depósitos
tem-se revestido da maior dificuldade possível, arras
tando-se em processo lento e repleto de negociações
injustificadas."

Os valores aplicados em 28-8-91 totalizaram
US$ 617.900.250,00 com a seguinte composição:

BANCOS APLICACÃO
Real 114.400.000,00
Econômico 101.750.000,00
Itaú 108.808.250,00
Mercantil de SP 64.534.000,00
BCN 55916.500,00
Safra 49.866.500,00
Nacional 47.025.00.0,00
Unibanco 31.075.000,00

Banes"a 25.000.000,00
Noroeste 19.525.000,00

lente: Bacen, PT 92U008911)

8.3. Segundo o Relatório, o Bacen, por meio de
constantes negociações, conseguiu reduzir o montante
de suas aplicações a um total de US$ 330.168.910,63,
em agosto de 1992, renovado periodicamente pelo mes
mo cap~al até novembro de 1995, data em que se iniciou
a redução desses aportes, tendo as aplicações sido en
cerradas em março de 1997.

8.3.1.Esse aludido decréscimo nos valores com
o seu posterior resgate em 1997 explicaria, juntamen
te com os valores registrados na conta "Vinculado a
Garantias Colaterais", a redução do saldo do
"Extra-Caixa" no período de 1993 a 1997. Esses re
cursos uma vez resgatados voltaram a compor o "Cai
xa" das Reservas Cambiais.

A composição das aplicações do BC em novem
bro de 1995 era a seguinte:

BANCOS APLICACÃO
Real 69.750.720.00
Econômico ,

65.391.300,00,
Itaú 44.131.451,13
Mercantil de SP 34.543.264.00
BCN 31.109.940,00
Safra 30.028.788.00
Nacional 26.490.037,50
Unibanco 18.946.710,00
Noroeste 9.776.700,00

fonte. Baccn Voto OCB 498192
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8.4.0bserva a equipe de auditoria que entre os
bancos contemplados com essas aplicações releva
notar a existência de aplicações junto aos Bancos Na
cional e Econômico, liquidados extrajudicialmente em
1995. Segundo informação prestada pelo DEPIN, por
meio do Ofício Depin/Gabin-97/394, item 3 (fI. 75, Vol.
I), as aplicações em moeda estrangeira junto ao Ban
co Nacional reverteram para o caixa das reservas
cambiais. Já a aplicação existente junto ao Banco
Econômico no montante de US$ 72.259.105,64 (capi
tal + juros do último período) encontra-se, segundo o
DEPIN, sob a condução do DEPAD (Departamento
de Controle Processos Administrativos e de Regimes
Especiais), no contexto da liquidação extrajudicial do
banco. Isso em outras palavras quer dizer que a re
serva cambial arcou com esse prejuízo junto ao ban
co Econômico:'

8.5.Conclui a equipe que, em 1991, ainda, não
havia normatização a respeito, e os esforços para se
regulamentar a assistência financeira a agências de
bancos brasileiros no exterior esbarrou em entraves
de ordem legal. Porém, entende ser necessária uma
delimitação clara dessas operações quanto a:limite
da assistência, garantias a serem prestadas, taxas de
juros punitivas, prazos definidos, entre outras. Nessa
última hipótese, sugere que o não cumprimento pelo
banco das exigências o sujeitaria a encerrar suas ati
vidades no exterior.

8.5.1.Aduz, ainda, que o Bacen não informou,
na base legal encaminhada, eventual edição de nor
mativo que regulasse tal assistência financeira.

NEW MONEY BACK TO BACK
9.A operação Back-to-Back - MexlBra/Mex foi

examinada pela equipe, que a explicou nos seguintes
termos:

"O governo mexicano, no intuito de atingir a
massa crítica (número mínimo de credores) necessá
ria à conclusão de seu Plano de Financiamento
86/90, efetivou depósito a prazo fixo (DPF) junto ao
Banco Central do Brasil, o qual foi imediatamente re
passado a bancos brasileiros com agências no exteri
or, igualmente sob a forma de DPF. Esses bancos se
encarregaram de comprar papéis mexicanos em igual
montante, observadas as características definidas
pelo Banco do México, permitindo, assim, que aquele
país atingisse adesão suficiente ao encerramento de
seu pacote de dívida externa. Essa operação passou
a ser conhecida como "Operação Back-to-Back 
MEXlBRAlMEX" .

Esse depósito vem sendo renovado sucessiva
mente, sendo que os juros e parcelas de principal

amortizadas, após recebidos pelos bancos brasileiros
em nome dos quais estão titulados os papéis mexica
nos, são transferidos ao Bacen, que imediatamente
providencia sua devolução ao Banco do México, pro
cedendo a baixa dos valores de principal liquidados
do DPF original.

Segundo informação prestada pelo DEDIV, des
de meados de 1994, aquele Departamento negocia
com o Banco Central do México o encerramento da
operação, com a transferência da propriedade dos
papéis àquele Banco e o concomitante cancelamento
do depósito aqui efetuado. Os mexicanos não aceitam
o encerramento dessa operação por alegação de que
isso poderia caracterizar um buy-back de sua dívida,
o que deixaria aquele país em situação desconfortá
vel junto a seus demais credores, preferindo, portan
to, manter o depósito na forma atual.

Os valores aqui depositados foram conciliados
com o Banco do México, atingindo, em abril de 1994,
o valor de US$38.323,562.82. Com as amortizações
efetuadas, o depósito atingiu, em 22.06.97, o total de
US$34,1 15,379.41, estando hoje sendo administra
dos pelo Banco do Brasil e pelo Banco Real (Ags.
Grand Ca.yman). A contabilização da operação está a
cargo do Departamento de Operação das Reservas
Internacionais (DEPIN/GEOPI), enquanto os conta
tos com {) Banco do México vêm sendo realizados
pelo DEDIV (Departamento da Dívida Externa).

Esta operação realizada entre os governos do
Brasil e cio México foi um acordo para que o México
aumentasse o número de credores externos (massa
crítica), incluindo o Brasil entre eles. Deve-se pergun
tar se houve vantagem para o lado brasileiro para a
realização de tal acordo, pois a administração de tais
operações tem um custo não desprezível, conforme
informaçôes de técnicos do próprio Bacen. Deve-se
registrar que o fato da contabilização destes valores
como Reservas Cambiais, embora classificadas no
Extra-Caixa, são valores que não pertencem às re
servas, elevando-se o saldo das mesmas.

Portanto, para o controle das reservas cambiais
em base mais próxima da realidade, recomendamos
a exclusão do saldo dessa operação dos demonstrati
vos gerenciais que indicam o rol de contas que com
põe o Extra-Caixa, mantendo, no entanto, os contro
les contábeis da operação até a sua resolução."

FUNDING" A ESTADOS E MUNiCípIOS
1O.A equipe registra que os Votos CMN 258/87

e 289/87, de 17.06 e 06.07.87 (fls. 208 e 210, Vol. 11),
autorizaram o Banco Central, em caráter de excepcio
nalidade, a prover o Banco do Brasil, Agência Nassau
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(posteriormente Grand Cayman), dos recursos ne
cessários ao atendimento dos pleitos dos Estados do
Rio Grande do Sul e do Pará. Essas autorizações tive
ram por base o Voto CMN 230/87 (fI. 202, Vol. 11) que
tratou dos empréstimos externos no âmbito do pro
grama de dispêndios globais do setor público. Neste
Voto há a informação de que, em articulação com a
Secretaria do Tesouro Nacional-STN, haveria a ne
cessidade de se autorizar a rolagem de 100% da dívi
da externa dos Estados e Municípios, para evitar o co
lapso das finanças, bem como a identificação da ne
cessidade, à época, de novos recursos para investi
mentos.

10.1.Para o Rio Grande do Sul foi concedido
empréstimo no montante de US$ 109.800.000,00 e,
para o Pará US$ 71.697.142,00, sendo a taxa pactua
da para ambos a "Libor" referente a 6 meses mais o
"spread" de 1,125%.

10.2.A contratação de créditos externos foi au
torizada por meio das Resoluções do Senado Federal
ns. 125/86 e 126/86 (fls. 219 e 220, Vol. 11), no caso do
Estado do Rio Grande do Sul e da Resolução no.
227/86 (fI. 221, VaI. 11), no caso do Pará. Essas autori
zações não especificaram a fonte dos recursos.

10.3.Com base nos documentos encaminha
dos, não foi possível á equipe identificar "como foi au
torizado ao Estado a contratação de um empréstimo
"externo" de US$ 109.800.000,00, superior portanto
em US$ 30 milhões ao montante previsto pelo Sena
do". Essa questão foi objeto de pedido de esclareci
mentos, mediante diligência ao Bacen e será relatada
em item próprio.

10A.Após discorrer sobre o cumprimento do
acordo, que é acompanhado pelo Departamento da
Dívida Externa DEDIV do Bacen, e observar que,
mesmo com a regularização dos respectivos paga
mentos os valores pendentes de pagamento estão
provisionados ante a incerteza da continuidade dos
mesmos, a equipe registra que, "atualmente esse tipo
de operação é vedado pelo disposto no art. 164, § 10

da Constituição Federal, que proíbe o Banco Central
de financiar qualquer órgão ou entidade que não seja
instituição financeira, além de ser um desvirtuamento
das atribuições do Banco Central elencadas na Lei
no. 4.595/64."

ZERO COUPON BOUNDS
11. Zero Coupon Bounds são títulos do Tesouro

norte-americano que não pagam juros e nem amorti
zações periódicas antes do seu vencimento. Dessa
forma, ao comprar um titulo deste tipo no mercado,
com vencimento para trinta anos, o comprador irá de
sembolsar aproximadamente 15% a 20% do valor de

face do titulo, que só atingirá 100% do seu valor de
face no seu vencimento. Isso não impede que o título
seja revendido antes do seu vencimento com atuali
zação devida.

11.1. Nos exames levados a efeito pela equipe,
encontrou-se o registro, em dezembro/94, de US$28
milhões desses títulos, chegando a USS 106.1 mi
lhões em maio de 1996. Tais títulos, segundo o Rela
tório, referem-se, em sua maioria, a contratos de re
escalonamento da divida da República da Bolívia
para com o Brasil, firmados em 15.02.90. que conce
diam àquele pais a possibilidade de liquidação de
seus débitos mediante a efetivação de operações de
debt-to-debt swap (troca dos débitos BrasiVBolívia).
Esse acerto consistia na troca de títulos da dívida ex
terna brasileira (MYDFA) por títulos da divida bolivia
na na proporção de um por um (lx1). Assim, a Bolívia
comprava os títulos da divida brasileira no mercado fi
nanceiro internacional, pagando até 20% do valor de
face, e os trocava por títulos da divida boliviana em
poder do Brasil por 100% do seu valor de face. Segun
do a equipe, essa operação foi vantajosa no sentido
de que o Brasil conseguiu receber seus créditos, ao
mesmo tempo em que reduziu a sua divida e o paga
mento de juros.

11.2.lnforma, também, a equipe que, "... com a
implantação do novo Plano Brasileiro de Financia
mento, os títulos MYDFA foram trocados pelos papéis
denominados Brady Bonds, os quais, face ao acordo
com os bancos privados, não poderiam ser utilizados
para operações da espécie por um período inicial de
dois anos.

Em março de 1994, delegações de ambos os
países reuniram-se em Brasília, com o objetivo de en
contrar solução que permitisse a Bolívia continuar
seus pagamentos em condições semelhantes às pre
vistas nos contratos de 1990.

Como resultado das negociações, estabele
ceu-se metodologia baseada em pagamento median
te a entrega de /ZCBs Zero Coupon Bonds, emitidos
pelo Tesouro do Governo dos Estados Unidos da
América, em valor equivalente ao resultado de capita
lização do principal e dos juros da dívida da Bolívia
para com o Brasil, a uma taxa de 4% ao ano, com ca
pitalização semestral, pelo mesmo prazo de resgate
dos referidos ZCBs, obtendo com isso um desconto
em sua dívida e permitido ao Brasil o recebimento de
seus créditos."

11.3.Desta forma, consigna a equipe que os
ZCBs referem-se a pagamentos efetivados pelo Gover
no boliviano ao Banco Central em 30.06.94 (US$47,33
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1,000.00) e 28.02.95 (US$39,227,000.00), perfazendo bilateralmente e programas especiais de
o total de US$ 86,658,000. Consta ainda do relatório a financiamento. Ao final de cada quadrimestre,
informação de que haveria sob custódia do Banco Cen- realiza-se a compensação dos saldos dessas contas,
trai, à época da auditoria, ZCBs no valor de US$ gerando lançamentos a crédito ou a débito conforme
9,221,000.00, de propriedade do Tesouro Nacional, re- o saldo apurado nas transações comerciais
lativos a pagamentos efetivados pela República de Mo- brasileiras.
çambique, sobre os quais não havia "comunicação do Assim sendo, os saldos existentes de CCR
Tesouro Nacional sobre o que fazer com os recursos constantes no demonstrativo das reservas cambiais
custodiados.". do DEPIN no período de Dez/94 a Ago/97 referem-se

11.4. Observa a equipe que a alternativa de a créditos brasileiros a receber no âmbito deste con-
acordos bilaterais ocorria em vista das vedações vênio.
constitucionais que limitavam a concessão de desági- No ano de 1996 o Brasil no cruzamento de sal-
os ou perdão de dividas contraídas com o Brasil, nos dos realizou a transferência aos países participantes
moldes do que era feito nos acordos do Clube de Pa- um total de US$ 528 milhões.".
ris.

11.4.1.Porém, com a edição da Lei nO 9.665, de
19 de junho de 1998, observado o disposto nos inci
sos V e VII do art.52 da Constituição Federal, o Poder
Executivo foi autorizado a conceder remissão parcial
de créditos externos, em consonância com os parâ
metros estabelecidos nas Atas de Entendimentos ori
ginárias do chamado "Clube de Paris" ou em memo
randos de entendimentos decorrentes de negocia
ções bilaterais, bem como negociar títulos referentes
a créditos externos a valor de mercado e receber títu
los da divida do Brasil e de outros países em paga
mento.

CONVÊNIO DE CRÉDITOS RECíPROCOS - CCR

12.0 Convênio de Créditos Recíprocos da
Associação Latino-Americana de Integração,com
posta pelos países da América do Sul, exceto Guia
nas, incluindo, ainda, o México e a República Domini
cana, é um acordo firmado entre os países participan
tes daquela Associação, visando à garantia das ope
rações de comércio exterior realizadas entre esses
países, quando firmadas em conformidade com os
instrumentos e requisitos previstos no Regulamento
do Convênio.

12.1.A respeito das operações no âmbito do
CCR, aduz a equipe que "os saldos existentes para
cada participante refletem o cruzamento de valores
relativos aos reembolsos a favor de bancos referentes
a exportações e transferências financeiras ao exteri
or, contra instrumentos emitidos pelos bancos de
cada pais relacionados a importações. O saldo é apu
rado de forma bilateral (fI. 198, Vol. 1) e o resultado
credor ou devedor é acertado quadrimestralmente.

Diariamente são efetuados lançamentos em
contas especificas com déb~os por importações e
créditos por exportações brasileiras, além de valores
decorrentes de reescalonamento de dividas,acordados

OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO ÀS
EXPORTAÇÕES - FINEX

13. É consignada no Relatório da equipe a exis
tência de duas contas no "Extra-Caixa" com registros
de operações do F17NEX. Classificadas como
"FINEX - Reestruturação de Dividas" e "Exporta
ções Financiadas - F1 NEX", seus saldos situam-se
entre US$ 400 milhões a US$ 500 milhões de dólares
de saldo e referem-se a exportações financiadas ao
amparo da Resolução no.68/71 do Conselho do Co
mércio Exterior - CONCEX e pelas linhas de créd~o

concedidas aos países do leste europeu.
13.1.A ênfase na exportação de manufaturados

aos países em desenvolvimento, utilizando essa linha
de crédito, estendeu-se de 1968 até o inicio da crise
cambial em 1982. Os recursos para o financiamento
vinham do Fundo de Financiamento à Exportação 
FINEX, que vigorou por duas décadas, sendo substi
tuído em junho de 1991 pelo Programa de Financia
mento às Exportações - PROEX.

13.2.0 orçamento do FITNEX era definido pela
CACEX - Carteira de Comércio Exterior, vinculada
ao Banco do Brasil, com base na demanda dos expor
tadores, sendo os recursos alocados pelo Banco
Central, em moeda nacional, para serem entregues
ao exportador quando do desconto dos títulos de cré
dito (notas promissórias, letras de câmbio, contratos e
hipotecas) em moeda estrangeira. A empresa brasile
ira vendia suas mercadorias (bens e serviços) para o
exterior, recebia do importador títulos com vencimen
tos de médio e longo prazos e os descontava na
CACEX.

13.3.Como decorrência dos financiamentos, fo
ram gerados títulos representativos desses créd~os,

formando um "portfólio" de créditos governamentais
brasileiros.
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13.4.Consoante apurou a equipe, os valores re
gistrados nessas contas do Extra-Caixa representam
o seu valor de mercado, uma vez que os valores de
face correspondiam, em fevereiro de 1996, a US$
6,05 bilhões, sendo US$ 1,18 bilhão de atrasados. A
maior parte desses valores são relativos ao
FINEXlPROEX, havendo também recursos do IRB e
do Bacen-CCR (Convênios de Créditos Recíprocos).

13.5.A esse respeito, é registrado que os "...va
lores são. aproximados sendo que os relatórios ge
renciais encaminhados à Equipe não demonstram
exatamente os totais utilizados pelo DEPIN na com
posição das reservas internacionais. Da carteira de
créditos brasileiros, o DEPEC trabalhou com os valo
res das exportações financiadas- FINEX fornecidos
pelo Banco do Brasil, sendo que do total da carteira (6
bilhões) não foram considerados créditos com alguns
países, em especial o da Polônia (US$ 3,7 bilhões),
totalmente provisionado, cujo valor foi reduzido em
até 50% em negociações com o Clube de Paris. Res
tou, deste modo, US$ 1,9 bilhão, em operações
FINEX cotadas no mercado a um preço médio -de
21 % do valor de face; resultando em um valor médio
da carteira de US$ 403,58 milhões (posição ju
nho/97), (fls. 187 e 188, Vol. 1), registrados pelo
DEPIN no demonstrativo das reservas cambiais:'

L1QUIDEZ DA CARTEIRA DE CRÉDITOS
BRASILEIRA DO FINEX

14. Com base nas informações prestadas pelo
Bacen/Dediv, a carteira de créditos brasileiros abran
ge, em sua grande maioria, países com graves pro
blemas de endividamento externo, fato que os tem le
vado a merecer da comunidade internacional trata
mentos extremamente concessivo, incluindo redução
de dívida, pagamento por meio de operações de
swap (troca) e recompra de dívida com desconto.

14.1. Em31-7-97, o Brasil (Tesouro e Bacen), de
um total de US$7.339,1 milhões, tinha como principa
is devedores os seguintes países:

_P:::: _~a~r~~: ,mi'hões)50~li~tl
.--t---------f-----!

-Anqola 1.0237 13,94% __ '

=.çº-I1~º-. ..........._.. .... ªª~!~... .._..... ~!~~!~.
- MocambiQue 382,8 5,21 %

14.2. Segundo o Bacen, a conveniência de o
Governo brasileiro conceder tratamento concessivo a
esses países torna-se altamente manifesta neste
contexto, revelando-se o único remédio para recebi
mento, ainda que parcial, dos montantes de que o
Brasil é credor.

14.3. Outro problema identificado pela equipe
para o recebimento de créditos refere-se aos financia
mentos concedidos aos importadores privados locali
zados em sua maioria em países da União Européia.
Esses financiamentos foram concedidos para aquisi
ção principalmente de navios, chegando em 31-7-97,
ao montante de US$414 milhões.

LINHA DE CRÉDITO DA PETROBRAS

15. A respeito desta operação transcrevo o se
guinte trecho do Relatório de Aud~oria:

"Entre novembro de 1990 e janeiro de 1991, a
Petrobrás contratou operações de empréstimo de
curto prazo emergenciais junto ao Banco do Brasil
(Nova York e Grand Cayman) e ao Banespa, no valor
de US$750 milhões. Tais empréstimos foram viabili
zados com funding do Banco Central com recursos
das reservas cambiais, mediante a constituição de
depósito a prazo fixo no BB e no Banespa. As opera
ções deveriam ser liquidados tão logo sanadas as difi
culdades apresentadas pela Empresa à época.

Para essa operação foram formuladas solicita
ções de documentos que pudessem melhor caracteri
zar a operação. Em vista disso foi solicitada a base le
gai (Solicitação 1/97 - item 2 e Comunicação de Audi
toria n° 2/97- item 10, letra a, fls. 2 a 10, Vol. I), de
monstrativos das aplicações (Comunicação de Audi
toria n° 2197 - item 10, letras b e c, fI. 7, Voll), proces
so administrativo (PT) ou dossiê relativo(s) à opera
ção (Comunicação de Auditoria n° 3/97 - item 4, fI. 11,
Vol I) e extratos das contas envolvidas no âmbito do
Bacen.

Mesmo assim, precisamos registrar que de
toda documentação encaminhada não consta
nenhum documento ou processo da época em que
a operação foi efetuada, excetuando-se os extratos
e saldos contábeis relativos a operação. Isto
significou que a operação foi consubstanciada sem
o amparo de instrumentos autorizativos e de base
legal, uma vez que nâo foram encaminhados os
documentos da operação no período de 1990 a
1992 como votos do CMIN e da diretoria do Bacen
que autorizaram a operação, resoluções do Senado
que a aprovaram ou mesmo de decisão da
Presidência da Autarquia datadas da época da
operação. Outra hipótese é a omissão desses
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documentos, o que configuraria uma forma de
sonegar informações ao TCU.

Os processos disponibilizados à Equipe foram
os PT nOs 94/00.348.969 e PT 93/00.160.525, segun
do o Depin (Ofício n° 97/376, de 10-9-97, f1.33, Vol. I),
conteriam documentos elucidativos quanto ao assun
to. O primeiro trata de negociações travadas entre o
Banco Central e a Petrobrás quanto ao ressarcimento
do Imposto de Renda sobre operações externas (Re
solução n° 479, de 20-6-1978), pago pela Petrobrás, e
o segundo trata de captação de depósito a prazo fixo
pelo Banco do Brasil, agência Londres, realizada jun
to ao Banco Central no valor de US$200 milhões. com
o objetivo do Banco emprestar estes recursos à Pe
trobrás por um período de um ano.

Como podemos ver, além dos processos não
tratarem especificamente da autorização para repas
sar recursos ao Banco do Brasil e ao Banespa para a
concessão de empréstimos a Petrobrás, a Autarquia
encaminhou outro processo (PT n° 93.00.160.525, fI.
348, Vol. 11) no qual se concede mais US$200 milhões
à empresa além dos US$750 milhões já concedidos
entre dezembro de 1990 e janeiro de 1991.

A operação de aplicação de US$200 milhões no
BB de Londres foi autorizada pelo Voto n° BCB
53/93-A (fI. 354, Vol. 11). Essa autorização, segundo o
Bacen, foi necessária em vista de se tratar de uma
operação fora dos padrões definidos pelo Voto BCB
n° 498/92 para aplicação das reservas brasileiras. O
voto autorizava aplicação de reservas cambiais no
BB. Os recursos foram utilizados pelo Banco do Brasil
como empréstimo à Petrobrás, para realizar o pré-pa
gamento de exportações brasileiras.

Considerando os cuidados adotados na opera
ção de US$200 milhões, é de se estranhar, que para o
de US$750 milhões, o Banco Central não tenha cons
tituído um único processo ou dossiê.

Para uma operação similar de ajuda financeira à
Petrobrás chamada de relending foram expedidos os
Votos CMN nOs 52/90 e 203/90 e o Voto BCB nO
769/90, além de correspondências oficiais entre os
órgãos envolvidos. Portanto a não existência de auto
rizações e/ou diretrizes similares quando falamos da
Linha de Crédito de US$750 milhões concedida à Pe
trobrás com recursos das reservas cambiais brasilei
ras é, no mínimo, um fato atípico.

O único voto BCB encaminhado a esta Equipe,
com base na Solicitação n° 1/97, de n° 744/93, com
data de três anos posterior à operação (fI. 315, Vol. 11),
de 21-12-93, trata da operação de relending de

US$600 milhões e o reescalonamento de linhas de
crédito de curto prazo no total de US$750 milhões.

Segundo o voto, devido as dificuldades de caixa
decorrentes da elevação dos preços do petróleo, a
Petrobrás recebeu ajuda financeira do Governo, atra
vés de operações de relending e de depósitos do
Banco Central no exterior vinculados a linhas especi
ais de curto prazo perfazendo essas operações o total
de US$1.350 milhões.

Com a soma dessa ajuda à operação efetuada
no Banco do Brasil de Londres (PT-93/00.160.525, fI.
348, Vol. 11) o montante emprestado à Petrobrás che
gou a US$1.550 milhões.

As operações se concretizaram por meio da
constituição de depósitos a prazo fixo junto àqueles
bancos que repassaram os recursos à Petrobrás na
forma de linhas de crédito para pagamento de impor
tações de petróleo (parágrafo 14 do Voto BCB nO
744/93, fI. 315, Vol. 11).

No \loto afirma-se que embora tais depósitos te
nham sido constituídos em caráter emergencial, per
maneciam pendentes de equacionamento até aquela
data (21-12-93).

O Voto nO 744/93 em seu parágrafo 16 trata da
forma e prazos para o pagamento do empréstimo.

No Aviso n° MF/579 e no Ofício Secre Pre
si-96/203:3 (fI. 298, Vol. 11), ambos de 4 de julho de
1996, informam que apenas em 1994 a Petrobrás ini
ciou a liquidação dos compromissos assumidos tendo
pago no decorrer do ano US$550 milhões, ficando o
restante (US$200 milhões) para serem quitados pos
teriormente de forma escalonada, encerrando o saldo
da operal(ão em setembro de 1997.

Legalidade
15.1. Embora solicitados pela equipe, os docu

mentos disponibilizados não correspondiam à época
em que a operação foi efetuada, excetuando-se os
extratos e saldos contábeis relativos a operação. Em
vista deste fato, e considerando a possibilidade de
que a operação tivesse sido consubstanciada sem o
amparo de instrumentos legais, foram solicitados es
clarecimentos ao Bacen a respeito do assunto, medi
ante diligéncia que será analisada em item próprio.

Rentabilidade
152. A respeito da rentabilidade da operação,

consta do relatório as seguintes informações:
"Com base no processo PT-94/00.348.969, a

Petrobrás em seu Ofício GDOGF 30043/94 (fI. 319,
Vol. 11). parágrafo 9, registra que os créditos de curto
prazo disponibilizados pelo Bacen (USS750 milhões),
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foram aplicados por prazos nunca superiores a 30
dias e a custos que chegaram a alcançar 6% a.a. aci
ma da Libor.

Essa taxa também é possível de ser confirmada
no processo PT n° 93/00.160.525, em que o Banco do
Brasil propõe remunerar o Bacen a uma taxa de juros
correspondente à "Libor" acrescida de 3% a.a. Assim
pudemos concluir que ao Bacen, como financiador
dessas operações, coube a taxa de Libor + 3% ao ano
e ao Banco do Brasil como intermediário o spread de
3% ao ano.

O Depin por meio do ofício DEPINlDIVOP-93/006,
de 29-1-93, fI. 349 do Vol. 11, ao analisar a operação do
ponto de vista estritamente financeiro, comparada a
taxa de juros com que o Banco Central vinha obtendo
nas aplicações das reservas cambiais, sob qualquer
modalidade, ou ainda, com as taxas médias praticadas
no mercado internacional, afirmando que se tratava de
uma oferta inequivocamente interessante ao Bacen.

Com base em planilha fornecida pelo Bacen,
referente ao período de aplicação de 23-12-91 a
28-7-97 o Banco Central recebeu US$144.024.787,25
da Petrobrás a título de juros da operação de
empréstimo de US$750 milhões.

Levando em consideração que as aplicações fe
itas pelo Banco Central em agências de bancos brasi
leiros no exterior rendiam ao Banco Libor mais
13/16% a 7/8% ao ano, a operação realizada com a
Petrobrás foi altamente rentável. Por outro lado a Pe
trobrás arcou com um empréstimo caro ante as taxas
internacionais normalmente pactuadas. As razões
desse empréstimo em condições tão desfavoráveis à
Petrobrás só poderiam ser explicadas pela falta de al
ternativa à disposição da empresa para levantar o di
nheiro necessário para o cumprimento de seus com
promissos. Essa última hipótese não foi possível ava
liar neste trabalho."

16. Finalizando o relatório, a equipe assim sinte
tiza as constatações decorrentes da fiscalização:

"a) atrasos no atendimento das solici
tações do TCU, o que estendeu os trabalhos
para além dos prazos previstos (item 1.4, fI.
4 do relatório);

b) inconsistência de dados revelada
pela existência de diferentes totais para as
contas classificadas no "Extra-Caixa" infor
mados em diferentes auditorias e em dife
rentes documentos encaminhados à Equipe
(item 1.5, fI. 5);

c) relatórios gerenciais inconsistentes
com anotações manuscritas e rasuras (item
1.5, fI. 5);

d) incompatibilidade entre os saldos
apurados na conta "Outras Contas" pelo
DEPEC (Departamento Econômico) e os
números utilizados pelo Depin no cálculo do
saldo das reservas cambiais (item 1.5, fI. 5);

e) inconsistências contábeis identifica
das em lançamentos de provisão e de juros a
receber e de crédito duvidoso (item 1.5, fI. 5);

f) falta de um sistema de informação e
controle das operações com as reservas cam
biais, que informe a rentabilidade e custos en
volvidos em comparação com outros ativos,
taxas e prazos pactuados (item 1.5, fi 5);

g) cobertura de passivos dos bancos
Comind e Auxiliar, instituições liquidadas ex
trajudicialmente, no valor de US$544 mi
lhões, com recursos das reservas cambiais
(Ofício Depin/Gabin n° 97/368, fI. 28, Vol. I)
em desacordo com o Voto BCB n° 889/85,
parágrafo 15 aprovado pelo Voto CMN n°
514/85 (fls. 19 a 26, VollI, item 3.4.12 do re
latório, fI. 15);

h) assistência financeira a agências de
bancos brasileiros no exterior na forma de
aplicação em depósito a prazo fixo com fun
ding do Bacen, sem base legal;

i) registro de operação classificada
como New Money Back to Back com recur
sos que por sua natureza não deveriam
compor o saldo total das reservas cambiais
brasileiras (item 3.6, fI. 22);

j) empréstimo externo concedido ao
Estado do Rio Grande do Sul em 1987 com
recursos das reservas cambiais superior em
US$30 milhões à autorização contida nas
Resoluções do Senado nOs 125/86 e 126/86
do Senado Federal (item 3.7, fI. 23);

I) custódia de títulos do Tesouro nor
te-americano (ZCB) no valor de US$9,2 mi
lhões do Tesouro Nacional referentes ao pa
gamento de dívida de Moçambique, não
tendo o Tesouro até esta dado informado ao
Bacen que destinação dar aos recursos
(item 3.8, fI. 35);

m) realização de operação de emprés
timo de US$750 milhões à Petrobras com
recursos das reservas cambiais sem ampa
ro legal e documental (instrumentos contra-



6.4. Seja determinada a remessa de cópias do
presente relatório, bem como do relatório, voto
e/Decisão que dele advierem, ao Banco Central do
Brasil e à Presidência da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado federal, para conhecimento
dos resultados da auditoria realizada nas reservas
cambiais classificadas como Extra-Caixa, em
complementação à auditoria realizada nas reservas
cambiais (TC-012.118/96-6) de solicitação daquela
casa, que resultou na Decisão n°
302/97-TCU-Plenário, de 28-5-97, Ata n° 19/97:'

18. Mediante o Despacho de fls. 55. solicitei o
pronunciamento douto Ministério Público junto a este
Tribunal, que, em parecer da lavra da Procuradora
Maria Alzira Ferreira, sugeriu, preliminarmente, a soli
citação de informações ao Banco Central.

19. Acolhida a proposta do Ministério Público,
autorizei à então 8aSecex a realizar diligência ao Ba
cen para apresentar esclarecimentos acerca das
questões a seguir e atualizar as propostas contidas
no Relatório de Auditoria, se fosse o caso:

a) concessão de empréstimo ao Estado do Rio
Grande do Sul, em 1987, com recursos das reservas
cambiais superior em US$30 milhões ao total previsto
nas Resoluções do Senado Federal nOs 125/86 e
126/86;

b) normativos legais, administrativos (processo
ou dossiê administrativo) ou mesmo autorização do
Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso V, da
Constituição Federal, que deram amparo ao emprés
timo externo à Petrobrás viabilizado com recursos
das reservas cambiais brasileiras por meio de fun
ding desse Banco, concedido entre os meses de no
vembro de 1990 e janeiro de 1991 no valor de
US$750 milhões (setecentos milhões de dólares);e

c) existência de atos normativos definindo quais
operações poderão ser efetuadas com recursos das
reservas cambiais.

20. A diligência foi realizada, conforme docu
mento de fls. 57/58, e o Bacen, tempestivamente,
apresentou os esclarecimentos solicitados (fls.

a) do Sr. Ibrahim Eris, Presidente do
Banco Central no período de 15-3-90 a
16-5-91, e do Sr. Antônio Cláudio Leonardo
Pereira Sochaczewiskki, Diretor da Área
Externa do Banco Central do Brasil no pe
ríodo de 15-3-90 a 17-3-91, para que apre
sentem razões de justificativa para a autori
zação de empréstimo externo a Petrobrás
viabilizado com recursos das reservas cam
biais brasileiras por meio de funding do
Banco Central, concedido entre os meses
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tuais, ratificação de autoridades competen- de novembro de 1990 e janeiro de 1991 no
tes e autorização do Senado Federal, con- valor de US$750 milhões (setecentos e cin-
forme exige o artigo 52, inciso V, da Consti-
tuição Federal (item 3.10, fI. 30);" qüenta milhões de dólares), sem amparo

17. Em face do exposto, propõe a então 7a Se- em norma legal, ato administrativo ou pro-
cex, em pareceres uniformes: cesso/dossiê administrativo, bem como a

"6.1 Seja recomendado ao Banco Central do falta de autorização do Senado Federal exi-
Brasil que: gida pelo artigo 52, inciso V, da Constituição

Federal (item 3.1.2, fls. 30 a 34 do relatório
e 298 a 418 do Volume 11);a) adote providências objetivando

aperfeiçoar os relatórios gerenciais relacio
nados ao controle das reservas cambiais
brasileiras, em especial com vistas à certifi
cação da confiabilidade das informações ne
les registradas, inclusive evitando anotações
manuscritas e rasuras;

b) realize os lançamentos contábeis
relacionados às reservas cambiais de forma
tempestiva aos atos e fatos praticados;

c) providencie, se ainda não o fez, a
regulamentação da assistência financeira a
agências de bancos brasileiros no exterior,
ante o que prevê o Voto BCB n° 470/91;

d) não compute no total das reservas
cambiais os valores vinculados à operação
New Money - Back to Back registrada atu
almente no "Extra-Caixa" das reservas cam
biais;

6.2. Com fulcro no art. 40 e no art. 58, inciso IV
da Lei n° 8.443/92 c/c art. 220, inciso IV do regimento
Interno deste Tribunal, queo Banco Central esclareça
a este tribunal a concessão de empréstimo ao Estado
do Rio Grande do Sul em 1987 com recursos das re
servas cambiais superior em US$30 milhões ao total
previsto nas Resoluções do Senado Federal nOs
125/86 e 126/86;

6.3. Seja determinada, com fulcro no inciso II do
art. 58 da Lei n° 8.443/92 c/c o inciso 111 do art. 194 e o
inciso 11 do art. 220 do Regimento Interno deste Tribu
nal, a audiência:

'·"";'__""'''''~ ''''''''''''_''_'''_''''_'''._Il, --' ''''',I.1"_,'oI>j"._....·,~·"..."..,-__~·'_·""".II......,. ...
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59/123), que foram analisados às fls. 124/127 pela
Unidade Técnica.

20.1. Relativamente ao empréstimo ao Rio
Grande do Sul, esclareceu a Autarquia que as autori
zações foram concedidas por meio das Resoluções
nOs 124/86 (US$59,800,000.00) e 125/86
(US$50,000,000.00) do Senado Federal, para, res
pectivamente, a contratação dos créditos destinados
ao refinanciamento da sua dívida junto ao Banco do
Brasil SA e à capitalização da Companhia Estadual
de Energia Elétrica (fls. 62/63).

20.1.1. O Conselho Monetário Nacional autori
zou, por meio do Voto CMN-258/87, de 17-6-87 (fls.
64/66), o atendimento do pleito, entretanto, constou
equivocadamente desse Voto referência às Resolu
ções 124 e 125 do Senado. Porém, no Aviso 538/A, de
15-4-88, do Ministério da Fazenda, é feita menção
correta às Resoluções 124 e 125. Conclui, assim, por
afirmar que inexistiu a concessão de empréstimo por
valor superior ao autorizado pelo Senado.

20.2. No que tange ao empréstimo à Petrobrás,
informou o Bacen que o mesmo foi motivado por difi
culdades de caixa da empresa em decorrência da for
te alta do preço do petróleo no mercado internacional,
tendo sido abertas, "por decisão do governo", linhas
de crédito emergenciais junto ao Banco do Brasil
S.A., com funding do Banco Central. Fundamenta
sua assertiva no Aviso MF/5 79, de 4-7-96 (fls. 70/72)
e na comunicação SECRE PRESI-96 2.033, de
4-7-96, do Bacen à Petrobrás. Informa, ainda, que as
operações já foram liquidadas.

20.3. Por último, cientifica que os parâmetros
gerais de investimento a serem observados na aplica
ção das reservas internacionais encontram-se esta
belecidos no Voto BCB nO 498/92 (fls. 76/123).

21. A Unidade Técnica, ao examinar as informa
ções fornecidas, assevera, acerca do primeiro questi
onamento, que não ocorreu a concessão de crédito
ao Estado do Rio Grande do Sul em valor superior ao
autorizado. A respeito das normas orientadoras das
aplicações das reservas internacionais, conclui a ins
trução que é o Bacen quem está estabelecendo dire
trizes a serem observadas na aplicação das reservas,
conforme o Voto 498/92. Quanto às linhas de crédito
abertas à Petrobrás, entende não haver modificação
nas informações constantes dos autos, devendo ser
mantida a proposta de audiência formulada. Por fim,
8a Secex ratifica as propostas da equipe de auditoria,
excetuando o item 6.2., e sugere que o Tribunal expe
ça, desde já, as determinações à Autarquia.

21. Em nova manifestação (fI. 129), a nobre re
presentante do Ministério Público põe-se de acordo
com a proposição da Unidade Técnica, exceto quanto
a audiência dos responsáveis pela operação de em
préstimo externo à Petrobrás, com fundamento nas
razões que a seguir transcrevo:

"a) a operação de funding do Banco Central,
tecnicamente, constitui-se em uma operação externa,
enquanto depósito no exterior, mas não em um em
préstimo externo, isentando-se, portanto, da autoriza
ção do Senado Federal;

b) representa o Banco Central o papel de um
mero aplicador de reservas internacionais brasileiras
em um banco no estrangeiro (no caso, o Banco do
Brasil de New York e Cayman);

c) a referida operação já se encontra totalmente
liquidada (f. 61 ,item 8)".

É o Relatório.

VOTO

O relatório de auditoria que ora submeto à apre
ciação deste Colegiado trata de fiscalização procedi
da, no Banco Central, na administração dos recursos
das reservas cambiais brasileiras classificadas como
"Extra-Caixa" e vem complementar um trabalho ante
rior, já apreciado por esta Corte (Decisão n°
302/1997-TCU-Plenário), realizado, por solicitação
da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal, nas reservas classificadas como "Caixa".

Nessa auditoria, mais uma vez foi verificada a
necessidade de a aludida Autarquia aperfeiçoar seus
sistemas de informação relativamente ao controle
das reservas cambiais. Embora recomendações es
pecíficas já tenham sido efetuadas a respeito dessa
deficiência, no âmbito da Decisão supra mencionada,
considero pertinente reforçá-Ias, nesta ocasião, em
razão das dificuldades relatadas pela equipe para ob
ter informações consistentes, necessárias ao exercí
cio do controle externo.

Entre as constatações decorrentes do exame
das operações do "Extra-Caixa", mereceram desta
que as relativas ao empréstimo externo concedido ao
Estado do Rio Grande do Sul, em 1987, bem como
àquele concedido à Petrobrás, entre os meses de no
vembro de 1990 e janeiro de 1991 .

Em relação ao primeiro, os indícios de que o va
lor do empréstimo teria superado em US$30 milhões
a quantia autorizada pelo Senado Federal não se
confirmaram, em face das novas informações obtidas
mediante diligência ao Banco Central. Consoante re
gistrei no Relatório precedente, restou esclarecido
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que as Resoluções nOs 124/86 e 125/86 do Senado
Federal credenciaram o Estado do Rio Grande do Sul
a contratar operação de empréstimo externo no valor
total de US$109,800,000.00 e não de
US$79,800,000.00, conforme se havia apurado inici
almente.

No tocante ao segundo empréstimo, no valor de
US$750 milhões, o Bacen alega que a operação de
correu das dificuldades de caixa da Petrobrás, oriun
das da forte alta do preço de petróleo no mercado in
ternacional. Para sua concretização, linhas de crédito
emergenciais teriam sido abertas "por decisão de go
verno", junto ao Banco do Brasil, com funding do
Banco Central.

Considerando a ausência de amparo legal para
a operação, faz-se necessário proceder a audiência
dos responsáveis, consoante proposto pela Unidade
Técnica, para apresentarem razões de justificativa
sobre o assunto. Observo que a realização da audiên
cia proposta não obsta que sejam expedidas, desde
já, determinações à entidade auditada.

Em vista do exposto, acolho os pareceres, na
forma proposta pela Unidade Técnica, e Voto porque
seja adotada a Decisão que ora submeto à considera
ção desta Câmara.

TCU, Sala das Sessões, 9 de outubro de 2001 . 
Adylson Motta, Ministro-Relator.

DECISÃO N° 275/2001 - TCU - 28 Câmara

1. Processo n° TC 011.628/1997 - 9, c/02 volu-
mes

2. Classe de Assunto: 111- Relatório de Auditoria
3. Responsáveis: Ibrahim Eris e Antônio Cláudio

Leonardo Pereira Sochaczewski.
4. Entidade: Banco Central do Brasil- BACEN
5. Relator: Ministro Adylson Motta
6. Representante do Ministério Público: Procu

radora Maria Alzira Ferreira
7. Unidade Técnica: 2a SECEX
8. Decisão: Os Ministros do Tribunal de Contas

da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante
das razões expostas pelo Relator, Decidem:

8.1 . Determinar ao Banco Central do Brasil que:
a) adote providências com o objetivo de aperfei

çoar os relatórios gerenciais relacionados ao controle
as reservas cambiais brasileiras, especialmente com
vistas à certificação da confiabilidade das informa
ções neles registradas, inclusive evitando anotações
manuscritas e rasuras;

b) realize os lançamentos contábeis relaciona
dos às reservas cambiais de forma tempestiva em re
lação aos atos e fatos praticados;

c) providencie, se ainda não o fez, a regulamen
tação da assistência financeira a agências de bancos
brasileiros no exterior, ante o que prevê o Voto BCB nO
470/91; e

d) não compute no total das reservas cambiais
os valores vinculados à operação New Money - Back
to Back registrada no "Extra-Caixa" das reservas
cambiais.

8.2. Com fulcro no art. 43, inciso 11, da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 194, inciso 111 do Regimento Inter
no, fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que os Srs.
Ibrahim Eris - Presidente do Banco Central no perío
do de 15-3-90 a 16-5-91 - e Antônio Cláudio Leonar
do Pereira Sochaczewiski - diretor da Área Externa do
Banco Central no período de 15-3-90 a 17-3-91 
apresentem razões de justificativa para a autorização
de empréstimo externo à Petrobrás, viabilizado com
recursos das reservas cambiais brasileiras por meio
de funding do Banco Central, concedido entre os me
ses de novembro de 1990 e janeiro de 1991, no valor
de US$7!;O milhões, sem autorização do Senado Fe
deral exi~,ida pelo art. 52, V da Constituição Federal,
ou sem amparo em norma legal, ato administrativo ou
processo/dossiê administrativo; e

8.3. Encaminhar cópias desta Decisão acompa
nhada do Relatório e Voto que a fundamentam ao
Banco Central do Brasil e à Presidência da Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal.

9. Ata n° 37/2001 - 2a Câmara
10. Data da Sessão: 9-1 0-2001 - Extraordinária
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Valmir Campelo (Pre

sidente), Adylson Motta (Relator), Ubiratan Aguiar e
Benjamin Zymler.

Valmir Campelo, Presidente, Adylson Motta,
Ministro-Fielator.

TC n D 011.628/1997-9

PAUTA N° 5/2003 (PLENÁRIO)
para julgamento ou apreciação a

partir de 19/0212003
(Regimento Interno, Art. 141, §§ 1° a 5°)

TCU, Secretaria-Geral das Sessões
em 10102/2003

,r::4"~-'
Júlio César Femtu1des de Souza

Matrícula TCU 1880-5
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GRUPO 11 - CLASSE V - Plenário

TC 011.628/1997-9 (com 2 volumes)

Natureza: Relatório de Auditoria

Entidade: Banco Central do Brasil - BACEN

Responsáveis: Ibrahim Eris e Antônio Cláudio Leo
nardo Pereira Sochaczewski.

Sumário: Relatório de Auditoria. Reservas Cambiais
do Grupo Extra-Caixa. Empréstimo à Petrobras com
recursos da reserva cambial efetuado sem amparo
legal. Audiência dos responsáveis. Rejeição da defe
sa. Multa. Juntada às contas.

Relatório

Cuida-se do exame das razões de justificativa
apresentadas pelos Srs. Ibrahim Eris, Presidente do
Banco Central do Brasil - BACEN, no período de
15-3-90 a 16-5-91, e Antônio Cláudio Leonardo Perei
ra Sochaczewski, Diretor da Área Externa do Bacen,
no período de 15-3-90 a 17-3-91, em decorrência da
audiência determinada pela Segunda Câmara deste
Tribunal ao apreciar o relatório de auditoria realizada
na área de reservas cambiais do Bacen.

2. A auditoria a que se referem os presentes au
tos foi determinada pelo Plenário deste Tribunal, con

forme Decisão n° 302/97 - TCU - Plenário, com o ob
jetivo de verificar a legalidade, a economicidade, a se

gurança e a operacionalidade da aplicação, pelo Ban
co Central do Brasil, das reservas cambiais contabili
zadas como Extra-Caixa".

3. A equipe de auditoria, em seu relatório de fls.
4/40, dentre outros achados, verificou a existência de
operação de empréstimo de US$750 milhões à Petro
bras com recursos das reservas cambiais, sem ampa

ro legal e documental, e incorrendo ainda em afronta
à vedação constitucional.

4. Ao apreciar os fatos relatados, a Segunda Câ
mara deste Tribunal, em sessão de 9-10-2001, prola

tou a Decisão n° 275/2001 , com o seguinte teor:

8.1 Determinar ao Banco Central do
Brasil que:

a) adote providências com o objetivo
de aperfeiçoar os relatórios gerenciais ao
controle das reservas cambiais brasileiras,
especialmente com vistas à certificação da
confiabilidade das informações neles regis-

tradas, inclusive evitando anotações manus
critas e rasuras;

b) realize os lançamentos contábeis
relacionados às reservas cambiais de forma

tempestiva em relação aos atos e fatos pra

ticados;

c) providencie, se ainda não fez o re

gulamento da assistência financeira a agên
cias de bancos brasileiros no exterior, ante

que prevê o Voto BCB nO 470/91; e

d) não compute no total das reservas

cambiais os valores vinculados à operação
"New Money - Back to Back" registrada no
Extra-Caixa das reservas cambiais.

8.2. Com fulcro no art. 43, inciso 11 da

Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o

art. 194, Inciso 111 do Regimento Interno, fi

xar o prazo de 15 (quinze) dias para que os
Srs Ibrahim, Eris -Presidente do Banco

Central, no período de 15-3-90 a 16-5- 91 
e Antônio Cláudio Leonardo Pereira Sochac

zewiski - diretor da Área Externa do Banco
Central, no período de 15-3-90 a 17-3-91 

apresentem razões de justificativa para a

autorização de empréstimo externo à Petro
bras, viabilizado com recursos das reservas

cambiais brasileiras por meio de "funding"

do Banco Central, concedido entre os me
ses de novembro de 1990 e janeiro de

1991, no valor de US$750 milhões, sem au

torização do Senado Federal exigida pelo
art. 52, V da Constituição Federal, ou sem

amparo em norma legal, ato administrativo
ou processo dossiê/administrativo; e

8.3. Encaminhar cópias desta Decisão

acompanhada do Relatório e Voto que a
Fundamentam ao Banco Central do Brasil e
à Previdência da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal."

5. Em atendimento à supracitada
decisão, foram encaminhados os seguintes
documentos:

a) ofício do Departamento de Auditoria Interna
do Banco Central, que esclarece o atendimento às
exigências do subitem 8.1 (f 169/172);
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b) justificativas apresentadas pelo Diretor da

Área Externa do Banco Central do Brasil- BACEN no

período de 15-3-90 a 17-3-91, Antônio Cláudio Leo

nardo Pereira Sochaczewski, (f. 175/185);

c) justificativas apresentadas pelo Presidente

do Banco Central no período de 15-3-90 a 16-5-91,

Ibrahim Eris, (f 186/189).

6. Transcrevo a seguir trechos das justificativas

apresentadas pelos ex-Presidente e Diretor da Área

Externa do Banco Central do Brasil.

7. O Sr. Antônio Cláudio Leonardo Pereira So

chaczewski traz os seguintes documentos (178/185):

"9. Conforme verá adiante, a imputa

ção não merece prosperar, porque não há

nos autos qualquer evidência de ter o re
querente autorizado a operação de emprés

timo, as duas, porque a única conduta em

tese atribuível ao Requerente - dada a con

dição de Diretor responsável pela área 
corresponderia ao depósito de parte das re
servas brasileiras em agências do Banco do

Brasil no exterior, ato que se insere no re

gulares poderes de gestão conferidos ao
Banco Central do Brasil pela Lei nO
4.595/64, e que nada tem a ver com as ope

rações para as quais o texto constitucional
reclama a autorização senatorial.

10. Apenas para bem compreender a
controvérsia, faz se necessário relembrar os
fatos como objetivamente se passaram e

como fielmente retratadas no processo:

entre novembro de 1990 e janeiro de
1991, o Bacen, administrador legal das re

servas cambiais brasileiras fez depósitos em
agências do Banco do Brasil no valor de
US$750 milhões:

o Banco do Brasil, instituição financei
ra sobre o controle da União plenamente

habilitada a todo rol de operações ativas e
passivas típicas da atividade de intermedia
ção, emprestou recursos a Petrobras, socie
dade de economia mista igualmente sob o

controle da União, que então passava por
sérias dificuldades financeiras decorrentes

da alta dos preços do Petróleo, também da
ordem de US$750 milhões.

11. Repetindo, tem - se, daí, que a
única conduta em tese atribuível ao Reque

rente seria a de ter de alguma forma partici
pado da aplicação de parte das reservas
brasileiras em banco comercial no exterior.

Ora, do ponto de vista de risco operacional

qualquer imputação de irregularidade revela
- se, à toda evidência, inaceitável, já que se
trata o depositário, do maior banco comerci
ai do País, no qual detém, a União a maioria
do capital social - e, afora isso, legalmente
imune aos riscos de falência (art. 242 da Lei
nO 6.404/76, e de liquidação extra judicial

art. 1° da Lei n° 6.024/74).

12. A outra operação, de empréstimo,
feita repita - se entre o Banco do Brasil e a
Petrobras, não embutia qualquer risco que

não o próprio "Risco Brasil", já que teve
como destinatária a maior empresa brasilei
ra, igualmente sob o controle acionário da

União.

13. Escancaradamente inexistente

qualquer risco que se mostrasse ínsito as
operações - já liquidadas, ressaltou - se -,

integralmente cabe demonstrar sua absoluta
regularidade, também sob o aspecto jurídi
co-formaI.

14. O Bacen, autarquia federal, a par
da missão de cumprir e fazer cumprir as
normas estabelecidas pelo Conselho Mone

tário Nacional, tem os seguintes objetivos
fundamentais: zelar pela adequada Iiquidez

da economia, manter as reservas Internaci
onais do País em nível adequado, estimular
a formação de poupança em níveis compatí

veis com as necessidades de investimento
do País e zelar pela estabilidade do Sistema
Financeiro Nacional e seu permanente
aperfeiçoamento.

15. Desses objetivos decorrem as se
guintes funções:

a) formulação, execução e acompa
nhamento da política monetária;
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h) ,'{)Iltrole das operartJc:.\ de ",.,;'/i/o <'/li 11x.1a., a.,' .\lll1.\IOnll'~
("JllwlI/ulaçtio, I.'XI.',-·/lç"OI.' a("lIIlIplIJI!llum'l1Io da POIÚ/("11 ("Lllllh",/ t' dl' rda,"'''''' llllllll<"<'I/"(/\

CO/ll o t'xll.'1"I0r;
,/) lIIXalli=açào, di.\ciplillall/t'I/IO t' ./t.\Co!t=açúo dtl SI.\I<'I/Ia I'/l/am'<'If/) i\o("{lIl/al .

ordellalllel1lo do nll:rcadofiJltlllceiro; e
e) e"".lsilo de lIIol!dd e eXl!cl/(:tio '/0.1 .I,'/T/ÇOS do 111<'1(1 ClrclI/tllIl,'.

j(J. i.. po,. i.I.\O lIUI! a Lei 11" -1.595 /Í-/. ",x"ltwn'IIlOdora do SIS/('l1Ia .Iilllllll"L·"'O lIac/Ol/o/ <'

I"Ixepciolllld" COI1l .walus de lei cOlnpkl1lelllar pela ('Ol/.Itiluirtio tle: 1988. cslahd,'ú' 110 arugo JO

lIu!' comp!'tl! pril'l1limml'lIfl! 00 BA( '1:"."'.-
'V/li - ser depositário das resen'(u o.ficitli.1 de ouro, (11.' "metlll estrtlllJ:t!irll e de DíreilOs

Especiai,.. tle S('9'le efazer com estllS Ii/timln Im/a," e 9utlisQtlt!r tJpertlçlje... prel';.\"Itn no Ctml'ê"io
Constitutil-o (lo F,mdo Aolonetário Interuaciontll,-'
1i. I~·. cOl1lplemeJtlando eSSl.l compt:lêl/cia. " mesma Il.'i. 110 arl. / I. al/'/h/ll ao HACI·.N "
mísslio de.-

'lJI alll(/r /lO sentido do .IU/lciOlWlIIl·IlI0 n:~lIlar do IlIl.'rcado l..-alllhúll, da I.'Slahilidl.ldl'
relll1i1'a das taxa.\· dI! câmhlO l' do l.'lfllilihrio /lO ha/allfo de pU,l!aml!/lIo.l. podeI/do fluro e.HI! .fim
comprar e I'I.'I/dl!/' 0",.0 l! moeda estrongeira, hl.'m como realizar tJper"çtje... Ile crédilo no exterior,
inc!l....i1-e as referente... aos Direitos EspeótI;s (Ie Saque e tJperar lI!, meremlll." III! eti",bitJ
!ilrmrc:t?Íro e comerei"l; ,

/8. J)a lei/lll'Cl clt!.'ües ,-!lsfl0.\itil'{ls eXlrai-sl.' que o R.-H TN. lia lfualidade de gestor h'~aJ dlll
reSI.'/Tas illlern",:iollai.l do Pa;'I, «'.I/á (I/I/o,.,:ado. por exprl!s.wI ",,,mIClw le~lll. a al,lll.'a,. a.1
referidas H',W}'\'{/S de IIImlo a pro/lIC:iar o melhor rl!.\'Iflllulo ell/ I('rmos dI! .\l.'gltt'W/t,U t' heuefü:/O.I
,xouômicos fiara o Pais.
( ... )

lO, A SUP0.ltu iI-rl!~ularidc/lk l'i.llulllhmda pelo /i-ih/ll101 de ('ali/as da I JI/iiio .IaJa ta",ne",
decorrente, wgundo os ali/OS, da allsi!lIciu dI.' n:.\OJuçtio (1I/IOri=miw/ do St'/ll.Ido Federal, ()
(/lXI/mel/lO, como se verá a seg"ir, peca pelafalta de suste/llaçàojllriLflca.
11. Di.lpije o ('oll.\'/I/ltiçi'ío Fedl!ral. a propósito, el/tre as atrihtl1ç(je.l pril'll/ll'/lS do ,'l'enado
/-edera/:
'Art. 52. Compele pril'{uiwlIllente IItI Senmlo Feller"l:
( . .)

V - "utori:'l1r opert/ç,jes exten"L~ de ","'tre:.,tI jintmceirl1, t/e illtl!rl!ut' (It, Un;t;u, dlls Esrnlios, 110
Distrito Federal, do.\· Territários e tios Município.\·; ,
n () di,\posÍlÍI'O mio constitui 1I00'idade: da ('Ollstitlli,,'úo promul.r<Ut/a em 1988. exct!1O no qUt:
IIIclu/ll ta",hem a llnilio 110 rol dos elllt'S dt'pel/dem.:s de (lIItori=açüo do ,';l'lIado para a /'ea!J=açào
de operoriit:s exterl/as dI.' nalurl.':afmul/celra.

( ..)
18. tvlamel/do ti I/'(/(liçüo dm Carta... wltl!l'io/'es, o "rI. 52, I', dLI olllal CO/lSlJluição redam"
{/lItori=açdo do Senado Federal para as olJl!ra"·(le.\' I.'xh'rnll.l· dI.' lIalllrl!=a jtJlllllce/fa til! illlt:re.ne da
(Iuíào, dos Estados, do J)i.\Iri/o F':tkral e tios MUllidpios. "ê-,ve,- dai, qlle a exigincia
constiluciollal destina-.\'e, c:utllu!lrtil-rullente fi) a OIJl!raçijes fil/al/,'eir"s extel'lUL\ t:m que haja o
./úturo comprometimt'llIo cio Erário e (íi) que lenham CO/110 respml.ltíl't!is l/.\ Pe....ma,~ Polítictlli (1(1
Fetlerttçtio (UI/ido, Estado,\', J)i,~/nto Federa/e Municipios).
]1). Nào se cOl/segue inlClgil/ar, POIS, em (Iue medida poderia o di,~posi/il'u ler aplicUfr'ão ao
ca.\'o COl/crelO. lia medida em qUI! u ato do BC/IIclJ Celllral il/q"iJil.ldo de irre~lIlar pela ""sêllcia da
olltori=açào sellCuol'lal foi simplesmenle o de, lia cOlldir,:ão de dt!pos/táno ll'gal da... rt!senf{l,\'
mtemoclOllais do Pais, efetllar aplicação de: parte delas em agi!lIc:iw' de hanco hravileiro IUI
eXlerior (a.\:lim como poderia ter depo.wtado em outra instillliçdo jilltlllceira ou att! mesmo nllm
hOllco cemral de outro pais).

(. ..)
3J. Last but not least, cOlljúrme allteriornll.'lI/l! re.u"lIIJado, li PetrohrásJá pagou I/IteirameJl1t.' li

e:mpréstlnlo cO/l/raidoj/lllto ao Ballco ÚtI Nr"sil.
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( 'omo r('.\lOIl dt'mo/Js/rlldo.

(i) tJ /lA( '1-."/1/ mIo eft'//lO/l of'r.'ral,(do d.' ~'m"r';,"'/lll0ti }>~·lrohrLl.'-'

(11) o HA (·/~'N. qualldo dl'po.o;l/olI H'sel"l'lI.\ cl/mhiCl/s cio HCl/IC:o do Hrl1sJI. c1~/U I!fIJ eSlnrll
cO/l!ármic/ade com li /ci:

(iii) fIl/O hal'lá lIel"es.vc/Lldr.' d.' tIIlfori={u,'lio c/o ,""L'lIudo Federal ptlrtl cl"(' () HA ( '1-.":\
I".ocedesse como procedeu.

33. 1':111 cOlIseqüência, o ora Reqllerl.'lI/e lIilo come/eu qflalquer i,.r,,~u/llridack, se/a c/o pomo

dl! \'i.\·/a eCOflâmú'x) O/l de: risl.:o operuciolla/, se.l<t do pomo di! "/Sla .J/lrícf/L'O-.Iiwtr/a/, lido '"e
de\'i!lIdo, pOIS. ser aplicada qllalqller lipo de al'eJlcr</cio.

3·/' Respei(Osl.lmellle rl!C}lIer-Sl', el11 /ullrcfO disso, () arqllí\'{II11t'I/(O do presell/(' proccsso
admillistral/H), como medida de pll!l1ajllsl/ça.·-

o Se lbrahim Eris. por seu turno. alega (187/188)

.. ., No âmhílr> de~sas ro=e)e.\ dL' jlf.'ili/ict1fh'o, é misler esclarecer. ('(1/110 {I/'~lII""'IIIO inicio/, lJlle
" opel'm;i'ío eXIl!rna entah1l1odll pdo Ho/)co Cemral com o Ht1I1('o c/o Hrllsi! (NO\'(I ror/; e (Jl'lme!
C{~~'/)I(m). L'nlre 1J(wemhro (A, 199U c janeiro c/e 1991, nôo Se' IralUlI c/e empn;s/iJ11o <,'x/er)}o, cf..,

fal'orecimell1o d/re/{) ti Pe/robras S.A., mas sím de lípica operaç'üo de aplícaç'clo de 1"('CIII':'>OS /lO
cXlcrior, aprescJ1lando-se a a1l/anluía lia posú.'{lO de deposi(llflle I.' o Halll':o do Brasil na }Jo:'íição de
JCpl'SI/círio.
3. Nesse passo, Il!ndo e//l "ísfa as drspo.\'/{;i)e,\' da l.cl n° -1.595 (í-l, em cspcl.:wl, em seu a"'. lO,
1'111. cJi.w.:iplillal/do a cOl11l'elê/lcía da clllwrquia para s<!r cl<!fJ(),\'l/úrill dlf.\ re.\l'/"I't1s de' moecJa
('slrallgeira, e.\lahelecellcJo .\'110 admilli.\lraç'l/o e ;'II'eSlílllf!lIlo. I'(~-se lJlle a operw,:âo reali=ada

I'efo}.;" ao âmhr/o dc ji,\'(.'ali=m,:âo cio .'ienac.lo Federal, "tio se slIhmelcl1c1o ci a1l/orl:açüo p""a a
apllcaç'lio ./illam:l!ira, /lO.\' lermos do arl. 5::. J', da (·onS!lfllil,.'c10 Federal, aillda el/li! .\e pudesse

saliel/lar ser o a.\'.~·IIfl1o de íllleresse da 1/lIíiio.
-/. A operaçcio exlerna do Ranco Cel1/ral re.wrll1}.;iu-se, repfl{f-,'íl!, na aplu:açiio finallceira
perame o BallL'o c/o Brasil (NeJl'a York e Gralld Cayman) , a al/Jarqu/a como admi/lis(radora das
reSf!n'as i/llenl(lci(}l/ai,~' do Pais. com normalivo clJsciplillador e.\'lalllicJo /llI l.eI 1/" -1.5956-1,
illc!/lSIl'e com aplicaçâo ela !axa I./EOR para rClmllJeraçâo dos ,'alores aplicados. ai/lda que a

operar,:ào e,\'lIl'eSsc oriel/lada para a (.'ollce,uâo de IlI1l1a especull de c:rédllo ú I>e/rohrús SA.
5, Ji.1I1/0 assim o elcmolls/ra. 1.'/11 caráter tlI/SIH1!i\'O. qlle o ."'emulo Federal, e.~·tl1hclecl!ndoas
re!-[ra.\ de sllhordiI1Ol,:ão para aplic{(çiio do disfJosirÍ\"o com/iI/lcioll{(1 (ar/. 52, 1: da CF). em sua

,>t?~y_)I'!..ç,.à()li" 50, de 16 de jllllho ele ICJlJ3,/}fI!\'/II o ,~egllilUe' .
WQki. 'A rI. I." .\)lIhordillam-se às lIormlls.!ixlIdas IIl!stll I"csolm;iio. as operaç'aes ele /illllJldamen/o
exlerl/o reali=adas COI11 reCllrso\ o('(;wllellllírtu\ du l fllic/o, cO/llraladas c/iretamelll/! com en/idades

eS/l'aI/Kell'{fs d" direilo púhlico 011 pr/lue!o.
§ I. () Para os efellOs deslCr resollll,:üo, compreende-se C0l110 fillll/u:iamentlJ exlerl/o lodo e

lfualq/ler operac.;iio atinl decorrellle de .fillclllciamellllJ 0/1 emprestimo, medwllle celehraç"o de
cOlltralo.\', emissào e aceite de tíflllos, qUI! repreSel/le II C{1I/cessào de cl'éc./llos d,retamen/e peja

.tfniao, a devedore.... sil/lados tiO ex/erlo/".
§2. u (omissis) .

ó. Oro. como se vê. o .\'cllaL!o Federal, lia própria reglllamell1açi"ío dv dispositivo
COJlstitucional, eslahelece a 'alllOrtzaçiio' para a.\ opera/r'j'jes de jilUlnc;amento externo, e Ilão
sunp/esmefllf! para operaçejes externll.'; de {Iplif.:ação (inve.'ólimf!"'o) de recursos das reservas

IllIel"1wcionais.
7. A lém disso, li mem.:IOI1{1Ú{l re,'.;oJllçiío d/,'ipiJe que a operelr.·tio deve Ser realizada com
recllrsos orçamentários di, Unili(J, e li cOl1lrlllaçào di!vi! se elar ,/irettlmente com a elltielade

eslrallxe/ra de direi/o púhlico OI( privado, cum celehraçâo de contrato ou ato eqllivall!lfle. Com
e.leilo, o.~ recursos empre}.;ados na o/,eraçclo e",ahulada com o Banco do Brasil não liveram ongem
c/e recurso.\· orçami!nlárros cJa I flliiio stricto sensu. mas sim di! valores prt)l"elliente~ do
aclmilll,wraçüo cla.~· rescn'lIs inlerllllcio/lllis cio puis, além ..I... inC!xistir qualquer c..'olllrCllcrçlío dirl!lCI
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,'0111 li 1'L'/rohrús s. ..I.. re:.\"lrIllKilldo-s,' a ol,,'rartltJ ex/erlltl do I/all('o ( "lirra? <'/li 11"01,/111'(1 '-."'·/IISII"{I

,'/)II/ I) Nall"/) d/) Ilrasil.

,li I'or/lll/((J. mio .\'1' I'e ra:âo pam il/.~I!licar-.\·" a ""ü's.'iit!ade ,h' al"'(}\'artio aUlon:tI1/1'a do
Sel1ado I, i..d"""f para a aplicaçiio l.'.fi'lIIada. aillda que: r ...dumlad" e111 elllpri's/I/1/O eOJlc,'dllio l/

1'e/rohrús S.A.. I1m'elldo, em sellfle/o cO/llrario. llJsópllJl11110rmlllil'll para a r"all:artltJ da O/J"I"W:t111
sub examine 1I11l'rúprill Lei de rl!g(~I/C1a Jo Rallco ('(,'II/rol do Rrl1.\I!, qual s<:/a. lT !.ei li" -I.jl)j (Í·i

Y. Ademais, cumpre destacar que: (I 1lHo /j( 'R 11<> -198 911lào cria ,,/i.'/il'ame/ll(' " perll1ls.\Úf)
da aplt<:crçdo de rl?Cllrsos das reservas cmnhillls em admll/l.wrar;do 1/0 RlIlICO ('''I/Iml do Brasil.
ul1la VI': lIue o permi.Hil'O leJ!al, COIISOcl"h' 1'('111 se halelldo. COIls/a da pr,;p1'll1 '-"I li" ./.595 6../. '!""
legilima a autarqllia como "dmil/lslradora das re...erl·as. O rl!{erido 1l)/O 11..'111 o u"ico ('(JIldcio de
eswhelecer os parâmelros J!l!raü de: illvl!Slil11el1lo, (,'I'idel/Ólllldo a.\ altenralim.'i de aplicação,

( ... )

f I. l'ale: re:.ssalwr. aillda, a excepóollalidad(,' da ,,,"lf(lI,:iio ocorrid" à epo"a. Sem ,:air ,'111

lfualqlll!r coll1radiçào, a .tim de jllslUfear o I.'mpréslimo. a COIICes.Vl;o da lil1ha de crédl10 era
imh.'iJ>I.'Il.Vl7\'d, tlJI1I.' o si~l1(ticatil'() d~ficil de CUiXlI da Pelrohrás. il1lpo.'i.\ihili",da dI.' an.:or l'OIll os
pllgal1lel1fos eXlerllO.\' de imporJlI~ú{) de p,>tráleo, com preços em aba sllhslmlclO.m, 110 periodo
ailÍl.:o da '(Juer/'ll do Golfo' em J990 9J.

f. ..)
13. No I.'llIafl/o, IOnwu-se: ailldd (} cuidado de eti:/lwr " operaçiio Sl'l/I (I (.'Ol/(.·I.'.U,;O dI!
e:mpl't!sJI11W direto, I!l'itil.'l1fl.', ademois. o impedlll1l'I1JO COll.1'IÍIIIL'ÍWI111 de il11l"I.'I11I.'Jllú-lo, IIOS /e1'11/(J,\
do §1. "do arl. 16-1 da COIl.'ilÍllfÍ{'tio J·i.'del'lll. Assim. li ol't'rw..'lio r('.\'II'I/a dllll1llllrql1w ("OI/1 o RUI/CO
do Rrmrl (NOI'LI York I! Grand Caymall) , como SImples dep(W/clllll.'. sem qualquer "lIIeu/ardo 0/1

'lleg()clO' com a Petl'ohrás SA. ..

9 Antes de proceder à análise das justificativas apresentadas, a Unidade Tecnica apresenta
breve histórico, que transcrevo a seguir:

"HISTÓRICO

)

5. Para uma melhor visualização do processo, recorreremos às informações mais importantes
que dele constam.

5.1 Informa o relatório de auditoria (fi. 33, item 312.\ I.).

"Entre novembro de 1990 e janeiro de 1991 a Petrobrás contratou operações de empréstimo
de curto prazo emergenciais junto ao Banco do Brasil (Nova York e Grand Cayman) e ao
Banespa, no valor de USS 750 milhões Tais emprestimos toram viabilizados com "funding"
do Banco Central concedido com recursos de reservas cambiais, mediante a constituição de
depósito a prazo fixo no BB e no Banespa·'.

5.2 A equipe de auditoria solicitou ao BACEN a documentação' que pudesse caracterizar
a operação (fl. 33. item 3.12.12), que nào lhe foi entregue (fl33. item 3.12.1.3) Prossegue
o relatório:

"/)1.' Iodaa doclIme:t1Iaçüo ellcamlllhada nàu cOll.wa nenhum documento (}fI proce!i.WJ da
época em que a operação joi c:jellltrda, excel1/Cmdo-.'if: os exlra/o.\' e .'Ia/do." c:ollláheis
relam'o.'i à operaçüo. 1.\'/0 .ngnificoll que a operaçi1o foi cotl.\llh...,allc:iuda ,..em o amparo de
in!ilmmenlos autorizalivo.\' e de hase legal. UniU ve= que ni'ío foram ellcaminhados os
docllmel1/os da operaçlio no período dI! 1990 a 1992 conto Volo... do CMN e da diretoria do
HACEN qlle aulori;:C1y(lIn Cf oper'lçüu, Re.'iUlllçôes do .~"madoque a aprovaram 011 me...mo cle
decisão da Presidência da Aularquia datadas da époclI da operação. 0111ra hiJ1(jtese é a
omi.uão desses documenlo..., o '1"e ,:ollfiKllraria uma fórma de ,wJllegar itrformaçlJes tllJ

rnr (tl 33 e 34, item 3.12.13)
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5.3. Considerando que em situações similares o
Bacen comprovou documentalmente a base legal so
bre a qual se configuraram as operações (fI. 34, itens
3.12.1.6 a 3.12.1.8), entendeu a equipe que "a não
existência de autorizações/diretrizes similares quan
do falamos da Linha de Crédito de US$7,50 milhões
concedida à Petrobrás com recursos das reservas
cambiais brasileiras é, no mínimo, um fato atípico" (fI.
34, item 3.12.1.8).

A seguir, completa o raciocínio, ao analisar a le
galidade desta operação, quando constata que "não
houve base legal para a realização da operação por
Voto do Conselho Monetário Nacional ou da Diretoria
colegiada daquela autarquia" (fI. 35, item 3.12.2.1)
Informa, então, que "o não encaminhamento desses
documentos à equipe caracterizar a sua inexistência"
(fI. 35, item 3.12.2.2).

5.4. A partir daí, então, a equipe constituiu seu
estudo sobre a legalidade da operação, com a se
guinte argumentação:

5.4.1. O Bacen infringiu norma constitucional (fI.
35, item 3.12.2.5 a 3.12.2.6), uma vez que teria reali
zado empréstimo vedado pela Lei Maior em seu art.
164, § 1°:

"É vedado ao Banco Central conceder,
direta ou indiretamente, empréstimos ao Te
souro Nacional e a qualquer órgão ou enti
dade que não seja instituição financeira".

5.4.2. Não se pode argumentar que a
operação seria, exclusivamente, uma aplica
ção de recursos das reservas cambiais, e
que não se trata de um empréstimo, pois a
documentação encaminhada pelo Bacen
trata especificamente das negociações en
tre o Bacen e a Petrobrás quanto à quitação
do empréstimo (fI.36, item 3.12.2.7).

5.4.3. No caso de ser apresentada ar
gumentação de que as reservas cambiais
brasileiras sejam recursos do Tesouro Naci
onal e, portanto, a operação não se caracte
rizasse como empréstimo do Banco Central,
deveria, então, ser compreendida no âmbito
de outro artigo da Constituição Federal, n°
52, inciso V, que diz:

"Compete privativamente ao Senado
Federal autorizar operações externas de na
tureza financeira, de interesse da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios".

5.4.4. E, para completo entendimento
do alcance da terminologia "operações ex-

ternas" da norma citada, adicionamos expli
cação que compõe o parecer da Exma S,.a
Procuradora do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas da União, Maria Alzira
Ferreira:

"Pinto Ferreira, em sua obra Comentá
rios à Constituição Brasileira (ed. Saraiva, 2°
Volume, 1990, p. 614), escreve:

A Constituição Federal vigente fala de
operações externas de natureza financeira,
expressão mais ampla que empréstimos,
que abrange tudo que tiver repercussão fi
nanceira além do território nacional, que as
sim depende de anuência prévia do Senado.
As operações externas de natureza finance
ira compreendem empréstimos, operações
ou acordos (...)" (fI. 56).

5.5. Portanto, a análise da legalidade a que se
procedeu no relatório de auditoria, como se vê, é a
caracterização da ocorrência de ilegalidade com
base no art. 164, § 1° da Constituição Federal, e, no
caso de se considerar os recursos como sendo do Te
souro Nacional, com base no art. 52, inciso V. A con
clusão, portanto, é de que, qualquer que se conside
rasse ser a origem dos recursos, quais fossem, do
Banco Central ou do Tesouro Nacional, a operação
teria afrontado uma norma constitucional.

5.6. Repita-se, por oportuno, que o Bacen não
apresentou a documentação autorizativa relativa à
operação impugnada.

6. Por intermédio de despacho de 5-2-98 (fI. 55).
o Exmo Ministro-Relator José Antonio Barreto de Ma
cedo, solicitou o pronunciamento do Ministério Públi
co junto ao Tribunal de Contas da União.

7. Em seu parecer, a Ex ma S,.a Procuradora do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União, Maria Alzira Ferreira entende que "primeira
mente, seria conveniente pedir maiores informações
ao Banco Central sobre o empréstimo (...)" (fI. 56, 28

consideração), mencionando também outras informa
ções que o relatório de auditoria solicitara, parecer
adotado no despacho do Exmo Sr. Ministro-Relator
Adylson Motta (fI. 57).

8. A documentação enviada pelo Bacen, por in
termédio do Ofício Depin/Gabin - 99/147, de 19-4-99,
encontra-se às fls. 60 a 124.

9. Procede-se à nova instrução (fls. 124 a 127)
que, quanto ao assunto em tela, informa:

"Já no caso das linhas de crédito abertas à Pe
trobrás, não houve acréscimo significativo às informa
ções já constantes dos autos, razão pela qual enten-
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demos que deve ser mantida a proposta de audiência
anteriormente formulada" (fI. 126, item 10).

10. O Exmo Sr. Ministro Relator Adylson Motta,
solicita o pronunciamento do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da União (fI. 128), respondido
pelo parecer da Exma SI"" Procuradora Maria Alzira
Ferreira (fI. 129, item 4):

"Em atenção à audiência solicitada pelo emi
nente Ministro-Relator, Adylson Motta, e, consideran
do que:

a) a operação de funding do Banco Central,
tecnicamente, constitui-se em uma operação externa,
enquanto depósito no exterior, mas não em um em
préstimo externo, isentando-se, portanto, de autoriza
ção do Senado Federal;

b) representa o Banco Central o papel de um
mero aplicador de reservas internacionais brasileiras
em um banco no estrangeiro (no caso, o Banco do
Brasil de New York e Cayman);

c) a referida operação já se encontra totalmente
liquidada (fI. 61, item 8), manifestamo-nos de acordo
com a proposição apresentada (...) às fls 126/127, ex
cetuando-se a determinação contida no subitem 11 .2,
pelas considerações expostas".

11. (... )"
1O. Prossegue a Instrução realizando detida

análise das defesas apresentadas:

"ANÁLISE DA DEFESA DO SR. ANTÔNIO
CLÁUDIO SOCHACZEWSKI

12. Para que se torne possível fazer a análise
dos argumentos apresentados nas razões de justifi
cativa do sr. Antônio Carlos Sochaczewski, precisa
mos compreender quais foram as teses sobre as qua
is foi construída sua defesa, os fundamentos sobre os
quais se assenta.

12.1. Em primeiro lugar, temos a tese de que a
conduta que poderia ser atribuída ao Diretor da Área
Externa, na transação originária no Bacen, e que en
volve também Banco do Brasil e Petrobrás, teria sido
restrita à aplicação de recursos do Bacen em agênci
as do Banco do Brasil no exterior, até mesmo porque
não haveria nos autos qualquer evidência de ter o Re
querente autorizado a operação de empréstimo.

12.2. A segunda tese, é a de que tal operação de
funding não se constituía em risco para o Bacen, em
primeiro lugar porque os recursos foram destinados
ao Banco do Brasil, o maior banco comercial do País,
no qual a União detém a maioria do capital social e,
afora isso, legalmente imune aos riscos de falência.
Em segundo lugar porque a outra operação de em-

préstimo, entre o Banco do Brasil e a Petrobras, não
embutia qualquer risco que não o próprio "Risco Bra
sil", já que teve como destinatária a maior empresa
brasileira, igualmente sob controle acionário da
União. A ausência do risco teria se confirmado, inclu
sive, no fato de as operações já terem sido integral
mente quitadas.

12.3 A terceira tese, fundamentada na Lei n°
4.595/64, art. 10, inciso V e art. 11, inciso 111, informa
queo BACEN, na qualidade de gestor legal das reser
vas internacionais do País, está autorizado, por ex
presso mandato legal, a aplicar as reservas cambiais
de modo a propiciar o melhor resultado em termos de
segurança e benefícios econômicos para o País.

12.4 A quarta tese é a de que não se pode argu
mentar a respeito da necessidade de autorização do
Senado Federal para a realização da operação visto
que não teria havido um empréstimo externo, e sim
apenas uma operação externa que consistiu em de
pósito de recursos no exterior.

12.5 Analisando a argumentação acima, vemos
que ela parte da urna premissa única, qual seja, a de
que o BACEN, e aqui inclui-se a atuação de seu Dire
tor da Área Externa, não é responsável pela operação
de financiamento da Petrobras, ou seja, na transação
procedida, sua única e exclusiva participação esteve
absolutamente restrita ao funding provido ao Banco
do Brasil, operação legítima e legal, totalmente ampa
rada na legislação, e que se provou isenta de risco. A
operação posterior, entre Banco do Brasil e Petro
bras. não incluiria, portanto, participação do BACEN.

12.6 Isto é o que claramente se coloca:

"Como restou demonstrado":
(i) o BACEN não efetuou operação de

empréstimo à Petrobras;
(ii) o BACEN, quando depositou reser

vas cambiais no Banco do Brasil, agiu em
estrita conformidade com a lei;

(iii) não havia necessidade de autoriza
ção do Senado Federal para que o BACEN
procedesse como procedeu" (fI. 85 , item 32).

12.7 Quanto ao item 'ii" entendemos que o fato,
se fosse possível isolá-lo do contexto dos aconteci
mentos, estaria em conformidade com a lei. Quanto
ao item "iii". já verificamos que a menção à autoriza
ção do Senado Federal relaciona-se com a hipótese
de que se considerassem os recursos da operação
como sendo oriundos do Tesouro Nacional. Quanto
ao item "i", corno afirmamos acima, é a premissa cen
trai da defesa. A argumentação merece prosperar, se



135 Como foi vencido o prazo sem que a Petro
bras fizesse o pagamento completo, originou-se dai
uma negociação entre Banco Central e Petrobras, a
respeito do pagamento da operação, deixando mais
uma vez evidenciado o fato de que a operação se deu
entre estes dois entes:

"No que se refere ao restante do em
préstimo de US$ 750 milhões, dos quais
US$ 550 milhões já quitados, existindo hoje
o saldo de US$ 200 milhões, permitimo-nos
lembrar que nossa proposta foi de quitar o
referido saldo mediante (...)" (Vol. 11. fI. 333,
itern 4, Ofício DIR-30139/95, de 30 de outu
bro de 1995, enviado pela Petrobras ao
BACEN).

"No que concerne ao saldo do emprés
timo, existe consenso de que não se pode
admitir qualquer vinculação com eventuais
créditos junto à SIDERBRÁS, matéria da al
çada da Secretaria do Tesouro Nacional.
Nessas condições, informamos que o Banco
do Brasil (NY) estará sendo comunicado da
decisão da retirada dos depósitos (...)"
(Vol.Il, fi. 335, item 2.b., Ofício
SECRE-DIREXl95/3132, de 17 de novem
bro de 1995, enviado pelo BACEN à Petro
bras - grifo nosso).

13.6 Ressalte-se que esta última citação, confir
ma que a participação do Banco do Brasil na transa
ção era apenas operacional, como repassador de re
cursos, visto que a negociação para o seu pagamento
foi realizada com o BACEN, que aqui informa que re
passará determinada decisão ao Banco do Brasil.

13./' E, para finalizar a relação de informações
que comprovam a existência da operação entre Ban
co Central e Petrobras, reportamo-nos ao Voto-Direx
BCB n° 304/96, de 17/07/96, cuja ementa traz:
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não for possível demonstrar que a premissa" i"não é tos de curto prazo para financiar suas im-

verdadeira. portações de petróleo e derivados. Desses
13. São inúmeros os argumentos que caracteri- créditos, o BACEN, nos últimos 3 anos, atu-

zam que a operação originada no Banco Central tinha
ou como provedor de funding em algumascomo destino final e certo a Petrobras.

13.1 A simples coincidência de valores é um fato operações, alocando à Companhia até US$
que desperta nossa atenção, indicando que o destino 750 milhões (Vol. li, fI. 320, item 9, Ofício
final dos recursos cedidos pelo BACEN era a Petro- GDOGF-30043/94, de 22 de abril de 1994,

bras. enviado pela Petrobras ao BACEN - grifo
13.2 O próprio Banco Central afirma quefinanci- nosso)".

ou a Petrobras, que a operação BACEN - Banco do
Brasil - Petrobras, na verdade, era uma só:

"Como é do conhecimento de V.Sas.,
tendo em vista dificuldades de caixa decor
rentes de forte elevação dos preços do pe
tróleo, a Petrobras recebeu ajuda financeira
do Governo, através de operações de "re
lending" e de depósito do Banco Central no
exterior, vinculados a linhas especiais de
curto prazo (... )" (Vol. li, fI. 315, primeiro pa
rágrafo, Voto DIREX-93)

"Entre novembro de 1990 e janeiro de
1991 a Petrobras contratou operações de
empréstimo de curto prazo emergenciais
junto ao Banco do Brasil (NY e Cayman)",
no valor de US$ 750 milhões. Tais emprésti
mos, por decisão do Governo, foram viabili
zados com funding do Banco Central, atra
vés da constituição de depósitos a prazo
fixo no BB e deveriam ser liqüidados tão
logo sanadas as dificuldades apresentadas
pela Empresa à época" (fI. 74, item 8, Ofício
SECRE-PRESI-96 2033, de 4 de julho de
1996).

"A Petrobras recebeu ajuda do Gover
no Federal mediante a concessão de linhas
de crédito emergenciais, viabilizadas com
funding do Banco Central, em razão das difi
culdades de caixa decorrentes da forte ele
vação de preços do petróleo no mercado in
ternacional" (fI. 61, item 7, Ofício
DEPIN/GABIN-99/147, de 19 de abril de
1999).

13.3 O Ministério da Fazenda, por intermédio do
pronunciamento do próprio Ministro de Estado, traz
exatamente a mesma informação, no aviso MF/579,
de 4 de julho de 1996, à fi. 71, item 8.

13.4 A Petrobras apresenta a mesma informação:

"Por outro lado, como é de ciência de
V.Sa ., a Petrobras mantém no exterior crédi-

......_~------------, ___I<l'''''~lIj;''''''''_''''_~'''''_''''';. •••_I._''.''' "...-....'~
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

ACERTO DE PENDÊNCIAS COM O BANCO

CENTRAL DO BRASIL" (Vol. 11, fi. 344).

13.8 Seria bom relembrar, ademais, que o texto
constitucional proíbe a realização da operação de
empréstimo de maneira direta e indireta.

14. Urna vez demonstrada a existência do vinculo
direto entre a Petrobras e o BACEN na referida
operação, resta-nos avaliar a responsabilidade do então
Diretor da Área Externa, à época da efetivação da
transação.

15. Já por definição, considerando tratar-se de
uma operação externa, não é possível compreender
que o processo de autorização para a sua efetivação
não passasse, necessariamente, pelas mãos do res
ponsável último pelo departamento. Mas se não fosse
por esta simples dedução, poderíamos ainda buscar
elementos no próprio processo que nos revelam que,
operação similar, contou com a participação do dire
tor da área.

15.1 Em 31/10/90, o Conselho Monetário Nacio
nal autorizou, por intermédio do Voto CMN 203/90, a
efetivação de operação de relending no valor de U$$
600 milhões com a Braspetro Oil Services, para se
capitalizar em função de aguda insuficiência de caixa
(Vol. 11. fI. 305). Em 16110/90, o Diretor da Área Exter
na, Antônio Carlos Sochaczewski, proferiu seu voto
favorável à concretização da operação (Vol. 11, fI. 308).

15.2 Temos então, aqui, demonstrada a partici
pação - como não poderia deixar de ser - do Diretor
da Área Externa, na contratação de uma operação
anterior, entre os mesmos entes - Petrobras e
BACEN. Como é possível verificar na documentação
constante do Vol. 11 referente às negociações entre
Petrobras e BACEN, a quitação das duas operações
foi tratada entre estes dois entes, conforme já se de
monstrou acima, nos itens 12.5 a 12.7.

15.3 Quanto à operação objeto das razões de
justificativas ora analisadas, o relatório de auditoria
menciona a inexistência da documentação, como já
informado anteriormente:

"Para uma operação similar de ajuda
financeira à Petrobras chamada de
relending foram expedidos os Votos CMN
052/90 e 203/90 e o Voto BCB 769/90, além
de correspondências oficiais entre os
órgãos envolvidos. Portanto a não existência
de autorizações e/ou diretrizes similares
quando falamos da Linha de Crédito de US$
750 milhões concedida à Petrobras com
recursos das reservas cambiais brasileiras

é, no mínimo, fato atípico" (fI. 34, item
3.12.1.8).

15.4 No entender do Sr. Antonio Carlos Sochac
zewski, "a imputação não merece" prosperar, urna
porque não há nos autos qualquer evidência de ter o
Requerente autorizado a operação de empréstimo
(...) (fI. 178, item 9). Na verdade a ausência de tal do
cumentação, "no "mínimo atípica", aje em seu desfa
vor, pois na sua existência poderia ser constatada sua
alegada não participação na autorização para a efeti
vação da transação.

15.5 Sendo, portanto, o Sr. Antônio Carlos So
chaczewski o Diretor da Área Externa à época da efe
tivação da operação, e não havendo documentação
que revele a participação de outros agentes no pro
cesso de decisão sobre a operação em tela, resta evi
denciada sua responsabilidade na matéria.

16. Não nos deteremos na argumentação de de
fesa que buscou mostrar não ser necessária a autori
zação do Senado Federal para tal operação, visto
que, no relatório de auditoria, esta hipótese foi consi
derada apenas para o caso de se argumentar que os
recursos fossem originários do Tesouro Nacional
(conf. item 3.5.3 desta instrução). A equipe de audito
ria visava a, neste caso, evidenciar que, qualquer que
fosse a origem dos recursos, a operação teria infringi
do uma disposição constitucional.

17. Menção, ainda, se faça à alegação de que
não havia risco na operação de funding (fI. 179, item
11), e na "outra operação, de empréstimo, feita (...)
entre o Banco do Brasil e a Petrobras (...) (fI. 179, item
12). Na verdade o processo não aponta nesta direção,
pois centra-se na questão da legalidade da operação,
razão pela qual, também não nos deteremos neste
ponto.

ANÁLISE DA DEFESA DO SR. IBRAHIM ERIS

18. Semelhantemente à análise feita sobre as
razões de justificativa do sr. Antônio Carlos Sochaczewski,
procuraremos compreender quais foram as teses sobre
as quais foi construída a defesa do sr. Ibrahim Eris, os
fundamentos sobre os quais se assenta.

18.1 Em primeiro lugar temos a tese de que "a
operação externa entabulada pelo Banco Central
com o Banco do Brasil (Nova York e Grand Cayman),
entre novembro de 1990 e janeiro de 1991, não se
tratou de empréstimo externo, de favorecimento
direto à Petrobrás SA, mas sim de típica operação
de aplicação de recursos no exterior,
apresentando-se na posição de depositante e o
Banco do Brasil na posição de depositário" (fI. 187.
item 2).
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18.2 Em segundo lugar, argumenta que, visto se
tratar de operação de depósito das reservas de
moeda estrangeira, o procedimento não se submete
ao Senado Federal - conforme preconiza o art. 52,
inciso V da Constituição Federal -, sendo regido pela
Lei n° 4.595/64 (fI. 187, item 3). Informa ainda, mais
adiante, as regras de subordinação para aplicação do
dispositivo constitucional acima citado, estabelecido
na Resolução do Senado Federal n° 50, de 16 de
junho de 1993 (fI. 187 e 188, itens 5 a 8).

18.3 Em terceiro lugar, argumenta, e aqui
parece-nos estar o aspecto central de sua defesa.
que "a operação externa do Banco Central
restringiu-se, repita-se. na aplicação financeira
perante o Banco do Brasil (...). a autarquia como
administradora das reservas internacionais (...) ainda
que a operação estivesse orientada para a concessão
de linha especial de crédito à Petrobrás S.A." (fI. 187,
item 4).

18.4 Em quarto lugar, informa sobre a
legalidade da operação de aplicação dos recursos no
exterior, conforme havia sido feito (fI. 188, itens 9 e
1O). Neste particular. o sr. Ibrahim Eris. chega a
admitir uma pequena possibilidade de impropriedade
de natureza formal, visto que a operação fugiu dos
moldes que viriam a ser normalizados no teor do Voto
BCB 498/92 (fI. 188, item 14).

18.5 Em quinto lugar, apresenta a justificação
para a realização da operação de financiamento da
Petrobrás, em função da excepcionalidade da
situação do momento (fI. 188, itens 11 a 13)

19. A partir dai, a argumentação se concentra na
legislação afeta ao Tribunal de Contas da União, no
julgamento de seus processos:

"Nesse ponto, em conclusão, pode-se
realçar, em caráter meramente argumentativo,
suposta irregularidade formal, confrontada tal
operação com as operações posteriores, ante
a inexistência de ato normativo especifico, au
torizando, quando muito, a providência inscrita
no art. 194, 11, do Regimento Interno do Tribu
nal de Contas da União, qual seja: 'quando
constatada tão somente falta ou improprieda
de de caráter forrnal, determinará ao respon
sável, ou a quem lhe haja sucedido, a ado
ção de medidas necessárias de modo a pre
venir a ocorrência de outras semelhantes..." (fI.
188 e 189, item 14).

"Saliente-se, em outro norte, a Inexis
tência de irregularidade quanto à legitimida
de ou à economicidade, ancorada no art.

194, 111 (...), vez que, no que se refere a legi
timidade, havia permissivo legal de normati
zação da administração das reservas cam
biais (...) e no que diz respeito a economici
dade, a eficiência econômica foi plenamente
atendida, com o fortalecimento de caixa da
Petrobrás (...) além de saldar o empréstimo
com o Banco do Brasil integralmente(...)" (fI.
189, ítem 15)

"Em sentido uniforme, estipulam o art.
58 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992 e
o art. 220, 111, do Regimento Interno, a apli
cação de multa decorrente de 'ato de gestão
ilegítimo ou antieconômico' somente quando
resultar 'injustificado dano ao Erário'. Ora,
não houve, consoante já se observou, qual
quer prejuízo ao Patrimônio Público( ... )
Assim, exigindo-se o Tribunal de Contas da
União, para a aplicação de multa, na avalia
ção de suposto ato ilegítimo ou antieconô
mico, a condição indispensável do dano ao
erário, verifica-se inaplicável qualquer san
ção de caráter pecuniário(...)" (fI. 189, itens
17a18(b))

20. Parte de premissa próxima á da defesa
apresentada pelo sr. Antonio Carlos Sochaczewski,
com o diferencial de que admite a existência da
operação BACEN - Petrobrás. No caso do sr. Ibrahim
Eris, suas razões de justificativa parecem apontar em
direção ao fato de que a) a operação existiu, b) não foi
decidida no âmbito do Banco Central, c) ao Banco
Central coube apenas a execução do empréstimo ao
Banco do Brasil dentro dos parâmetros legais, e
conseqüentemente d) não existe a responsabilidade
do presidente e do diretor da área externa.

21. Não vislumbramos aqui a necessidade de
comprovar a existência da operação de empréstimo
do Banco Central à Petrobrás, em primeiro lugar por
já estar demonstrada anteriormente, em segundo
lugar porque o sr. Ibrahim Eris, por mais de urna vez,
admite, ainda que apondo várias ressalvas, que ela,
de fato, ocorreu:

"A operação externa do Banco Central
restringiu-se, repita-se, na aplicação financeira
perante o Banco do Brasil (...), a autarquia
como administradora das reservas
internacionais do País (...) ainda que a
operação estivesse orientada para a concessão
de linha especial de crédíto à Petrobrás SA" (fI.
187, ítem 4).

"Vale ressaltar, ainda, a excepcionali
dade da situação ocorrida à época. Sem
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cair em contradição, a fim de justificar o em
préstimo, a concessão da linha de crédito
era indispensável, ante o significativo déficit
de caixa da Petrobrás (.. .)" (fI. 188, item 11).

"No entanto, tomou-se ainda o cuidado
de efetuar a operação sem a concessão de
empréstimo direto, evidente, ademais, o im
pedimento constitucional de implementá-lo,
nos termos do § 10 do art. 164 da Constitui
ção Federal. Assim, a operação restrita da
autarquia com o Banco do Brasil (Nova York
e Cayman), como simples depositante, sem
qualquer vinculação ou 'negócio' com a Pe
trobrás S.A." (fI. 188, item 13).

"( ...) e no que diz respeito a economici
dade, a eficiência econômica foi plenamente
atendida, com o fortalecimento de caixa da
Petrobrás, honrando a empresa seus com
promissos (...) além de saldar o empréstimo
com o Banco do Brasil integralmente, sendo
a operação inteiramente liquidada com o
Banco Central do Brasil «fI. 1 89. item 15).

E, a respeito das argumentações acima transcri
tas, registramos. ainda, a preocupação manifesta em
evitar a concessão de empréstimo direto do BACEN à
Petrobrás (fI. 188, item 13), ou seja, deixando claro, pe
las palavras do sr. Ibrahim Eris, que o propósito da ope
ração triangular era apenas diversionista.

22. Demonstrada corno está a realização do
empréstimo do Banco Central à Petrobrás, e também
admitida como se vê acima, a única defesa possível
do sr. lbrahim Eris estaria na argumentação de não ter
tido ele responsabilidade pela mesma. A única
comprovação apresentada a este respeito é a
afirmação, fartamente repetida nos documentos
constantes deste processo, de que tratou-se de
"decisão de governo", conforme asseverado em sua
defesa: 'Ai a razão para que a operação fosse
montada como 'decisão de governo', sem qualquer
ingerência irregular do Banco Central ou de seu
Presidente/Diretores" (fI. 188, item 12).

23. Ora, torna-se absolutamente indispensável
a caracterização, então, do autor, ou dos autores, da
decisão de se realizar a operação, para que se
descaracterizasse a sua responsabilidade, como se
vê em operação similar, na qual ele apresenta o voto
dos diretores do BACEN e o seu próprio, mas cuja
responsabilidade final recai sobre o Conselho
Monetário Nacional, conforme veremos a seguir. Ante
a ausência de documento que possa estabelecer tal
comprovação, não há como eximir-se da
responsabilidade o sr. Ibrahim Eris.

24. Assim como argumentamos a respeito do sr.
Antônio Carlos Sochaczewski, já por definição,
considerando tratar-se de uma operação realizada
pelo BACEN, custa-nos aceitar que o processo de
autorização para a sua efetivação não passasse,
necessariamente, pelas mãos do responsável último
pela autarquia. Mas se não fosse por esta simples
dedução poderíamos ainda buscar elementos no
próprio processo que nos revelam que, operação
similar, contou com a participação do Presidente do
BACEN, em seu processo decisório.

24.1 Em 31-10-90, o Conselho Monetário Naci
onal autorizou, por intermédio do Voto CMN 203/90, a
efetivação de operação de relending no valor de
US$600 milhões com a Braspetro Oil Services, para
se capitalizar em função de aguda insuficiência de ca
ixa (Vol. 11, fI. 305). Em 16-10-90, o Presidente do
BACEN, Ibrahim Eris, encaminhou o voto da diretoria
e proferiu o seu, favorável à concretização da opera
ção (Vol. 11, fI. 307).

24.2 Temos então, aqui, demonstrada a partici
pação - como não poderia deixar de ser - do Presi
dente do BACEN, na contratação de uma operação
anterior, entre os mesmos entes - Petrobrás e
BACEN. Como é possível verificar na documentação
constante do Vol. 11, referente às negociações entre
Petrobrás e BACEN, a quitação das duas operações
foi tratada entre estes dois entes, conforme já se viu
anteriormente, nos itens 12.5 a 12.7.

25. Entende o Sr. Ibrahim Eris que sua ingerên
cia na operação BACEN - Petrobrás no valor de
US$750 milhões seria irregular, visto a operação ter
sido montada como "decisão de governo". Na verda
de, a irregularidade estabeleceu-se na realização da
operação sem nenhuma autorização legal, voto, en
fim, algum normativo que a fundamentasse, como
ocorreu na operação acima citada, cuja decisão con
tou com sua participação.

26. Estivesse evidenciada uma sistemática se
melhante à que ocorreu por ocasião do empréstimo
autorizado pelo Voto CMN 203/90, independente
mente da análise da conformidade legal utilizada, es
tariam, no mínimo, identificados os responsáveis por
ela, vencendo-se então a obscuridade de sua autoria,
que surge quando se utiliza a justificativa de que a
operação foi fruto de "decisão de governo".

27. Quanto à sua argumentação relativa aos ins
trumentos legais nos quais deveriam se basear o jul
gamento deste processo, não merece prosperar, visto
ter ela descartado a norma na qual se enquadra o
procedimento impugnado, que se encontra na Lei n°
8.443, de 16 de julho de 1992, art. 58, inciso 11, e no
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RITCU art. 220, inciso 11, que prescrevem a aplicação
de multa aos responsáveis por ato praticado com gra
ve infração à norma legal. E de se notar que estes in
cisos não foram sequer mencionados pelo denuncia
do, que baseou toda a sua argumentação na tese de
não ter sido ele, responsável pela operação de em
préstimo do BACEN à Petrobrás.

28. Ressalte-se, mais uma vez, que a menção
ao art. 52, inciso V, da Constituição Federal, no voto
do Ministro-Relator, decorre exclusivamente da hipó
tese de que os recursos utilizados no empréstimo fos
sem considerados como sendo do Tesouro Nacional.
A argumentação construída no relatório de auditoria
(fls. 35 e 36. item 3.12.2) aponta para o fato de que,
qualquer que fosse a origem dos recursos, a opera
ção apresentava infração à norma legal, no caso,
constitucional" .

11. A seguir, a Instrução da Unidade Técnica
apresenta suas conclusões e a respectiva proposta
de encaminhamento:

Conclusão
29. Encontramos as justificativas baseadas em

algumas premissas, conforme se viu. A defesa do Sr.
Antonio Carlos Sochaczewski partiu da premissa de
que não houve empréstimo concedido pelo BACEN à
Petrobrás. Afirma, também, que sua única participa
ção no episódio teria sido a de realizar a aplicação
das reservas cambiais do BACEN nas agências do
Banco do Brasil no exterior, operação enquadrada
dentro das normas legais.

30. A defesa do Sr. Ibrahim Eris, admite a reali
zação da operação, mas procura, também, restringir
sua participação à aplicação das reservas cambiais
do BACEN nas agência do Banco do Brasil no exteri
or. Admite o Sr. Ibrahim Eris que possa ter havido al
guma impropriedade na aplicação dos recursos, por
não se enquadrar nas determinações do futuro Voto
BCB 498/92, mas teria sido apenas de caráter formal,
não ensejando multa aos responsáveis, mesmo por
que não havia normativo para este tipo de operação à
época.

31. Nossa conclusão, após a análise das peças
que compõem o processo, e a legislação afeta ao
tema, caminha em direção diversa. Resumidamente,
poderíamos informar:

a) a operação que envolveu a aplicação de re
servas cambiais brasileiras, administradas pelo Ba
cen, em agências do Banco do Brasil no exterior, foi
de empréstimo à Petrobrás.

b) tal operação é expressamente vedada pela
Constituição Brasileira, em seu art. 164. § 1°:

"É vedado ao Banco Central conceder,
direta ou indiretamente, empréstimos ao Te
souro Nacional e a qualquer órgão ou enti
dade que não seja instituição financeira";

c) não existem documentos que demonstrem a
autorização ou a base legal para a realização do em
préstimo;

d) a responsabilidade pela realização da opera
ção recai, portanto, sobre o órgão incumbido da admi
nistração das reservas cambiais do País, o Banco
Central do Brasil, sendo responsáveis o Presidente e
o Diretor da Área Externa.

Proposta de Encaminhamento
32. Assim sendo, somos pela rejeição das ra

zões de justificativa apresentadas pelos Srs. Antonio
Carlos Leonardo Pereira Sochaczewski e Ibrahim
Eris, e propomos que:

- com fulcro no RITCU art. 194, § 2°, sejam apli
cadas aos responsáveis, Srs. Antonio Carlos Leonar
do Pereira Sochaczewski e Ibrahim Eris, a multa pre
vista na Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, art. 58,
caput e inciso 11, por afronta à proibição constante da
Constitui«ão Federal, art. 164, § 1°, que veda ao Ban
co Central conceder, direta ou indiretamente, emprés
timos ao Tesouro Nacional ou a qualquer órgão ou en
tidade que não seja instituição financeira,

- que o presente processo seja juntado às con
tas do Banco Central do Brasil relativas ao ano de
1991."

21. O Ministério Público junto a este Tribunal, por
meio de sua nobre representante Procuradora Maria
Alzira Ferreira, apresentou parecer em sentido diverso
(fls. 200/209), com os seguintes fundamentos:

Quanto à ausência de qualquer documento que
comprovasse a autorização da operação (subitem
3.12.2.1) e/ou a existência efetiva de decisão de go
verno no sentido de realizá-Ia (subitem 3.12.2.3), as
sim se manifestou a representante do Ministério PÚ
blico:

"6. Cumpre observar que consta dos
autos o aviso MF/579, assinado pelo Minis
tro de Estado da Fazenda, Pedro Malan, em
que afirma que "Entre novembro de 1990 e
janeiro de 1991 a Petrobrás contratou ope
rações de empréstimo de Curto prazo emer
genciais junto ao Banco do Brasil (NY e
Cayman), no valor de US$750 milhões. Tais
empréstimos, por decisão de governo, foram
viabilizados com funding do Banco Central,
através da constituição de depósitos a prazo

,---------------_. -_ ,-
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fixo no BB e deveriam ser liquidados tão
logo sanadas as dificuldades apresentadas
pela empresa à época'~ (f. 71 - grifos acres
cidos)"

Quanto à suposta infringência do art. 52, inciso
V, da CF/88, entende que tal dispositivo tem como
destinatários as pessoas de direito público interno
(União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municí
pios), de modo que apenas essas entidades depen
deriam de autorização prévia do Senado Federal para
a realização de operações externas, não existindo, no
caso em exame, transgressão desse dispositivo.

Por fim, quanto à infringência do § 1° do art. 164,
assim se manifesta a douta Procuradora:

"15 Por outro lado, assim dispõe o § 1° do art.
164 da Constituçião Federal":

"§ 1° É vedado ao Banco Central conceder, dire
ta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacio
nal e a qualquer órgão ou entidade que não seja insti
tuição financeira."

(... )
18. Por conseguinte, para melhor compreensão

o referido parágrafo pode ser dividido em duas partes:
1a) É vedado ao Banco Central conceder, direta

ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional;
2a) É vedado ao Banco Central conceder, em

préstimos a qualquer órgão ou entidade que não seja
instituição financeira.

(...)
20. Posto isso, cumpre ressaltar que:
10) não houve concessão de empréstimo do

Banco Central ao Tesouro Nacional;
2°) o Banco Central não concedeu empréstimo

à Petrobrás;
30) embora permitido, também não houve con

cessão de empréstimo do Banco Central ao Banco do
Brasil. Vale ressaltar que a operação realizada pelo
Banco Central constituiu-se em uma operação de de
pósito no Banco do Brasil, no exterior - uma operação
externa, mas não um empréstimo externo;

40) houve, sim, conforme documento de folha
71, a concessão de empréstimo do Banco do Brasil à
Petrobrás." (grifos no original)

23. Conclui a nobre representante do Ministério
Público no sentido de que as justificativas apresenta
das pelos Srs. Ibrahim Eris e Antônio Cláudio Leonar
do Pereira Sochaczewiski sejam plenamente acata
das e que, por via de conseqüência, se arquivem os
presentes autos.

É o Relatório.

VOTO

Objetivamente, a controvérsia que ensejou a
audiência dos responsáveis trata da existência de
transgressão à vedação contida no § 1° do art. 164 da
Constituição Federal, que proíbe o Banco Central de
conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao
Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que
não seja instituição financeira.

Verifica-se que o Banco Central proveu US$750
milhões em fundos, oriundos das reservas cambiais
brasileiras, na forma de "Depósitos Especiais" que fo
ram repassados à Petrobrás por meio de operações de
empréstimo de Curto prazo contratadas junto ao Banco
do Brasil - US$ 600 milhões -, e BANESPA - US$ 150
milhões (fls. 33, Vol. Principal; e fls. 317, Vol. 11).

Para melhor compreensão da matéria, quero
apresentar alguns esclarecimentos a respeito da na
tureza das contas do grupo "Extra-caixa" que ofereci à
Segunda Câmara quando relatei pela primeira vez
este processo:

"2. O trabalho leve como ponto de par
tida o relatório de auditoria realizada naque
la Autarquia, no segundo semestre de 1996,
nas reservas cambiais brasileiras classifica
das como "Caixa" (TC 012.118/96-0), aten
dimento à solicitação oriunda da Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado federal
e que culminou com mencionada Decisão n°
302/97.

(...)
4. Sobre as reservas cambiais classifica

das no "Extra-Caixa", esclarece-se que são
compostas por contas que, devido a questões
administrativas ou à característica das opera
ções, necessitaram de mim tratamento dife
renciado por parte do Banco Central. São di
ferenciadas daquelas classificadas como "Cai
xa" pela origem (empréstimos concedidos), ou
mesmo pela destinação (recursos para cum
primento de acordo da divida externa, opera
ções de aplicações de recursos em agências
de bancos brasileiros no exterior).

4.1. Assim, conforme o Relatório, há
recursos registrados no "Extra-Caixa" vincu
lados a acordos da dívida externa brasileira
("Vinculado a Garantias Colaterais"), outros
vinculados a empréstimos para cobertura de
importações de petróleo ("Linha de Credito
Petrobrás"), aplicação em agências de ban
cos brasileiros no exterior ("Capitalização de
Bancos no exterior'), a créditos referentes a
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financiamentos externos concedidos a im
portadores de produtos brasileiros (opera
ções FINEX), entre outras operações:'

Trago ainda, as considerações sobre a conta
Extra-caixa apresentado pelo Relator do citado TC
012.118196-0, o Ministro Humberto Guimarães Souto:

"Segundo critérios internos, as reser
vas estão divididas em dois grandes grupos:

- o de Caixa - composto de recursos
livres para aplicações financeiras a cargo do
Departamento de Operações com as Reser
vas Internacionais - DEPIN;

- o Extra-caixa - que registra as apli
cações decorrentes de decisões adotadas
fora do âmbito do DEPIN".

Feitas essas considerações preliminares, passo
a examinar e a formular juízo de mérito sobre os pare
ceres divergentes oferecidos pela 2a Secex e pela
douta Procuradoria.

Inicialmente, com as devidas vênias, discordo
da exegese adotada pelo Ministério Público quanto
ao sentido da proibição constante do § 10 do art. 164
da Constituição Federal. Entendo que a redação des
se dispositivo é clara no sentido de que o Banco Cen
trai se encontra proibido de conceder, direta ou indire
tamente, empréstimos não só ao Tesouro Nacional,
mas também e a qualquer órgão ou entidade que não
seja instituição financeira.

Quanto ao mérito, acolho como fundamento do
meu Voto a bem articulada análise da Unidade Técni
ca em face das alegações de defesa apresentadas
pelos responsáveis.

Analisados e ponderados todos os elementos
fáticos e de direito constantes dos autos, entendo que
não deve ser acolhida a tese de que a operação reali
zada pelo Banco Central constituiu-se em mera ope
ração de depósito no Banco do Brasil.

Conforme comprova a documentação acostada
aos autos, por exemplo, à fI. 303, Vol. 11, a devolução
de recursos ao Banco Central estava vinculada ao pa
gamento do empréstimo pela Petrobrás, e não ao
vencimento do depósito a prazo. Ora, uma simples
aplicação a prazo está disponível ao investidor quan
do do seu vencimento, o que não ocorreu no presente
caso, o que por si já descaracteriza a operação como
mera aplicação de divisas.

Como anteriormente mencionei, as operações
registradas no grupo "Extra-caixa" não são operações
rotineiras, nem tratam de simples depósitos a prazo,
investimentos ou aplicações da reservas cambiais
até porque, se assim fossem, estariam registradas no

grupamento "Caixa" - mas são operação que possu
em finalidades especiais, além da simples gestão de
reservas cambiais.

A operação registrada como Depósito Especial
teve como finalidade não a mera gestão das reservas,
mas sim o provimentos de fundos à Petrobrás. O moti
vo que conduziu ao ato administrativo praticado não
foi a necessidade de aplicar as reservas cambiais
brasileiras, mas sim a necessidade de se prover fun
dos a serem alocados à Petrobrás.

Prover aquela estatal de recursos provenientes
da reserva cambial aos cuidados do Bacen, na forma
como aqui realizado, principalmente ante a vincula
ção entre o parlamento do empréstimo pela Petrobrás
e o retorno do funding ao Caixa das reservas cambia
is, constitui, sem sombra de dúvida, operação de em
préstimo àquela entidade, ainda que realizada indire
tamente, por meio do Banco do Brasil e do Banespa,
que figuraram como meros agentes financeiros re
passadores das recursos oriundos do BACEN.

Percebo que não há como acolher o entendimen
to de que não houve empréstimo, vez que o mesmo é
formalmente reconhecido pelas duas entidades, confor
me comprova a vasta troca de correspondência entre
Petrobrás e BACEN, conforme documentação acosta
da aos autos, em que se discute alternativas para sua li
quidação, negociando-se o pagamento inclusive medi
ante compensação de dívidas recíprocas.

Cabe à espécie exatamente a hipótese descrita
na Lei n° 4.717/65 quando trata do desvio de finalida
de: "o desvio de Finalidade se verifica quando o agen
te pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto,
explícita ou implicitamente, na regra de competência".

Trata-se de evidente vício do ato administrativo,
pois que praticado com desvio de finalidade, vez que
não se desejou contratar uma aplicação, um depósito
à prazo, mas sim uma operação que somente seria
resgatada à medida em que a Petrobrás realizasse os
pagamentos do empréstimo concedido.

Entendo que o fato de que os recursos não esta
rem disponíveis para o Banco Central enquanto não
quitado o empréstimo da Petrobrás comprova a vincu
lação entre duas operações que os responsáveis pre
tenderam ser independentes: um depósito de divisas
externas realizado pelo Banco Central no Banco do
Brasil, e um empréstimo do Banco do Brasil à Petro
brás.

Não merecendo prosperar a tese de que houve
a realização de duas operações independentes, o ato
praticado pelo BACEN resultou em violação de dispo
sitivo constitucional que expressamente havia vedado
esse procedimento.

• c •••••__•••••"._,.",•••• ,••• ,•• -._,., ,_.,_." __"_••••_ •• ,~_••,.",•••"" "•• ,." " ,.,, _ ••_._ H _ .. " •• -_._•.•••. "



DECLARAÇÃO DE VOTO

De início, gostaria de louvar a qualidade do Voto
ora apresentado pelo eminente Relator, Ministro
Adylson Motta, bem assim a qualidade da análise efe
tuada pela Unidade Técnica.

Restou demonstrado, sem dúvida, que a aplica
ção das reservas cambiais, entre novembro de 1990 e
fevereiro de 1991, no Banco do Brasil e, em menor es
cala, no Banco do Estado de São Paulo, tiveram como
objetivo último a concessão de empréstimo à estatal
Petróleo Brasileiro S/A, que enfrentava, à época, grave
problema de caixa, em decorrência da alta do preço do
petróleo no mercado internacional, impulsionada pela
iminência da chamada "Guerra do Golb."

Não obstante o desvio de finalidade verificado e,
mais grave, a infração ao disposto no § 1° do art. 164
da Constituição Federal, que veda ao Banco Central a
concessão, direta ou indiretamente, de empréstimos
a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição
financeira, sou de entendimento que não deva ser
aplicada aos responsáveis a multa prevista no Decre
to-Lei nO 199/67, pelos motivos que passo a expor.

Em primeiro lugar, a audiência dos responsáve
is não indicou claramente a irregularidade em tela,
pois referiu-se a violação ao inciso V do art. 52 da
Carta Magna. Essa omissão, entendo, prejudicou o
exercício do direito de defesa, haja vista que as ra
zões de justificativa dos responsáveis não se centra
ram nesse ponto.

Em segundo lugar, não houve chamamento aos
autos dos responsáveis vinculados ao Banco do Bra
sil, que foi a instituição concretizadora do ato conside
rado irregular, a saber: a concessão de financiamento
à Petrobras pelo Banco Central.

Em terceiro lugar, deve-se registrar a ausência
de prejuízo para a autarquia federal, para o Banco do
Brasil ou mesmo para o Tesouro, uma vez que a em
presa tomadora dos recursos honrou os compromis
sos assumidos, pelo que consta do Relatório e Voto
apresentados.

Assim, não obstante esteja caracterizada a irre
gularidade, a gravidade da conduta dos responsáveis
é atenuada pela grave situação econômica da época,
que poderia redundar, eventualmente, em problemas
de abastecimento de petróleo para todo o País.
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Ante a gravidade da irregularidade apurada, tor- recursos das reservas cambiais, em desobediência
na-se de menor importância a questão da inexistên- ao § 1° do art. 164 da Constituição Federal. Conside-
cia de autorização administrativa para a realização da rações sobre a matéria. Rejeição das razões de jus-
operação em tela. Não obstante, entendo que o aviso tificativa. Não aplicação de multa pelas razões ex-
MF/579, de 4-7-96, assinado pelo Ministro de Estado postas. Determinação. Apensamento do processo às
da Fazenda Pedro Malan (fls. 70/72), aviso este ao contas de 1991 da entidade.
qual faz alusão a nobre representante do Ministério
Público, não tem o condão de provar a existência de
decisão de governo autorizando a operação. Não
apenas por ter esse documento sido produzido mais
de 5 anos após a ocorrência da operação, mas princi
palmente porque a informação que contém tem ori
gem no próprio Banco Central.

De fato, o conteúdo do aviso citado se encontra
Fielmente reproduzido no Memorando da Presidên
cia do Banco Central SECRE PRESI-96, nO 2033, de
mesma data, 4-7-96 (fls. 73/76), o que evidencia te
rem ambos os documentos uma origem comum, ou
ao menos que tenham sido elaborados em conjunto.
Compulsando os autos verifiquei a existência de cor
respondência do BACEN ao Ministério da Fazenda
datada de 20-6-96 (fls. 336/339), em que se relata ao
Secretário Executivo daquele Ministério as questões
envolvendo a Petrobrás e o Banco Central, cujo textos
se encontram em grande parte reproduzidos no aviso
ministerial.

Corroborando esse entendimento, verifico que
todos os documentos citados trazem o mesmo erro,
pois que afirmam ter a Petrobrás contratou operações
de empréstimo de curto prazo, no valor de US$750
milhões, junto ao Banco do Brasil (NY e Cayman),
quando na verdade a contratação junto ao Banco do
Brasil limitou-se a US$600 milhões, sendo os restan
tes US$150 milhões contratados com o BANESPA
(fls. 33. Vol. Principal, e fls. 317, Vol. 11).

Quanto à proposta de aplicação de multa, uma
vez que os fatos relatados ocorreram antes do adven
to da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, entendo
que a sanção aplicável se encontra limitada ao dis
posto no art. 53 do Decreto-Lei n° 199/67.

Com essas considerações, Voto por que seja
adotado o Acórdão que ora submeto à apreciação
deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões - Ministro Luciano
Brandão Alves de Souza, em 19 de fevereiro de
2003. - Adylson Motta, Ministro-Relator.

GRUPO 11 - CLASSE V - Plenário
TC n° 11.628/1997-9 (com 2 volumes)
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Banco Central do Brasil
Responsáveis: Ibrahim Eris (CPF: 667.957.968-68) e
Antônio Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski
(CPF: 134.756.147-15).
Sumário: Relatório de Auditoria. Reservas cambiais
do grupo extracaixa. Empréstimo à Petrobras com



Ofício PGR/GAB/N° 717

Brasília, 20 de junho de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Digníssirno Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Deputado,
Cumprimentando-o, tenho a honra de dirigir-me

a Vossa Excelência para acusar o recebimento do
Ofício SGM/P n° 1.245, de 17 de junho de 2003, que
encaminha o Relatório Final da Comissão de Defesa
do Consurnidor, Meio Ambiente e Minorias, dos atos
do Poder Executivo Federal relativos à liberação de
plantas transgênicas, visando subsidiar as investiga
ções e aç:ões promovidas pelo Ministério Público Fe
deral sobre a matéria, e informar que estou enviando,
nesta data, cópia do aludido expediente e a documen-

ACORDÃO N° 121/2003 - TCU - Plenário

1. Processo TC 011.628/1997-9 (com 02 volumes)
2. Grupo 11, Classe de Assunto V - Relatório de

Auditoria
3. Responsáveis: Ibrahim Eris (CPF:

667.957.968-68) e Antônio Cláudio Leonardo Pereira
Sochaczewski (CPF: 134.756.147-15)

4. Entidade: Banco Central do Brasil - Bacen
5. Relator: Ministro Adylson Motta
Redator: Ministro Benjamin Zymler
6. Representante do Ministério Público: Procu

radora Maria Alzira Ferreira
7. Unidade Técnica: 2° Secex
8. Advogado constituído nos autos: Bruno Mou

ra de Moraes Rêgo (OAB/DF 11.123)
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes

autos de Relatório de Auditoria.
Considerando que a operação com recursos

das reservas cambiais brasileiras por meio de "fun
ding" do Banco Central do Brasil, concedido entre os
meses de novembro de 1990 e janeiro de 1991, no va
lor de US$ 750 milhões, constituiu empréstimo indire
to à Petrobrás;

Considerando que a realização de operações
dessa natureza é vedada pelo § 1° do art. 164 da
Constituição Federal;

Considerando que as razões de justificativa dos
responsáveis não trouxeram elementos capazes de
elidir a irregularidade apontada;

Considerando, porém, a excepcionalidade da si
tuação conjuntural, decorrente da alta do preço do pe
tróleo no mercado internacional;

Considerando o tempo decorrido entre o ato in
quinado de irregularidade e este julgamento, bem as
sim a rnodicidade do valor da rnulta que poderia ser
aplicada, fatos esses que retiram da pena seu caráter
punitivo e educativo;
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Por fim, devem ser considerados o decurso do ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas
tempo entre o cometimento da irregularidade e a mo- da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as ra-
dicidade da multa que poderia ser aplicada, tendo em zões expostas pelo Redator, em:
vista os limites fixados pelo Decreto-Lei n° 199/67. 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresenta-
Esses fatores, por si só, retiram da pena o caráter pu- das pelos responsáveis;
nitivo e o educativo. 9.2. determinar ao Banco Central do Brasil que

Destarte, acolho as ponderações do ilustre Pro- observe fielmente o § 1° do art. 164 da Constituição
curador-Geral e proponho que este Tribunal, não obs- Federal que veda a concessão, direta ou indiretamen-
tante rejeite as razões de justificativa apresentadas, te, de empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer
deixe de cominar aos responsáveis a multa prevista órgão ou entidade que não seja instituição financeira;
na antiga legislação, sem embargo de determinar ao 9.3. determinar o apensamento deste processo
Banco Central do Brasil a fiel observância das veda- às contas da entidade relativas ao exercício de 1991 ;
ções constantes do § 1° do art. 164 da Constituição 9.4. encaminhar cópias desta Decisão, acompa-
Federal. nhada do Relatório e Voto que a fundamentam, ao

TCU., Sala das Sessões, 19 de fevereiro de Banco Central do Brasil e à Presidência da Comissão
2003. - Benjamin Zymler, Redator. de Assuntos Econômicos do Senado Federal.

10. Ata nO 5/2003 - Plenário.
11. Data da Sessão: 19-2-2003 - Ordinária.
12. Especificação do quorum:
12.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (Pre

sidente), Humberto Guimarães Souto, Adylson Motta
(Relator), Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar, Ben
jamin Zymler (Redator) e os Ministros-Substitutos Lin
coln Magalhães da Rocha, Augusto Sherman Caval
canti e Marcos Bemquerer Costa.

12.2. Ministros com voto vencido: Adylson Motta
(Relator), Guilherme Palmeira e Ministro-Substituto
Marcos Bemquerer Costa.

12.3. Ministro que alegou impedimento: Hum
berto Guimarães Souto, Valmir Campelo, Presi
dente, Bl~njamin Zymler, Ministro- Redator Fui Pre
sente: Lucas Rocha Furtado Procurador-Geral

Encaminhe-se cópia ao autor da SIT 4, de 2003,
publique-se e, após, arquive-se.

Em 2-7-03. - João Paulo Cunha
Presidente.
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tação a ele acostada, à Subprocuradora-Geral da Re
pública Maria Caetana Cintra Santos, Coordenadora
da 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministé
rio Público Federal (consumidor e ordem econômica),
para as providências de sua competência.

Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima e dis
tinta consideração.

Respeitosamente, - Geraldo Brindeiro, Procu
rador-Gerai da República.

Ofício PGR/GAB/N° 718

Brasília, 20 de junho de 2003

Excelentíssima Senhora
Doutora Maria Caetana Cintra Santos
Coordenadora da 3a Câmara de Coordenação e Re
visão do Ministério Público Federal Brasília - DF

Senhora Subprocuradora-Geral,
Cumprimentando-a, tenho a honra de encami

nhar a Vossa Excelência para conhecimento e provi
dências cabíveis, cópia do Ofício SGM/P n° 1.245/03,
de 17 de junho de 2003, recebido do Deputado João
Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados,
e a documentação a ele acostada, que trata do Rela
tório Final da fiscalização e controle, realizados pela
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias da Câmara dos Deputados.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Atenciosamente, - Geraldo Brindeiro, Procura
dor-Gerai da República.

República: Acusa recebimento de relatório e in
forma providência tomada

Encaminhe-se à CDCMAM e, após, publique-se.
Em 2 de julho de 2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 1.917

Brasília, 8 de maio de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Ex", cópia do expediente que re

cebi do senhor Sinforiano Romero, no qual solicita
que o Congresso Nacional modifique a legislação ele
itoral conforme suas sugestões.

Atenciosamente, - Ministro Fernando Neves
da Silva.
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À Comissão Especial da Reforma Política. Ofi
cie-se e após, publique-se.

Em 2 de julho de 2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício nO 650 (SF)

Brasília, 15 de maio de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi arquivado,

definitivamente, nos termos do art. 101, § 10, do Regi
mento Interno do Senado Federal, o Projeto de Lei da
Câmara n° 52, de 2000 (PL n° 2.623, de 1996, nessa
Casa), que "a~era o art. 31 da Lei n° 9.099, de 26 de se
tembro de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais
cíveis e criminais e dá outras providências

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda-Suplente, no exercício da Primei
ra-Secretaria.

Publique-se. Arquive-se.
Em 2 de julho de 2003. - João Paulo

Cunha, Presidente.

Devolva-se ao autor, por não conter o número míni
mo de assinaturas indicado no inciso I do art. 60, da
Constituição Federal, combinado com o inciso I do
art. 201, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

SGM/P n° 1.384/03

Brasília, 2 de junho de 2003

A Sua Excelência a Senhora
Deputada Zelinda Novaes
Anexo IV - Gabinete n° 312
Nesta

Senhora Deputada,
Reporto-me à Indicação n° 147/03, de sua auto

ria, que "Sugere ao Governador do Estado da Bahia a
inclusão do Campeonato Baiano de Futebol do Interi
or no Programa de Educação Tributária do Estado da
Bahia - "Campanha Sua Nota é Um Show".

Informo a Vossa Excelência que não será possí
vel dar seguimento à proposição em apreço, uma vez
que não há previsão para formulação de indicação
para Governador de estado.

Nesse sentido, nos termos do art. 137, § 1°, inci
so 11, alínea c, do Regimento Interno, encaminho-lhe
em devolução a Indicação nO 147/03.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço e consideração.

João Paulo Cunha, Presidente.

INDICAÇÃO W 147, DE 2003
(Da Senhora Zelinda Novaes)

Sugere ao Governador do Estado da
Bahia a inclusão do Campeonato Baiano
de Futebol do Interior no Programa de
Educação Tributária do Estado da Bahia
- "Campanha Sua Nota é Um Show".

A Campanha Sua nota é um show, integrante do
Programa de Educação Tributária do estado da Bahia
- PET BAHIA, criado no ano de 1999 pelo Governo
Estadual, tem como objetivos desenvolver a consci
entização da população quanto à importância do
ICMS no cumprimento das obrigações sociais do
Estado; estimular no cidadão o hábito de exigir docu
mentos fiscais quando da aquisição de mercadorias;
incentivar atividades artístico-culturais por meio da
exigência de documentos fiscais quando da aquisição
de produtos e serviços, e promover maior incremento
à receita estadual.

O regulamento da Campanha Sua nota é um
Show, consolidado pelo Decreto Estadual n° 8.417 de
13 de janeiro de 2003, estabelece no seu art. 3° que
"os documentos fiscais de qualquer valor poderão ser
trocados para participação em eventos artístico-cultu
rais e desportivos..."

Onze associações do interior, representando
importantes municípios a exemplo de Alagoinhas, Ita
buna, Ilhéus, Juazeiro e Feira de Santana, disputarão
o Campeonato Baiano de Futebol do Interior no perío
do de 6 de abril a 27 de julho de 2003, valendo uma
vaga para o campeonato Brasileiro do Futebol Série
C -2003.

Atendendo à solicitação da Federação Baiana de
Futebol, considerando a importância para o desenvolvi
mento do esporte baiano ao tempo em que motiva os
clubes e proporciona uma gratificante opção de entrete
nimento, e respaldo no regulamento vigente da campa
nha, sugiro ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado da Bahia, Dr. Paulo Ganen Souto, a inclusão do
Campeonato Baiano de Futebol do Interior no Progra
ma de Educação Tributária do Estado da Bahia - Cam
panha Sua Nota é Um Show.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. 
Deputada Zelinda Novaes.
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REQUERIMENTO N° , DE 2003
(Da Sr" Zelinda Novaes)

Requer o envio de Indicação ao Go
verno do Estado da Bahia, sugerindo a
inclusão do Campeonato Baiano de Fute
bol do Interior no Programa de Educação
Tributária do Estado da Bahia - "Campa
nha Sua Nota é Um Show"

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Governo do Estado da
Bahia a Indicação em anexo, sugerindo a inclusão do
Campeonato Baiano de Futebol do Interior no Progra
ma de Educação Tributária do Estado da Bahia 

Campanha Sua Nota É Um Show.
Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 

Deputada Zelinda Novaes.

Devolva-se a proposição, nos termos do art.
137, § 1° inciso 11, alínea c, do RICD. Oficie-se ao re
querente e, após, publique-se.

Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício n° 692-L-PFU03

Brasília, 1° de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor

Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Cleuber
Carneiro para integrar, como membro titular, a Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei n° 146, de 2003, do Senhor Deputa
do José Santana de Vasconcellos, que "regulamenta
o art. 37 inciso XXI da Constituição Federal, institui
princípios e normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

Publique-se.

Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício n° 695-L-PFU03

Brasília, 10 de julho de 2003

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Abelardo

Lupion para integrar, como membro titular, a Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei n° 146, de 2003, do Senhor Deputa
do José Santana de Vasconcellos, que "regulamenta
o art. 37 inciso XXI da Constituição Federal, institui
princípios e normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 647/2003

Brasília, 2 de julho de 2003

Exmo Sr.
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Senhor Deputa

do José Chaves (PTB-PE) como Suplente, para integrar
a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer ao Projeto de Lei n° 146, de 2003, do Senhor Depu
tado José Santana de Vasconcellos, que "regulamenta o
art. 37 inciso XXI da Constituição Federal, institui princípi
os e normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

Publique-se.
Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nO 765/03

Brasília, 1° de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

Partido Progressista - Pp, os Deputados Leonardo Vile-
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la, Francisco Turra e Luís Carlos Heinze, como titulares,
e os Deputados Dilceu Speráfico, Érico Ribeiro e Zonta,
como suplentes, para integrarem a Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei
n° 4.842, de 1998, do Senado Federal, que "dispõe so
bre o acesso a recursos genéticos e seus produtos
derivados, e dá outras providências".

Cordialmente, - Deputado Pedro Henry, Líder.

Publique-se.
Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/AlPSB/507/03.

Brasília, 26 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

Deputados Eduardo Campos (Titular) e Gonzaga
Patriota (Suplente) para integrar a Comissão
Representativa do Congresso Nacional, a que se
refere o art. 58, § 4°, da Constituição Federal.

Atenciosamente, Deputado Eduardo
Campos, Líder do PSB.

Publique-se.
Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFIAlPSB/512/03

Brasília, 1 de julho de 2003

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

Deputados Pastor Francisco Olimpio como titular e
lsaias Silvestre como suplente da Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC n° 347-A, de 1996,
do Senhor Nicias Ribeiro, que "dá nova redação ao
parágrafo 2° do art. 57 da Constituição Federal" (inclu
indo o dispositivo que proíbe a interrupção da sessão
legislativa sem aprovação do orçamento anual).

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

Publique-se.
Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/LlD/PPS N° 249/03

Brasília, 2 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor

Deputado João Paulo Cunha

Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício SGM/P n° 1.210103, indi
co a Vossa Excelência, o Deputado Leônidas Cristino
- PPS/CE: como Titular e o Deputado Lupércio Ra

mos - PPS/AM como Suplente, para integrarem a Co
missão Especial destinada a apreciar a Proposta de

Emenda à Constituição n° 347-A de 1996, do Senhor
Nicias Ribeiro, que "dá nova redação ao parágrafo 2°
do art. 57 da Constituição Federal" (incluindo o dispo
sitivo que proíbe a interrupção da sessão legislativa

sem aprovação do orçamento anual).

Atenciosamente, - Deputado Roberto Freire,
Líder do PPS.

Publique-se.

Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

OF/LlD/PPS N° 251/03

Brasília, 2 de julho de 2003

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nO 1.358/03, indi

co a Vossa Excelência, o Deputado Geraldo Resende
- PPS/MS como Titular e o Deputado Athos Avelino
PPS/MG como Suplente, para integrarem a Comis
são Especial destinada a apreciar o Projeto de Lei n°
4.842, de 1998, do Senado Federal, que "dispõe so
bre o acesso a recursos genéticos e seus produtos

derivados, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Roberto Freire,

Líder do F'PS.

Publique-se.
Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO COMISSSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA,
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO COMÉRCIO E TURISMO

OF. N° 229-P/2003 _ CCJR Ofício-Preso n° 491/03

Brasília, 25 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Com
plementar nO 13/93, apreciado por este Órgão Técni
co, em 25 de junho do corrente.

Aprove~o o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. N° 232-P/2003 - CCJR

Brasília, 26 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO
6.425/02, apreciado por este Órgão Técnico, no dia
25 de junho do corrente.

Aprove~o o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalg, Presidente.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. N° 237.P/2003 - CCJR

Brasília, 27 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição n° 98/95, apreciada por este Órgão
Técnico, no dia 23 de abril do corrente.

Aprove~o o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 25 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 690/03, por este Órgão
Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Léo Alcântara,
Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício-Pres n° 492/03

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 502/03, por este Órgão
Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Léo Alcântara,
Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Ofício-Preso n° 286/CECD

Brasília, 25 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
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aprovação, com substitutivo, do Projeto de Lei n°
2.226/99, do Sr. Enio Bacci, que "institui programa
'Paz na Escola', de ação interdisciplinar e de
participação comunitária para prevenção e controle
da violência nas escolas da rede pública de ensino no
País e dá outras providências" e do Projeto de Lei n°
2.584/00, apensado, para publicação das referidas
proposições e do parecer a elas oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Professora Raquel
Teixeira, Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso N° 287/CECD

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em

cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento
Interno, a aprovação do Projeto de Lei n° 6.371/02, do
Sr. Milton Monti, que "acrescenta novo parágrafo ao
artigo 2° da Lei 10.219/01, que 'cria o Programa
Nacional de Renda Mínima vinculada à educação 
Bolsa Escola'" , para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Professora Raquel
Teixeira, Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso N° 288/CECD

Brasília, 25 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação, com emenda, do Projeto de Lei nO 76/03, do
Sr. Eunicio Oliveira, que "assegura aos alunos egressos
de escolas públicas, gratuidade das taxas de inscrição
em processos seletivos para admissão nas instituições
estatais de ensino superior", para publicação da
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Professora Raquel
Teixeira, Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso n° 290/CECD

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em
cumprimento ao disposto no artigo 58 do
Regimento Interno, a rejeição do Projeto de Lei n°
5.429/01, do Sr. Paulo Lima, que "acrescenta artigo
à Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
'estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional'" e do Projeto de Lei n° 6.444/02,
apensado, para publicação das referidas
proposições e do parecer a elas oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Professora Raquel
Teixeira, Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso N° 292/CECD

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em
cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento
Interno, a aprovação do Projeto de Lei n° 1.532/99, da
SI"" Angela Guadagnin, que "dispõe sobre a
elaboração e arquivamento de documentos em meios
eletromagnéticos" e da emenda apresentada na
Comissão, para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Professora Raquel
Teixeira, Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso N° 294/CECD

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação, com emenda, do Projeto de Lei n° 383/03,
do Sr. Maurício Rabelo, que "dispõe sobre o piso sala
rial de atleta de prática profissional da modalidade de

,------------,-,~--_._---_.._.._-
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futebol", para publicação da referida proposição e do
parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Professora Ra
quel Teixeira, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso N° 304/CECD

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei n° 6.956/02, do Senado
Federal, que "denomina 'ponte Olavo Brasil' a ponte
transposta sobre o Rio Arraia, na BR-401 , km 110, no
Município de Bonfim, no Estado de Roraima", para
publicação da referida proposição e do parecer a ela
oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Professora Raquel
Teixeira, Vice-Presidente no Exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso n° 305/CECD

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprova
ção do Projeto de Lei n° 7.025/02, do Senado Federal,
que "denomina Viaduto Múcio Teixeira o viaduto localiza
do no km 166 da BR - 060", para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Professora Raquel
Teixeira, Vice-Presidente no Exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício-Preso n° 306/CECD

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei nO 7.027/02, do Senado
Federal, que "denomina Ponte Sérgio CeoHo a ponte

sobre o Rio Doce na variante da BR - 259, no
Município de Colatina, no Estado do Espiríto Santo",
para publicação da referida proposição e do parecer a
eta oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Professora Raquel
Teixeira, Vice-Presidente no Exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício-Preso nO 307/CECD

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei n° 271/03, do Sr. Lobbe
Neto, que "dá nova denominação à Reseva Federal
que especifica", para publicação da referida proposi
ção e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Professora Raquel
Teixeira, Vice-Presidente no Exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Ofício n° 144/2003-P

Brasília, 18 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em
cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento
Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do
Projeto de Lei nO 2.020, de 1999 e dos projetos de
Lei nOs 2.548, de 2000; 3.028, de 2000 e 3.061, de
2000, apensados.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputada Ângela Gua
dagnin, Presidente.

Publique-se.
Em 2-7-03. João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 166/2003-P

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do PL n° 2.940,
de 1997, e do PL n° 3.317, de 2000 e PL n° 3.827, de
2000, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação dos referidos projetos e do respectivo
parecer.

Respeitosamente, Deputada Ângela
Guadagnin, Presidente.

Publique-se.

Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 167/2003-P

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do PL n° 4.024, de
1997, e do PL nO 1.687, de 1999, PL 2.886, de 2000, PL
3.919, de 2000 e PL 3.046, 2000, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação dos referidos projetos e do respectivo
parecer.

Respeitosamente, Deputada Ângela
Guadagnin, Presidente.

Publique-se

Em 2-7-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício n° B1/03-IL

Brasília, 2 de julho de 2003

Exmo Sr.
Deputado João Paulo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Prezado Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, por razões

de foro íntimo, estou me desligando dos quadros do
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), con
forme comunicação fe~a ao Presidente da Comissão
Executiva Nacional, Dr. José Aníbal e ao Juiz da 35a

Zona Eleitoral (documentos em anexo).
Atenciosamente, -Inaldo Leitão, Deputado Fe

deral.

Ofício n° 102/03

Brasília, 25 de junho de 2003

Senhor Presidente,
Comunico a V. Excelência que, por razões de foro

íntimo, estou me desligando dos quadros do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir desta data.
Informo, outrossim, que sou portador do título ele~oral de
n° 77168012/01, 35a Zona, Secção 88, do município de
Sousa, Estado da Paraíba.

Atenciosamente, - Inaldo Leitão, Deputado
Federal.

Ofício n° 39/03 - IL

Brasília (DF), 30 de junho de 2003

Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Sirvo-me do presente para, sem suporte do art. 21,

parágrafo único, da Lei nO 9.096, de 19 de setembro de
1995, comunicar a Vossa Excelência que não mais
integro os quadros da Social Democracia Brasileira 
PSD.

Esclareço, por oportuno, que já comuniquei à
direção municipal da agremiação partidária sobre
meu desligamento do partido, estando, pois,
satisfeito!> os requisitos legais para o afastamento.

Solicito, destarte, sejam feitas as anotações
devidas, com a finalidade de tornar extinto, para todos
os efeitos, meus vínculos com o Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB.

Sem mais para o momento, aproveito a
oportunidade para manifestar protestos de elevada
estima, consideração e respeito. -

Inaldo Rocha Leitão, Título de Eleitor n°
7716801 :~/01 .Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral.

Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha
Presidente

._--,-----,-,--- , ."_. •••••_ •• r
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REQUERIMENTO N° 877, DE 2003

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE R MINORIAS

OFTP N° 143/2003

Brasília, 5 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Na reunião deliberativa desta Comissão realiza
da no dia 4-6-03, foi aprovado por unanimidade o re

querimento n° 146/03, de autoria do Deputado Júlio
Lopes, subscrito pelo Deputado Edson Duarte, que
"requer que a Comissão de Defesa do Consumidor,

Meio Ambiente e Minorias solicite o desarquivamento
dos Projetos de Resoluções, de autoria da mesma,
que instituem prêmios de "mérito pela Superação das

Desigualdades", de "Reconhecimento Ambiental" e

de "Reconhecimento na Defesa do Consumidor", có
pia em anexo.

Em face do exposto, nos termos do art. 105, pará
grafo único do Regimento Interno, solicito a V. Exa. a
gentileza de determinar o desarquivamento dos seguin

tes Projetos de Resolução de autoria desta Comissão:

Nos termos do parágrafo único do art. 105 do

RICD, DEFIRO o desarquivamento das seguintes
proposições: PRC-255/2002, PRC-256/2002 e
PRC-257/2002. Publique-se.

Em 2-7-03. - João Paulo Cunha

Presidente.

REQUERIMENTO N° 906, DE 2003.
(Da Sra. Ângela Guadagnin)

Solicita tramitação conjunta do PL

533/2003 de autoria do deputado Roberto

Gouveia ao PL 3073/2000 do Senado Fe
deral.

Sr. Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência a tramitação con
junta do PL 533/2003 de autoria do deputado Roberto
Gouveia que "Define diretrizes para uma política de

prevenção e atenção integral à saúde da pessoa por
tadora de diabetes, no âmbito do Sistema Único de

Saúde e dá outras providências", ao PL 307312000
de autoria do Senado Federal que "Dispõe sobre a
distribuição gratuita de medicamentos e materiais ne

cessários à sua aplicação e à monitoração da glice

mia capilar aos portadores de diabetes inscritos em
programa de educação para diabéticos", por trata
rem-se de matéria correlata.

Justificação

Tais projetos foram encaminhados a esta presi

dência pelo ilustre deputado Athos Avelino, que na
condição de relator indicou a necessidade da tramita
ção conjunta destas matérias. Encaminho a Vossa

Excelência para que reveja a distribuição.

Sala da Comissões, 24 de junho de 2003. 

Deputada Ângela Guadagnin (Presidente da Co

missão de Seguridade Social e Família)

OF. 0179/03.

Brasília, 18 de junho de 2003

A Sua Excelência a Senhora
Deputada Ângela Guadagnin
Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família
Câmara dos Deputados

Senhora Presidente,

Com atenciosa visita, solicito a Vossa Excelên
cia que requeira ao Presidente da Câmara dos Depu
tados, Deputado João Paulo Cunha, a apensação dos
projetos, abaixo relacionados, para os quais fui desig
nado relator, tendo em vista que tratam-se de matéri
as correlatas.

- Projeto de Lei n° 3.073, de 2.000 - Senado Fe
deral - que "dispõe sobre a distribuição gratuita de

medicamentos e materiais necessários à sua aplica
ção e à monitoração da glicemia capilar aos portado
res de diabetes inscritos em programa de educação

para diabéticos", de autoria do Senador Antônio Car
los Magalhães.;

- Projeto de Lei n° 533, de 2003 - Câmara dos
Deputados - que "define diretrizes para uma política
de prevenção e atenção integral à saúde da pessoa
portadora de diabetes, no âmbito do Sistema Único

de Saúde e dá outras providências", de autoria do De
putado Roberto Gouveia.
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Na expectativa de atendimento, antecipamos

agradecimentos, renovando nossos votos de apreço.

Cordialmente, Athos Avelino Deputado Federal

PPS- MG

Defiro a apensação do PL n° 533/2003 ao PL no

3073/2000, ao tempo em que revejo o despacho inici

ai aposto ao PL n° 533/2003, para o fim de incluir a

CFTnostermos do art. 54, 11, do RICD. Oficie-se à Re

querente e, após, publique-se.

Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha Presidente

REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO

REQUERIMENTO N° 443/03
(Do Senhor Deputado Barbosa Neto)

Requer o desarquivamento de pro

posição.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro

a V. Exa. o desarquivamento do PRC-264/2003.

Sala das Sessões, em 18 de março de 2003.

Deputado Barbosa Neto

Arquive-se uma vez que a matéria objeto do re

querimento já se encontra desarquivada.

Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha

Presidente

REQUERIMENTO N° 485, DE 2003

Requer seja realizada Sessão Sole
ne em homenagem à Independência da

Bahia no dia 2 de julho de 2003.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, de acordo com o

artigo 68 do RICD, a realização de Sessão Solene em

homenagem à Independência do Estado da Bahia, a

realizar-se no dia 2 de julho de 2003.

Sala das Sessões, em 20 de março de 2003. 

Deputado José Carlos Aleluia Líder - PFL Reginal

do Germano Deputado Federal Independência do

Estado da Bahia.

Defiro. Publique-se.

Em: 2-7-03. - João Paulo Cunha
Presidente

REQUERIMENTO N° 747/03
(Do Srs. Assis Miguel do Couto e outros)

Requerem a convocação de Sessão

S.olene da Câmara dos Deputados para
homenagear o dia do Colono, do Agricul

tc)r, do Trabalhador Rural e do Motorista.

Senhor Presidente,

Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce

lência, com base no art. 68 do regimento interno des

ta Casa, ouvido o plenário, a convocação de Sessão

Solene da Câmara dos Deputados para o dia 24 de ju

lho de 2003, a fim de prestarmos justa homenagem

pela passagem do dia do Colono, do Agricultor, do
Trabalhador Rural e do Motorista, categorias de tra

balhadores que orgulham a nação brasileira pela de

dicação e pelo trabalho que desenvolvem em benefí

cio do conjunto da nossa sociedade.

Sala das Sessões, 13 maio de 2003. - Deputado

Assis Miguel do Couto - Deputado Luiz Couto 

Deputado Adão Pretto - Deputado Anselmo - De

putado César Medeiros - Deputado João Alfredo 

Deputado Josias Gomes - Deputado Nilson Mou
rão - Deputado Orlando Desconsi - Deputado

Wasny de Roure - Deputado Francisca Trindade 
Deputado João Grandão - Deputada Luci Choinac
ki - Deputado Odair - Deputado Vignatti - Deputado

Zé Geraldo - Apoiamentos:

Defiro. Publique-se.

Em: 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

, ,-~.,_._.---.-.--------,--,.,-.,--.-",----- ,--------"'.
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REQUERIMENTO N° 786, DE 2003

REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE

(Da Senhora Deputada JUIZA DENISE FROSSARD)

Quinta-feira 3 30553

Requer convocação de Sessão Solene
da Câmara dos Deputados em
homenagem póstuma ao Jurista DR.
RAYMUNDO FAORO.

Senhor Presidente

Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro no art. 68 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a convocação de Sessão Solene desta Casa, para o mês de junho
próximo, com a finalidade de homenagear o jurista, historiador, membro da
Academia Brasileira de Letras e ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, Raymundo Faoro.

JUSTIFICATIVA

No último dia 15 de maio faleceu no Rio de Janeiro, o Dr. RAYMUNDO FAORO.
A obra intelectual do Dr. FAORO - notadamente "Os Donos do Poder", um clássico
da sociologia com uma das mais argutas interpretações sobre a formação do Brasil 
além do seu empenho franco e corajoso em defesa das liberdades democráticas no
país, justificam com sobra os argumentos para que reservemos alguns momentos no
correr de nossas tarefas diárias para homenageá-lo.

Câmara dos Deputado - Anexo IV - Gabinete 330 - CEP 70160-900 - Brasilia - DF
Tel.: (61) 318-5330 - Fax: (61) 318-2330

e-mail: dep.juizadenisefrossard@camara.gov.br
Rua Voluntarios da Patria, 45 - Grs 405/406 - CEP 22270-000 - Rio de Janeiro - Brasil

Tels: 55 (21) 2226-0964
55 (21) 2226-0965
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Requerimento de realização sessão Solene em homenagem póstuma ao Jurista
DR RAYMUNDO FAORO
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Defiro. Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 829, DE 2003
(Das Senhoras Maria do Rosário,

Fátima Bezerra e outros)

Requer seja convocada sessão sole
ne da Câmara dos Deputados para o dia
03 de julho de 2003, às 10 horas.

Senhor Presidente
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce
lência, com base no art. 68 do Regimento Interno, e
ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene
desta Casa para o dia 3 de julho de 2003, às 10 horas,
a fim de comemorarmos em Plenário, o Dia Nacional
da Consciência Homossexual.

Sala das Sessões, 29 de maio de 2003.

Defiro. Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 845, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o
dia 22-7-03, às 10 horas.

Senhor Presidente:

Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exa , com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, a convocação de sessão solene desta
Casa para o dia 22-7-03, às 10 horas, a fim de ho
menagear o centenário de fundação do Jornal "Cru
zeiro do Sul", de Sorocaba-SP.

Sala das Sessões, 3 de junho de 2003. - Depu
tado Antonio Carlos Pannunzio, Vice-líder da Ban
cada do PSDB

Defiro. Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 855, DE 2003

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa

, nos termos do art. 68 do Regi
mento Interno, a realização de Sessão Solene no pró
ximo dia 30 de julho, a fim de homenagear a cidade de
Curitiba, escolhida como Capital Americana da Cultu
ra em 2003.

Sala das Sessões, 4 de junho de 2003. - Respe
itosamente, - Deputado Eduardo Sciarra -Deputado
José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 857, DE 2003
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Requero sessão especial para ho
menagear o advogado e jurista Raymun
do Faoro

Senhor Presidente,
A par dos meus respeitosos cumprimentos, diri

jo-me a V. Exa
, para requerer junto à Mesa da Câmara

dos Deputados a realização de Sessão Especial para
homenagear o advogado e jurista Raymundo Faoro,
ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e
membro da Academia Brasileira de Letras, falecido
recentemente no Rio de Janeiro.
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Autor do clássico "Os Donos do Poder", um
alentado tratado sociológico que remonta as origens
do Estado brasileiro, Raymundo Faoro foi uma das
figuras mais ativas da resistência à ditadura militar
instalada no País a partir de 1964, enfrentando com
coragem e determinação o arbítrio e o autoritarismo
do regime de força de triste memória.

Pela sua luta pelo restabelecimento do Esta
do de Direito e pelo seu inconformismo diante das
injustiças, Raymundo Faoro transformou-se num
verdadeiro guardião da democracia brasileira e o
seu nome acabou associado às causas éticas no
Brasil.

Com o pedido da realização desta justa home
nagem a este extraordinário brasileiro, aproveito a
oportunidade para renovar protestos da mais alta
estima e consideração.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Luiz Bittencourt.

Defiro. Publique-se.
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 883, DE 2003
(Do Dep. Pedro Chaves)

Requer o desarquivamento de Pro
posição.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V.Exa , o desarquivamento do projeto de lei, de mi
nha autoria:

PL n° 2.827/00
Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. -Depu

tado Pedro Chaves.

Indefiro o desarquivamento do
PL-2.827/00, que foi arquivado definitiva
mente. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 2-7-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 885, DE 2003
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 105, parágrafo

único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, requeiro a Vossa Excelência o desarquivamento
das proposições, de minha autoria, a seguir relacio
nadas:

- Projeto de Lei nO 930, de 1999
- Projeto de Lei n° 1.816, de 1999
- Projeto de Lei n° 2.121, de 1999
- Projeto de Lei n° 2.196, de 1999
- Projeto de Lei n° 3.561, de 2000
- Projeto de Lei n° 3.723, de 2000
- Projeto de Lei n° 5.718, de 2001
- Projeto de Lei Complementar n° 161, de

2000
- Proposta de Emenda à Constituição n° 453,

de 2001.
Sala das Sessões, 12 de julho de 2003. - Depu

tado Raimundo Gomes de Matos.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICD, Defiro o desarquivamento das
seguintes proposições: PEC n° 453/2001,
PL n° 930/1999, PL nO 1.816/1 999, PL nO
2.121/1999, PL n° 2.196/1999, PL nO
3.561/2000, PL n° 3.723/2000, PL nO
5.718/2001 e PLP nO 161/2000. Publi
que-se.

Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 891, DE 2003
(Do Senhor Deputado José Pimentel)

Requer arquivamento do Projeto de
Lei Complementar n° 171/2000.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 104, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa o
arquivamento do Projeto de Lei Complementar n°
171/2000, em razão de perda do objeto deste, já
que a PEC n° 41/2003 está discutindo com a am
plitude e profundidade a matéria a que se refere
tal proposição.

Sala das Sessões, 16 de Junho de 2003. 
Deputado José Pimentel, PT/CE.

"Submeta-se ao Plenário".
Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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REQUERIMENTO N° 900, DE 2003

REQUERIMENTO DE RETIRADA DE
PROPOSiÇÃO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 104 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de tramitação do Projeto de Lei n° 3.403, de minha
autoria.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2003. - Depu
tado Eunício Oliveira, PMDB/CE.

Defiro a retirada do Projeto de Lei n°
3.403/2000, nos termos do art. 114, VII, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos. Publique-se.

Em: 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 904, DE 2003
(Da SI"" Luiza Erundina)

Requer a apensação do PL 286/03
que altera a redação do art. 44, da Lei n°
9.096/95 acrescentando-lhe o inciso V ao
PL 6.216/02 que acrescenta incisos aos
artigos 44 e 45 da Lei n° 9.096/95.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 142 c/c o art. 143,

inciso 11, alínea b, do Regimento Interno desta Casa,
que o PL 286/03 seja apensado ao PL 6.216/02, de
minha autoria, por se tratar de matéria idêntica/corre
lata e por ser este o mais antigo.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2003. -Depu
tada Luiza Erundina, PSB/SP.

Defiro. Apense-se o PL 286/03 ao PL
6.216/02. Oficie-se e, após, Publique-se.

Em 2-7-03. - João Paullo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 909, DE 2003
(Do Sr. Dep. Colombo)

O Deputado que o presente subscreve requer
nos termos regimentais, envio de expediente ao Pre
sidente da República, ao Ministro do Planejamento,
ao Ministro da Economia e ao Ministro das Relações
Exteriores, indicando a transformação do FONPLATA
(Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca dei
Plata) como possível banco do Mercosul, em gestão
diplomática junto aos países membros.

Justificação

Para viabilizar a integração a União Européia
criou fundo financeiro para equalizar as diferenças
sociais e econômicas que havia entre os países. Por
tugal e Grécia estão entre aqueles que inicialmente
obtiveram ajuda para depois se incorporarem ao Mer
cado Comum Europeu sem percalços à maioria dos
setores econômicos fragilizados frente ao grande
mercado.

Neste caminho pode seguir o Mercosul, aprovei
tando o empenho político atual do Brasil e da Argenti
na e também a conjuntura favorável nos demais paí
ses para a integração regional.

O FONPLATA remonta o Tratado da Bacia da
Prata, envolvendo os países: Brasil, Bolívia, Paraguai,
Argentina e Uruguai. Este tratado foi assinado em
abril de 1969, havendo entrado em vigência em agos
to de 1970.

Por ocasião do IV reunião, realizada em Assun
cion em 1971 , os membros resolveram criar um fundo
financeiro. O Convenio Constitutivo foi assinado em
junho de 1974, em Buenos Aires, havendo entrado
em vigor em 14 de outubro de 1976, com a denomina
ção FONPLATA.

O FONPLATA é uma instituição fechada, não
captando ou investindo recurso no mercado de capi
tais e tem nível de segurança dos investimentos con
siderado ótimo, não obstante o pouco volume de re
cursos disponível.

Nos últimos anos tem voltado a financiamentos
de projetos para o Brasil, está operando, por exemplo,
com as prefeituras de Porto Alegre/RS e Medianei
ra/PR e com o Estado do Mato Grosso do Sul, nos se
tores de infra-estrutura, educação/saúde e desenvol
vimento ambiental.

Em dezembro de 1996, em Fortaleza, o governo
brasileiro propôs transformar o FONPLATA em um
Banco de desenvolvimento, similar ao BNDES, para o
Mercosul. A Declaração sobre Mecanismos Financei
ros de Integração Regional foi assinado pelos minis
tros de Economia dos cinco países.

Seria feita uma reestruturação no Fonplata, que
funcionaria como um banco autônomo e aberto à par
ticipação de países fora do Mercosul e de organismos
multilaterais de crédito. O novo banco poderia ter ain
da a participação de instituições financeiras públicas
e privadas.

Contudo esta proposta retrocedeu tanto, que o
Governo brasileiro chegou a cogitar a extinção do
Fonplata.
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A regularidade política e econômica nos países do
Mercosul, além dos fatores políticos conjunturais indi
cam uma retomada ao esforço da integração regional.

Com informações obtidas junto ao Itamaraty,
destacamos alguns pontos positivos já experimenta
do pelo FONPLATA e aspectos interessantes na sua
estruturação como Banco do Mercosul:

a) Do ponto de vista financeiro, o Fonplata,
nos últimos dez anos tem sido um bom negócio para
os países-membros. Neste período, os ativos cresce
ram de US$180 milhões para US$370 (crescimento
médio de 6,9% ao ano), enquanto que os passivos
aumentaram apenas de US$2,5 milhões para US$3
milhões. A receita líquida, por sua vez, cresceu signifi
cativamente (sobretudo a partir de 1994, quando co
meçaram a maturar alguns empréstimos importan
tes), passando de US$9 milhões em 1990, para
US$21 milhões em 2000 (crescimento médio de 8,1 %
ao ano). Dado importante é a relação Receita Líqui
da/Ativos, que aumentou 6% naquele período (com
parando com um aumento de apenas 1% no caso da
CAF, que tem ativos na ordem de US$1 ,2 bilhão, gra
ças à captação de novos recursos que pode realizar
junto ao mercado internacional). A reestruturação do
FONPLATA - permitindo a alavancagem de recursos
adicionais, com captações em terceiros mercados 
poderia fazer com que estes resultados melhorassem
ainda mais.

b) No que se refere ao debate sobre a necessi
dade de mecanismo financeiro próprio para atender a
demanda por financiamentos na sub-região, as dis
cussões ocorrem em torno da constatação do fato de
que, nos últimos anos, as turbulências no sistema fi
nanceiro internacional, causadas por sucessivas cri
ses regionais, demonstraram o esgotamento das fon
tes de financiamento tradicionais, baseadas nas insti
tuições financeiras multilaterais, em razão da sensível
redução da capacidade de endividamento dos países
tomadores de empréstimos (limitados por restrições
de endividamento impostas pelas próprias IFM). Ade
mais, no caso específico brasileiro, ocorreu, recente
mente, importante mudança de postura do setor pú
blico com relação ao impacto fiscal dos créditos obti
dos junto àquelas instituições. Em geral, os Ministéri
os brasileiros, bem como governos estaduais e muni
cipais, costumavam considerar os empréstimos das
IFM como "recursos adicionais ao orçamento", sem
levar em consideração o impacto fiscal dos mesmos.
Desde a introdução de regras mais rígidas por parte
do Governo Federal, a fim de lograr o equilíbrio fiscal,
aquelas unidades da administração pública passaram
a reconhecer que aqueles recursos devem ser, na

verdade, contabilizados como dívida, o que dificulta,
portanto, o alcance de metas fiscais pré-estabeleci
das. Tudo isto fez com que, no caso brasileiro, a de
manda por novos recursos das IFM diminuísse sensi
velmente o que torna legítimo imaginar que, a médio
e longo prazo, haverá um excedente significativo de
recursos das IFM disponíveis para o Brasil (em razão
da oferta muito maior do que a existência de institui
ção financeira sub-regional para atender o setor pri
vado (dada a expansão do mercado de capitais nacio
nal, que se espera para os próximos anos) ou o setor
público nacionais (em razão do excesso de oferta de
créditos que deverá haver por parte das atuais IFM)

c) Há que considerar que a existência de meca
nismos financeiros sub-regionais próprios agiliza as
decisões de financiamento de projetos de desenvolvi
mento do interesse dos países membros. Hoje, proje
tos "Mercosul", por exemplo, "competem" no BID e no
BI RD com uma série de projetos de outras regiões,
"disputando" recursos limitados que aquelas institui
ções destinam a rubrica de "integração regional". Um
mecanismo financeiro próprio permite que o agrupa
mento sub-regional implemente a sua própria estraté
gia de financiamento de projetos, sem depender do
escrutínio de terceiros (que, muitas vezes, não têm o
mesmo interesse ou motivação estratégica), e esta
beleça urna dinâmica mais expedita de concessão de
financiamentos, comparado no processo das IFM"
tradicionais: na análise de financiamento, o "Fonplata
reestruturado" levaria em conta critérios conceituais
rigorosos - conforme aqueles observados, por exem
plo, pelo I3ID - mas, ao mesmo tempo e sem prejuízo
da avaliação de risco dos pedidos de empréstimo, re
duziria, tanto quanto possível, o período de aprova
ção dos projetos para cerca de oito meses (contra
dois anos de prazo fixados pelo BID).

d) t\lo que diz respeito à capacidade efetiva dos
países membros de viabilizar mecanismos financei
ros sub-regionais, vale ressaltar que - dadas as ele
vadas somas necessárias para viabilizar projetos de
desenvolvimento no âmbito do Mercosul, as restri
ções de recursos orçamentários e humanos relacio
nadas ao setor público em cada país membro e a dis
ponibilidade de capitais do setor privado, intra e ex
tra-regional - o modelo ideal de financiamento
sub-regional seria aquele que combinasse as vanta
gens das fontes de financiamento pública e privada
de modo a constituir verdadeira complementaridade
entre elas, e a não depender de uma estratégia fun
damentada em uma só alternativa. Sendo assim, de
veriam ser introduzidas no agrupamento regional me
didas que estimulassem a maior participação do setor
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privado em "projetos Mercosul" e, ao mesmo tempo,
negociadas iniciativas para que sejam criadas as con
dições para o estabelecimento de um mecanismo fi
nanceiro próprio para o agrupamento sub-regional,
como o "Fonplata reestruturado", que seja igualmente
vantajoso para todos os países-membros. A "nova"
instituição financeira sub-regional serviria, então,
como indutora de investimentos privados em projetos
rentáveis de integração, bem como naqueles, proje
tos visando a conquista de terceiros mercados.

e) A profissionalização do FONPLATA como
Banco - por meio da reforma do Convênio Constituti
vo, de maneira a possibilitar a reestruturação organi
zacional, operacional, administrativa e financeira. A
implementação de novo organograma, com a criação
do Departamento de Planejamento e a Unidade de
Negócios (com rigorosa análise de concessão de cré
dito), incumbida de agilizar a programação das ativi
dades de identificação e de execução prioritária dos
projetos de financiamento a cargo do Fonplata. Modi
ficação da "Estrutura Institucional", de modo que o
voto seja proporcional ao capital de cada país no Fun
do. "Política de Alocação de Fundos" que autorize o
FONPLATA a tornar recursos de terceiros (aprovei
tando os baixos custos de captação que lhe permitiria
sua classificação de risco Aa3 concedida nela Mo
ody's) , antecedida por "Normas de Gestão" - que de
finiriam limites críticos de alavancagem e de exposi
ção, entre outros - e "Normas de Aplicação da Políti
ca de Afetação de Fundos", que definiriam os critérios
de prioridade para aprovação de projetos (setores, li
nhas de crédito, termos e condições financeiras etc.).

f) Com relação à questão do financiamento ao
setor público versus setor privado - o FONPLATA re
estruturado deverá buscar objetivos outros do que o fi
nanciamento de pequenos projetos municipais e esta
duais, que caracteriza grande parte de sua carteira
hoje. Espera-se reestruturar o FONPLATA de modo
que a nova instituição resu~ante sirva como instrumen
to valioso para o setor privado regional, sobretudo para
as pequenas e médias empresas. Um dos mecanis
mos possíveis seria a atuação como um banco de se
gunda linha, repassando recursos de outras institui
ções financeiras para, por exemplo, projetos de desen
volvimento e de combate à pobreza na região ("micro
crédito"). Outros nichos de atuação seriam a conces
são de créditos para projetos envolvendo pequenas e
médias empresas para a integração de cadeias produ
tivas e para o estabelecimento de empresas binacio
nais com o objetivo de exportar para terceiros merca
dos: a "reconversão produtiva" para setores afetados
pela agenda de liberalizações do agrupamento (como

é o caso da indústria do açúcar no noroeste argentino)
e os co-financiamentos para projetos da Iniciativa para
a Integração da Infra-Estrutura da América do Sul
(IIRSA), incluindo a formação de "Sociedades de Pro
pósito Específico Binacionais. A nova instituição pode
ria representar, portanto, por um lado, um bom marke
ting com baixo custo para os principais sócios, além
de viabilizar negócios rentáveis de integração. Entre
aqueles novos "nichos", alguns projetos poderiam in
cluir a abertura do capital das empresas envolvidas e a
formação de "Fundos de Ações" para captar recursos
privados adicionais, fazendo com que os mercados de
capitais atuassem de forma complementar aos financi
amentos realizados pelo Flonplata, o que serviria tam
bém de estímulo para o desenvolvimento dos merca
dos de capitais nacionais.

g) As críticas dirigidas contra o desempenho
pouco satisfatório do FONPLATA encontrariam ampa
ro nas deficiências de natureza institucional, normati
va, operativa e financeira, que as propostas sobre a
reestruturação do Fundo visam corrigir. Tratar-se-ia
de implementar uma ampla reestruturação organiza
cional, operacional e administrativa.

h) Ao que tudo indica, o passo ideal seria a mu
dança do perfil do Fonplata, sem custo para os países
sócios, tendo em vista a influência que a decisão so
bre o futuro do Fundo poderá causar nas expectativas
com relação ao desenvolvimento do Mercosul, como,
por exemplo, no caso da integração industrial, para o
qual muito poderia contribuir o apoio de instituição fi
nanceira própria do agrupamento econômico.

Recentemente foi criado no Congresso Nacio
nal a Frente Parlamentar em Defesa do Financiamen
to Público e Soberania Nacional, com o objetivo de al
terar a relação subalterna do País junto às instituições
financeiras multilaterais tradicionais.

Entre as críticas apontada pelo manifesto está
a de que o FMI, o BID e o BIRD incorporam em
suas políticas internas e em suas ações internacio
nais, interesses estratégicos dos seus países mem
bros e, indiretamente, de grandes investidores. A
Frente propõe uma maior interferência política e so
cial no mérito quando da análise destes financia
mentos no Senado Federal, para além dos aspectos
de capacidade de endividamento e constitucionali
dade da operação. Colocar no centro o interesse da
economia, do meio ambiente e do interesse popular,
entre outros.

A criação de um Banco do Mercosul seria mais
um instrumento para fugir do modelo financeiro multi
lateral que atualmente impera. Prevaleceriam os inte-
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resses sociais, econômicos e políticos regionais, dife
rentemente do conflito estratégico imposto numa
ação globalizante de prostração.

Sala das Sessões, 17 de junho de 2003. - Co
lombo, Deputado Federal PT/PR.

Indefiro, por falta de amparo regimen
tal. Oficie-se ao requerente e, após, publi
que-se.

Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente

REQUERIMENTO N° 917, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Campos)

Requer a desapensação do PL n°
2.205/99, que tramita conjuntamente
FL n° 39-C/99.

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma dos ats. 139, inciso I e 142, do

Regimento interno da Câmara dos Deputados, a desa
pensação do PL n° 2.205, de 1999, de minha autoria,
que tramita em conjunto com o PL n° 39-C, de 1999.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 2003. 
Deputado Eduardo Campos, Líder do PSB.

"Indefiro a solicitação de desapensa
ção, tendo em vista que a apensação obe
deceu ao disposto no artigo 139, inciso 1,
cio artigo 142, parágrafo único, todos do
R1 CD. Oficie-se ao Requerente e, após, Pu
blique-se."

Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO N° 6, DE 2003
(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita do tribunal de contas da
união - TCU, informações quanto as con
dições em é possível realizar aditivos,
num mesmo contrato, fora dos percentu
ais definidos pela lei de licitações.

Senhor Presidente
Solicito de Vossa Excelência encaminhar o se

guinte pedido de informação ao Tribunal de Contas da
União - TCU:

Dentre as prerrogativas e obrigações dos parla
mentares destaca-se, precisamente, a fiscalização da
aplicação dás recursos públicos e sua conseqüente
execução por parte dos ordenadores de despesas,
sejam do Executivo, Legislativo e Judiciário.

A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, referen
te a Licitações Públicas em seu Art. 65, parágrafo 1°,
determina que:

Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei pode
rão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

1° § 1° O Contrato fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou su
pressões que se fizerem nas obras, Serviços ou com
pras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de refor
ma de edifício ou de equipamento. até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

Diante do exposto e com o propósito de contribuir
com o aperfeiçoamento da transparência e da legalida
de administrativa, solicitamos a seguinte informação:

• Em que condições é possível reali
zar aditivos, num mesmo contrato, fora des
ses percentuais definidos pela Lei de licita
ções.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PcdoB/IAM.

Numere-se, Publique-se e encami
nhe-se ao Tribunal de Contas da União.

Em 2-7-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

MENSAGEM N° 262, DE 2003
(Do Poder Executivo)

AVISO N° 611/2003 - SUPARlC. CIVIL

Solicita a retirada do Projeto de Lei
n° 7492, de 2002.

(Defiro. Publique-se.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformidade

com a Exposição de Motivos da Senhora Ministra de
Estado do Meio Ambiente, a retirada do Projeto de Lei
n° 7.492, de 2002, que "Dispõe sobre o regime de con
cessão florestal em Florestas Nacionais, Estaduais e
Municipais, e dá outras providências", enviado à Câma
ra dos Deputados com a Mensagem n01.1 09, de 2002.

Brasília, 17 de junho de 2003. - Luís Inácio
Lula da Silva.

EM W 68/GM/MMA

Brasília, 29 de maio 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa

Excelência a proposta de retirada de tramitação, no
Congresso Nacional, do Projeto de Lei n° 7492/2002,
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que trata da Criação do Sistema de Concessões flo
restais em Áreas Públicas.

Justifico o pedido de retirada da Proposição
para modificações, haja vista a necessidade de con
su�tamais ampla à sociedade e aos diversos segmen
tos que atuam na conservação e produção florestal
sustentável.

Respeitosamente,

MENSAGEM N° 263, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Aviso n° 612/2003 - Supar/C. Civil

Solicita a retirada do Projeto de Lei
n° 7135, de 2002.

(Defiro. Publique-se.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformidade

com o Aviso n° 129, de 6 de maio de 2003, da Senho
ra Ministra de Estado do Meio Ambiente, a retirada do
Projeto de Lei n° 7.135, de 2002, que "Altera a compo
sição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genéti
co, e da outras providências", enviado à Câmara dos
Deputados com a Mensagem n° 737, de 2002.

Brasília, 17 de junho de 2003. - Luís Inácio
Lula da Silva.

Aviso n° 129 /GM/MMA

Brasília, 6 de maio de 2003

A Sua Excelência o Senhor
José Dirceu de Oliveira e Silva
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da Re
pública
Assunto: Retirada do Projeto de Lei n° 7.135/2002

Senhor Ministro,
Solicito a especial atenção de Vossa Excelência

no sentido de verificar a possibilidade de retirada do
Projeto de Lei n° 7.135/2002, que encontra-se em tra
mitação no Congresso Nacional, de autoria do Poder
Executivo, que "altera a composição do conselho de
Gestão do Patrimônio Genético, e dá outras provi
dências ", pelas razões a seguir apresentadas.

Embora exista concordância quanto ao mérito,
uma vez que a composição atual do Conselho de
Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) não abriga a
representação de qualquer setor da sociedade civil,
estando restrito à esfera governamental federal, o
percentual proposto de vinte por cento é considerado
por demais insuficiente. Os demais Conselhos afetos
a este N4inistério (CONAMA e CNRI-1), embora não
contem com a paridade entre governo e sociedade ci-

vil, garantem maior representatividade da mesma,
com valores superiores a trinta por cento, o que julga
mos mais adequados ao CGEN.

Este Ministério pretende que a atual MIP
2.186-16 seja substituída por uma legislação definiti
va, aprovada pelo Congresso Nacional. Neste senti
do, estamos elaborando um conjunto de diretrizes
para estabelecer, no menor tempo possível, uma rela
ção de diálogo com o Congresso, a fim de que todos
os aspectos que dizem respeito ao tema sejam trata
dos de forma conjunta e abrangente. Busca-se desta
maneira evitar as discussões de ajustes pontuais que
busquem superar fragilidades existentes, a fim de
concentrar todos os esforços na perspectiva de uma
nova legislação que contemple todas as lacunas e di
ficuldades apresentadas pela MP 2.186-16.

Atenciosamente, - Marina Silva, Ministra de
Estado do Meio Ambiente.

PROJETO DE LEI N° 1.197, DE 2003
(Do Sr. João Alfredo e outros)

Estabelece as áreas ocupadas por
dunas e falésias como espaços territoria·
is especialmente protegidos e dá outras
providências.

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
Constituição E Justiça E De Redação.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre proteção especial

conferida às áreas ocupadas por dunas e falésias.
Art. 2° Consideram-se espaços territoriais es

pecialmente protegidos, constituindo áreas de pro
teção especial, as dunas móveis ou ativas; as du
nas fixas e semifixas; as dunas fósseis ou eolianitos
e as falésias.

Parágrafo único Os cuidados de conservação
a serem adotados para a preservação das áreas es
pecificadas nesta Lei obedecerão aos critérios e limi
tações ambientais do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação e do Plano Nacional de Gerencia
mento Costeiro e das resoluções específicas do Con
selho Nacional de Meio Ambiente, não sendo admiti
das quaisquer atividades que comprometam ou ame
acem a sustentabilidade da área ou o direito das ge
rações futuras ao patrimônio ambiental nelas contido.
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Art. 3° No âmbito de aplicação desta Lei, com
preendem-se por:

I - dunas móveis ou ativas: aquelas que, em
face da ação dos ventos sofrem deslocamento ao lon
go do tempo e, através da direção preferencial dos
ventos alísios, dirigem-se para a faixa de praia, atuan
do como reguladoras dos processos litorâneos e evi
tando a erosão ou, então, movem-se para o interior do
continente, bem como as dunas alimentadoras que
ocorrem preferencialmente associadas aos promon
tórios e às margens dos estuários, fornecendo areia
para as correntes de deriva litorânea, contribuindo
para o equilíbrio dinâmico das praias e da planície
costeira adjacente, freqüentemente constituindo zo
nas de recarga do lençol freático;

11- dunas fixas e semifixas: aquelas dotadas de
revestimento vegetal de porte variado, que impede a
sua movimentação pela ação dos ventos, constituin
do áreas de recarga de aqüíferos através da infiltra
ção das águas pluviais;

111- dunas fósseis ou eolianitos: conjuntos isola
dos ou contínuos constituídos por areias de dunas ci
mentadas por carbonato de cálcio, resultando em for
mações de consistência endurecida distribuídas em
áreas restritas do litoral:

IV - falésias: formas de relevo, localizadas no
contato entre a terra e o mar, esculpidas pela ação
erosiva das ondas sobre as rochas;

Parágrafo único. Os dispositivos desta Lei re
ferentes à conservação aplicam-se igualmente às la
goas interdunares, às florestas e demais formas ve
getais situadas nas dunas e nos respectivos sopés
como vegetação fixadora, sempre que forem essenci
ais para a contenção das dunas.

Art. 4° A construção de vias de transporte, a
implantação de quaisquer planos ou projetos de uso e
ocupação do solo, tais como loteamentos, desmem
bramentos, condomínios, empreendimentos turísti
cos e de veraneio, extração de recursos minerais,
aproveitamento de recursos naturais efetiva ou poten
cialmente causadores de impacto ambiental nas áre
as mencionadas nesta Lei estão sujeitos a processo
de licenciamento ambiental, perante um ou mais ór
gãos competentes, na forma prevista nas normas
pertinentes.

§ 10 0 princípio da precaução deverá ser rigoro
samente observado para o estabelecimento de nor
mas e padrões balizadores do empreendimento e
na análise de dano ambiental efetivo ou potencial,
tanto durante o processo de licenciamento, como

quando da concessão dos licenciamentos ambientais
pertinentes.

§ 2" O processo de licenciamento ambiental
será precedido de estudo prévio de impacto ambien
tai, em que sejam obrigatoriamente analisados os
possíveis impactos à estabilidade e à qualidade do
patrimônio ambiental e paisagístico envolvido, deven
do-se detalhar o impacto efetivo ou potencial do em
preendimento sobre os aqüíferos existentes na região
em caso de alteração das dunas ou falésias; o impac
to visual do empreendimento e os efeitos danosos
efetivos ou potenciais à dinâmica natural formadora e
mantenedora das características paisagísticas da
área a sei' afetada, assim como o aporte conseqüente
de sedimentos dunares para a linha da praia.

§ 3° O Relatório de Impacto sobre o Meio Ambi
ente - RIMA do Estudo Prévio de Impacto Ambiental
realizado deverá conter parecer pormenorizado e
conclusivo sobre cada um dos itens abordados no
Estudo de Impacto Ambiental, com a quantificação
possível ou previsível dos eventuais danos nas vári
as áreas, inclusive socioambiental.

§ 4° Nos casos previstos nesta Lei, é obrigatória
a realização de audiências públicas para a discussão
do Estudo de Impacto Ambiental realizado, às quais
se dará publicidade através da imprensa e dos dema
is meios de comunicação aos quais as comunidades
abrangidas tenham fácil acesso.

§ 5° É objetiva a responsabilidade das pessoas
físicas ou jurídicas que, por ação ou omissão, provo
quem dano às áreas protegidas por esta Lei, em face
de descumprimento das normas e cautelas legais
pertinentes.

Art. 5° As violações aos deveres de conservação
das áreas protegidas por esta Lei, bem como as restri
ções de uso e limitações administrativas pertinentes,
têm caráter objetivo e implicam, isolada ou cumulativa
mente, o cometimento de ilícitos administrativos, civis
ou penais, nos termos previstos e tipificados nesta Lei
e nas demais normas legais pertinentes, inclusive atos
internacionais ratificados pelo Brasil.

Art. 6° Constitui crime provocar qualquer alte
ração nas dunas e falésias, sem licença das autori
dades competentes ou em desacordo com os ter
mos dos licenciamentos ambientais concedidos, ou
deixar de cumprir quaisquer dos deveres estabeleci
dos por esta Lei.

Pena - Detenção de 1(um) a 4(quatro) anos.
§ 1° A pena é aumentada da metade, se o cri

me é pral icado:
I - por agente do poder público;
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11 - durante a noite.
§ 2° O agente político ou público que se omite

na adoção das medidas previstas para a preservação
e conservação de dunas ou falésias também incorre
nas penas previstas no §10.

§ 3° Se o crime for praticado por pessoa jurídi
ca, aplicar-se-ão as penas previstas nos arts. 21 a
23 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, pelo
mesmo prazo da pena privativa de liberdade prevista
para o crime praticado.

§ 4° Em caso de condenação de pessoa jurídi
ca constituída ou utilizada para a prática dos crimes
previstos nesta Lei, aplicar-se-á o disposto no art. 24
da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1988.

§ 4° § 5° O processo penal seguirá o rito ordiná
rio, sendo de 15 (quinze) dias o prazo para contestar a
denúncia, que se iniciará com a citação da pessoa fí
sica acusada ou com a notificação do representante
legal da pessoa jurídica acusada.

§ 6° Aplicam-se subsidiariamente, no que não
forem incompatíveis, as disposições da Lei 9.605, de
02 de fevereiro de 1998.

Art. ]O Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Sabe-se que as dunas, objeto da preocupação
que origina este Projeto de Lei, desempenham papel
importantíssimo como áreas de recargas hídricas de
aqüíferos subterrâneos, pois a sua grande permeabi
lidade permite a infiltração das precipitações pluvio
métricas.

A morfologia das dunas dispostas ao longo da
planície costeira cearense, por exemplo, atua, tam
bém, como estabilizadora da deriva litorânea, em face
da expansão desordenada das cidades e da implanta
ção de projetos industriais nessas áreas, que provoca
ram a instalação e a aceleração da erosão em diversas
praias ao longo do litoral do meu Estado de origem.

É importante salientar que essas dunas se ca
racterizam por transporem promontórios e novamen
te atingirem a praia, uma vez que migram para dentro
dos rios e, posteriormente, pela dinâmica fluvial e es
tuarina, as areias dessas dunas são, novamente,
transportadas para o litoral.

Cito como exemplos desses processos erosi
vos, que causaram impacto à morfologia de praia e
acarretaram danos às atividades socioeconômicas e
culturais da respectiva região, áreas I~orâneas como
a Praia de Caponga, no município de Cascavel; a ocu
pação da Ponta de Aquiraz; a fixação das dunas exis-

tentes na ponta do Mucuripe, no município de Fortale
za; do Pecém, no município de São Gonçalo do Ama
rante e de Aguda, no município de Paraipaba, no
Estado do Ceará.

Observou-se ali, também, que as intervenções
verificadas nas dunas que migram para o canal estua
rino do Rio Mundaú induziram erosão que já provocou
a destruição de mais de 25 casas em uma vasta área
de expansão de ecossistemas litorâneos, composta
por planície de marés e manguezais.

As falésias, de outro lado, representam morfolo
gias litorâneas originadas por processos erosivos na
turais, relacionados com oscilações do nível relativo
do mar e mudanças nas condições climáticas ocorri
das há mais de cento e vinte mil anos.

Ora, ações antrópicas que modifiquem a geo
metria das encostas e a dinâmica do escoamento su
perficial das falésias e circunvizinhanças produzirão
impactos negativos imediatos, de alta magnitude e ir
reversíveis.

São exemplos desses danos áreas onde, hoje,
apenas resquícios dessas estruturas podem ser en
contrados, tais como as falésias de Quixaba e Major
lândia, no município de Aracati e as da Praia das
Fontes e Morro Branco, no município de Beberibe.

Testemunhamos também nesses dias o elevado
estágio de descaracterização que vêm sofrendo as
falésias de Canoa Quebrada, com erosão das encos
tas, construção de casas e demais equipamentos tu
rísticos na proximidade das escarpas e áreas adja
centes e modificações não planejadas no sistema de
escoamento superficial das águas pluviais.

É um autêntico desastre ambiental, que ocorre
em face da expansão desorganizada dos núcleos ur
banos, muitas vezes à revelia de toda e qualquer lei
de ordenamento territorial, por meio, inclusive, de lo
teamentos clandestinos e parcelamentos ilegais do
solo, infelizmente tão comuns em nosso País, haja
vista o trágico exemplo que dá a Capital desta Repú
blica, dilapidando o que lhe resta de cerrado.

No litoral, como no cerrado e nas demais áreas,
esse descalabro altera, se não aniquila, nascentes e
fontes naturais de água, que antes constituíam atrati
vos turísticos, bens públicos de uso comum do povo,
utilizadas pelas respectivas populações originárias
como fonte de abastecimento sustentável de água
potável, inclusive.

É evidente que a utilização não planejada desses
recursos e dessas áreas diminui o volume das ressur
gências hídricas, pela impermeabilização indevida do
solo, reduzindo a quantidade de água disponível para
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consumo humano, inclusive pela contaminação por
fossas sépticas e despejo de efluentes industriais.

Devem, portanto, as atividades antrópicas des
sas áreas, tão preciosas e importantes quanto fráge
is, ser consideradas de alto risco, em virtude, inclu
sive, da possibilidade de deslizamento e desmorona
mento das encostas e poluição do lençol freático.

Imprescindível, pois, que toda e qualquer ativi
dade antrópica nessas regiões seja adequadamente
disciplinada, do ponto de vista legal, com a consa
gração do princípio da precaução e da responsabili
dade por omissão, tanto da pessoa física como jurídi
ca, de direito público ou privado, também nesta lei es
pecífica, com a previsão, inclusive, de criminaliza
ção das condutas contrárias às normas em vigor, que
sejam efetiva ou potencialmente lesivas ao direito das
presentes e futuras gerações ao patrimônio ambiental
que lhes servirá de substrato à vida.

Verdade é que isso implica, igualmente, a ne
cessária vigilância ambiental, dever constitucional do
poder público e de todas as pessoas, indispensável
para tornar efetivas quaisquer normas jurídicas.

O presente Projeto de Lei pretende, portanto,
dar adequado embasamento legal às necessárias
medidas preventivas e coercitivas relativas à conser
vação ambiental de dunas e falésias, ecossistemas
tão relevantes que temos o dever de preservar para
as presentes e futuras gerações, razões pelas quais
contamos com o indispensável apoio e colaboração
dos nobres Pares.

Sala das Sessões, 5 de junho de 2003. - Depu
tado João Alfredo Telles Melo, Deputada Fátima
Bezerra, Deputado Fernando Gabeira.

PROJETO DE LEI N° 1.233, DE 2003
(Dos Srs.Robson Tuma, Antônio Carlos

Magalhães Neto e Leonardo Mattos)

Dá nova redação ao parágrafo 60 do
art. 10 da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995 que "dispõe sobre a isenção do
Imposto Sobre Produtos Industrializa
dos (IPI) na aquisição de automóveis
para utilização no transporte autônomo
de passageiros, bem como por pessoas
portadoras de deficiência física e aos
destinados ao transporte escolar, e dá
outras providências".

Despacho: Apense-se este ao
PL-2010/1999.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° o parágrafo 6° do art. 1° da lei n° 8.989,

de 24 de fevereiro de 1995, passa a viger com a se
guinte redação:

"Art.1° .
§ 6° A exigência para aquisição de

automóveis equipados com motor de cilin
drada não superior a dois mil centímetros
cúbicos e movidos a combustível de origem
renovável ou sistema reversível de combus
tão não aplica-se aos portadores de defi
ciência de que trata o inciso V do caput
deste artigo."

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

publicação.

Justificação

Com a apresentação deste projeto de lei pre
tendemos modificar o parágrafo 6° do art. 1° da Lei
8.989, de 24 de fevereiro de 1995 que "dispõe sobre a
isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializa
dos (IPI) na aquisição de automóveis para utilização
no transporte autônomo de passageiros, bem como
por pessoas portadoras de deficiência física e aos
destinados ao transporte escolar" modificado pela
Medida Provisória n° 94, editada em 2002 e alterada
pelo Congresso Nacional quando de sua apreciação.

Em breve resumo sobre sua tramitação, a medi
da provisória em questão foi apresentada orinaria
mente para prorrogar prazo de validade da isenção de
IPI até 2006, para taxistas e pessoas portadoras de
deficiência física que não pudessem dirigir automóve
is comuns.

Em acertada atitude o relator da matéria exarou
parecer modificando a redação original do govemo,
extendendo o referido benefício aos deficientes visu
ais e ampliando o conceito de pessoa portadora de
deficiência.

Ao tramitar no Senado Federal, a MP 94 foi
emendada acrescendo ao rol de beneficiários da
isenção os autistas e as pessoas portadoras de defi
ciência mental severa ou profunda.

Contudo, aprovou também o Senado restrição
às referidas pessoas portadoras de deficiência física,
mental, visual e autistas à aquisição de veículos auto
motores, ao passo que limitou-os à possibilidade de
compra de carros movidos a combustível de origem
renovável (álcool) ou sistema reversível de combus
tão. Tal modificação limitou o alcance do benefício ao
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invés de ampliá-lo, suprimindo um direito que já era
garantido pela Lei 8989/95.

Ao retornar à Câmara o relator da matéria man
teve a redação proposta pelo Senado consignan
do-as desta forma em lei.

Destarte, sugerimos a modificação do § 6° de
forma a restituir aos portadores de deficiência a pos
sibilidade de aquisição de veículos movidos a gasoli
na visto o limitadíssimo número de modelos movidos
a álcool ou com sistema reversível de combustão.

Tal modificação não tem cunho meramente po
lítico mas o escopo de promover a devida justiça com
as pessoas portadoras de deficiência física e visual
prejudicadas com a aprovação da emenda n° 1 do
Senado Federal à MP 94.

Sala das Sessões, 10 de junho de 2003. 
Robson Tuma, Leonardo Mattos, PFUSp, PV/MG,
Antonio Carlos Magalhães Neto, Beto Albuquerque,
PFURS, PSB/RS.

PROJETO DE LEI N° 1.246, DE 2003
(Do Sr. Daniel Almeida)

Concede aposentadoria especial ao
trabalhador da construção civil.

Despacho: Recebido como PLP n°
59/03. Publique-se.

o Congresso Nacional decreta
Art. 1° É assegurada aposentadoria especial ao

trabalhador da construção civil segurado do Regime
Geral de Previdência Social após vinte e cinco anos
de exercício da atividade.

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

Justificação

A Constituição Federal, no seu art. 201, § 1°,
permite a adoção de critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos segurados do Regi
me Geral de Previdência Social somente no caso do
exercício de atividades sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, a serem
definidos em lei complementar.

As atividades profissionais exercidas no âmbito
da construção civil são caracterizadas como especia
is e notadamente penosas e perigosas. E por sua na
tureza, expõe os trabalhadores a condições de es
tresse e sofrimento físico e mental, e dentro desse le
que de atividades consideradas insalubres desta
cam-se: atividades pesadas que envolvem esforço fí
sico; trabalhos que exigem posturas corporais incô-

modas; atividades caracterizadas pela repetitividade
de movimento, trabalho realizado permanentemente
durante toda jornada, na posição em pé; trabalho em
condições de perigo de vida permanente.

Além dessas, destacam-se ainda as classifica
dos como de riscos mecânicos ou de acidentes, as
quais dão origem a acontecimentos fortuitos causa
dores de morte ou lesões, em decorrência das condi
ções dos meios de trabalho, como por exemplo: traba
lho permanente em alturas em obras; com montagem
de andaimes; trabalhos no interior de subsolo, dentre
outros.

Como consequencia o que se tem verificado é
que esse setor de atividade econômica apresen
ta os mais expressivos índices de acidentes do tra
balho. O trabalhador nessa atividade expõe-se, por
tanto, a condições prejudiciais a sua saúde e integri
dade física, submetendo-se a constante desgaste e
exaustão.

Por essas razões, propomos, mediante apre
sentação deste projeto de lei complementar, redução
do tempo de atividade exigido dos trabalhadores da
construção civil para fins de aposentadoria da Previ
dência Social.

Em face do alcance social da matéria proposta,
contamos com o apoio dos ilustres Pares para a sua
aprovação.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - Depu
tado Daniel Almeida.

PROJETO DE LEI N° 1.354, DE 2003
(Da Procuradoria-Geral da República)

MENSAGEM PGR/GABI N° 1, DE 2003

Dispõe sobre a criação de cargos de
Membro, criação de Cargos Efetivos, cria
ção e transformação de Funções Comis
sionadas no âmbito do Ministério Público
da União, a criação e transformação de
Procuradorias da República em Municípi
os no âmbito do Ministério Público Fede
ral, e a criação de Ofícios no âmbito do
Ministério Público do Trabalho, e dá ou
tras providências.

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Finan
ças e Tributação (Art. 54 RICD);Constituição
e Justiça e de Redaçao.

Apreciaçao: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO
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o Congresso Nacional decreta
Art. 1° Ficam criados os cargos de Membro, na

Carreira Institucional do Ministério Público da União,
constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 2° Ficam criados, na Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União, os Cargos Efetivos constantes do Anexo li
desta Lei.

Art. 3° Ficam criadas, no âmbito do Ministério
Público da União, as Funções Comissionadas cons
tantes do Anexo 111 desta Lei.

Art. 4° Ficam transformadas, no âmbito do Mi
nistério Público da União, as Funções Comissionadas
constantes do anexo IV desta Lei.

Art 5° Os cargos e funções de que tratam os
artigos anteriores serão implantados gradativamente
pelo Ministério Público da União na medida das ne
cessidades do serviço e da disponibilidade de recur
sos orçamentários.

Art. 6° Ficam criadas, no âmbito do Ministério PÚ
blico Federal, 198 Procuradorias da República em Mu-

nicípios, sendo 107 com localização definida e 91
sem localização definida, constantes do Anexo V des
ta Lei.

Parágrafo único - As Procuradorias da Repúbli
ca de que trata este artigo serão implantadas gradati
vamente pelo Ministério Público Federal, na medida
das necessidades do serviço e da disponibilidade de
recursos orçamentários.

Art. 7° Ficam transformadas, no âmbito do Minis
tério Público Federal, 27 Procuradorias da República
em Municípios constantes do Anexo VI desta Lei.

Art. 8° Ficam criados, no âmbito do Ministério PÚ
blico do Trabalho, 100 (cem) ofícios. constantes do
Anexo VII, que se refere o art. 113 da Lei Complemen
tar n° 75, de 20 de maio de 1993, a serem implantados
em localidades onde tiverem sede Varas do Trabalho.

Art. 9° As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentári
as do Ministério Público da União.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

ANEXO I da Lei 0.° de de de 2003.

Criação de Cargos de Membros na Carreira Institucional do Ministério Publico da União

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL

CARGOS QUANTIDADE

Subprocurador-Geral da República 16
Procurador RelilÍonal da República 38
Procurador da República 183

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

I....p-ro-c-u-ra-d-o-r-d-o-T-ra-b-a-Ih-o---
C
-
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-
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--

S
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

I-p-ro-cur-ad-O-r-de-J-u-st-iça----C-A-R-GO--S--------d~__Q_U_ANTID_
04
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ANEXO n da Lei n.o de de de 1003.

Criação de Cargos Efetivos no Ministério Público da União

Lei n.o 9953, de 04 de janeiro de 2000, Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do

Ministério Público da União, alterada pela Lei N° 10.476, de 27 de junho de 2002.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Tecmco

CARGOS QUANTIDADE

1244
3199

MINISTÉRIO PÚBUCO DO TRABALHO

149
351

QUANTIDADECARGOS

Tecmco
1~~iMa

MINISTÉRIO PúBLICO MILITAR

CARGOS QUANTIDADE

40
80

MINISTÉRIO PÚBUCO 00 DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

CARGOS QUANTIDADE

Analista 430
Técnico 274
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ANEXO m da Lei 0.
0 de de de 2003.

Criação de Funções Comissionadas

MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL

FUNÇÃO/CÓDIGO QUANTIDADE

FC-OS 05
FC-07 62
FC-06 32
FC-05 433
FC-03 91
FC-02 541
FC-OI 414

MINISTÉRIO PÚBUCO DO TRABALHO

FUNÇÃO/CODIGO QUANTIDADE

FC-OS 02
FC-07 38
FC-Oó 40
FC-OS 66
FC-02 164

MINIsTÉRIO PÚBLICO MILITAR

FUNÇAOICODIGO QUANTIDADE

FC-OS 24
FC-07 03
FC-06 10
FC-05 30
FC-04 65
FC-OJ 2ó
FC-02 28
FC-OI 35

MINISTÉRIO PÚBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

FUNÇÁO/CODIGO QUANTIDADE

FC-OS 15
FC-07 09
FC-Oó 18

FC-OS 68
FC-04 29

FC-03 52
FC-02 222
FC-Ol 30
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ANEXO IV da Lei 0.° de de de 2003.

Transformação de Funções Comissionadas

MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL

SITUAÇAO ANTERIOR SITUAÇAO NOVA
FUNCÃO/CODIGO QUANTIDADE FUNCÃO/CODIGO QUANTIDADE

fC-03 08 FC-05 08
FC-OJ 29 fC-02 29

MINISTÉRIO PÚBUCO DO TRABALHO

SITUACÃO ANTERIOR SITUACÃO NOVA
FUNCAO/CODIGO QUANTIDADE fUNCAO/CODlGO QUANTIDADE

FC-07 01 FC-09 OI
FC-07 01 FC-OS 01
fC-06 04 FC-OS 04
FC-Oó 04 FC-07 04
FC-05 OS FC-06 05
FC-02 22 FC-Os 22

MINIsTÉRIO PÚBUCO MILITAR

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA
FUNCAO/CODIGO QUANTIDADE fUNCAO/CODIGO QUANTIDADE

fC-07 01 FC-09 OI
fC-07 OI FC-OS OI
FC-06 04 FC-OS 04
FC-06 02 fC-07 02
FC-OS 02 fC-06 02
FC-02 06 f C-OS 06
FC-02 12 fC-04 12

MINiSTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SITUACAO ANTERIOR SITUAÇAO NOVA
FUNCÃO/CODIGO QUANTIDADE FUNCÃO/CODIGO QUANTIDADE

f C-OS 01 fC-09 01
FC-07 06 f C-OS 06
FC-06 01 FC-07 OI
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ANEXO V DA LEI W DE DE DE 2003

Criação, com localização definida, de Procura
dorias da República em Municípios:

1- 19 (dezenove) na 1° Região: Tabatinga, no
Estado do Amazonas; Feira de Santana e Vitória
da Conquista, no Estado da Bahia; Anápolis, no
Estado de Goiás; Caxias, no Estado do Maranhão;
Lavras, Montes Claros, Varginha, Sete Lagoas,
Governador Valadares, Divinópolis, Pouso Alegre,
Poços de Caldas, Alfenas, Contagem e Muriaé, no
Estado de Minas Gerais; Rondonópolis e Cáceres,
no Estado do Mato Grosso; Ji-Paraná, no Estado
de Rondônia;

11 - 17 (dezessete) na 2 0 Região: Angra dos
Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Magé,
Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonça
lo, São João do Menti, Teresópolis, Três Rios e Volta
Redonda, no Estado do Rio de Janeiro; Cachoeira
de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus, no
Estado do Espírito Santo;

111 - 35 (trinta e cinco) na 30 Região: America
na, Andradina, Araraquara, Assis, Botucatu, Barre
tos, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Catanduva,
Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos,
Itapetininga, Itapeva, Jales, Jaú, Jundiaí, Lins, Mogi
das Cruzes, Ourinhos, Registro, São Bernardo do
Campo, São Carlos, Santo André, São João da Boa
Vista, Taubaté, Tupã e Votuporanga, no Estado de
São Paulo; Corumbá, Coxim, Dourados, Navirai,
Ponta Porã e Três Lagoas, no Estado do Mato Gros
so do Sul;

IV - 22 (vinte e dois) na 4° Região: Bento
Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Crus Alta,
Erechim, Lajeado, São Jerônimo e Santa Rosa,
no Estado do Rio Grande do Sul; Cascavel, Fran
cisco Beltrão, Guaíra, Jacarezinho, Paranavaí e
União da Vitória, no Estado do Paraná; Brusque,
Caçador, Concórdia, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá
do Sul, Mafra e Rio do Sul, no Estado de Santa
Catarina;

V - 14 (quatorze) na 5° Região: Caruaru e
Serra Talhada, no Estado de Pernambuco; Arapi
raca e União dos Palmares, no Estado de Alagoas;
Camocim, Crateús, Juazeiro do Norte, Limoeiro do
Norte e Sobral, no Estado do Ceará; Souza, no
Estado da Paraíba; Caicó e Mossoró, no Estado
do Rio Grande do Norte, e Estância e Itabaiana,
no Estado de Sergipe.

Criação, sem localização definidª, de Procuradorias da República em Municípios

REGIÃo QUANTIDADE

I' 21

r )8

3' 06

4· 26

S· 20

TOTAL 91

ANEXO VI DA LEI N° DE DE DE 2003

Transformação de Procuradorias da República
em Municípios:

I - (\ (três) na 1a Região: Juiz de Fora, Uberlân
dia e Uberaba, no Estado de Minas Gerais;

11- 2 (duas) na 2a Região: Campos e Niterói, no
estado do Rio de Janeiro;

111 - 11 (onze) na 3a Região: Campinas, Bauru,
Franca, Guarulhos, Manha, Piracicaba, Ribeirão Preto,
São José dos Campos, São José do Rio Preto, Presi
dente Prudente e Santos, no estado de São Paulo;

IV - 9 (nove) na 4a Região: Caxias do Sul, Novo
Hamburgo, Passo Fundo, Santa Maria e Santo Ânge
lo, no Estado do Rio Grande do Sul; Maringá, no Esta
do do Paraná; Blumenau, Criciúma e Tubarão, no es
tado de Santa Catarina.

V - 2 (duas) na 5a Região: Campina Grande, no
Estado da Paraíba; Petrolina, no Estado de Pernambuco.

ANEXO VII DA LEI N° DE DE DE 2003

1

100
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Justificação

MINI5TERIO PÚBLICO

O Ministério Público da União, atendendo a inici
ativa governamental de definir, em um único texto
normativo, quando da convocação parlamentar extra
ordinária em julho de 2003, as matérias legislativas
pendentes e dispersas em vários Projetos de Lei refe
rentes ao Ministério Público Federal, Ministério Públi
co do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, promove a re
tirada dos vários textos legislativos em tramitação,
substituindo-os por um texto único, com as modifica
ções e adaptações pertinentes e que não implicam al
teração de custos. Deste modo visa a atender, de
imediato, pontos importantes à atuação institucional
de seus quatro Ramos.

Nos termos da Constituição Federal, o Ministé
rio Público é instituição permanente, essencial à fun
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurídica do regime democrático e dos inte
resses sociais e individuais indisponíveis.

São princípios institucionais do Ministério Públi
co a unidade, a indivisibilidade, e a independência
funcional.

Ao Ministério Público é assegurada a autonomia
funcional e administrativa, podendo, observado o dis
posto no art. 169 da Constituição Federal, propor ao
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos
e serviços auxiliares, provendo-os por concurso públi
co de provas e de provas e títulos; a lei disporá sobre
sua organização e funcionamento.

O Ministério Público elaborará sua proposta or
çamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias.

O Ministério Público abrange:
I. o Ministério Público da União, que compre-

ende:
a) o Ministério Público Federal;
b)o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Ter

ritórios;
11. os Ministérios Públicos dos Estados.
Atualmente, o Ministério Público Federal, o Mi

nistério Público do Trabalho, o Ministério Público Mili
tar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territó
rios têm inequívoca carência de Membros e pessoal
de apoio ao seu Parquet. O presente Projeto de Lei
propõe a criação de cargos de Membro e cargos de
servidores de nível superior e nível intermediário, e de

Funções Comissionadas no Ministério Público da
União. Esta proposta resulta de rigoroso estudo reali
zado pelos quatro Ramos do MPU, e é o estritamente
necessário pana sanar as grandes discrepâncias que
ora prejudicam o desempenho do Ministério Público
da União.

Justificação

MINI5TÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Os cargos da Carreira do Ministério Público Fe
deral tradicionalmente guardam correlação numérica
com os cargos do Poder Judiciário da União. Há cor
respondência entre os Membros da Procuradoria-Ge
rai da República com os Ministros do Supremo Tribu
nal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal
Superior Eleitoral, e entre os Membros das Procura
dorias Regionais da República com os Juízes dos Tri
bunais Regionais Federais.

Deste modo, o quantitativo de Subprocurado
res-Gerais da República tomou-se insuficiente para o
respaldo, concomitante, das atividades judiciais e ex
trajudiciais. Portanto, em decorrência do grande au
mento das atividades extrajudiciais e da movimenta
ção processual na Procuradoria Geral da República é
imperativo a criação de 16 cargos de Subprocura
dor-Geral da República com o respectivo apoio admi
nistrativo necessário à sua atuação. Com isso, o nú
mero de Subprocuradores-Gerais, que é de 46 (qua
renta e seis), passará a 62 (sessenta e dois), confor
me decisão do Conselho Superior do Ministério Públi
co Federal, em sessão de 10 de dezembro de 1999.

É também imprescindível a criação de cargos
de Procuradores Regionais da República para aten
der as necessidades decorrentes da legislação re
cente (Lei n° 9.967 e a Lei n° 9.968, de 10 de maio de
2000) que criou 38 cargos de Juízes nos Tribunais
Regionais Federais. Propõe-se, assim, a criação de
38 cargos de Procuradores Regionais da República
para obter a equiparação, hoje existente, entre o qua
dro de Membros do Ministério Público Federal e o de
Juízes dos Tribunais Regionais Federais para propici
ar o acompanhamento do acentuado crescimento
processual, de forma condizente com o ritmo de tra
ba�ho da Justiça Federal.

A simetria numérica, essencial ao desempenho
adequado das atividades institucionais do Ministério
Público, não se verifica, no entanto, em relação à Jus
tiça Federal de Primeira Instância, onde oficiam os
Procuradores da República. Em 1997, procurou-se al
cançar, com o Projeto de Lei n° 2.785, essa correla
ção por meio da criação de 304 (trezentos e quatro)
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cargos de Procurador da República. O citado Projeto
tomou-se a Lei n° 10.033 em 24 de outubro de 2000.
Entretanto, nos últimos anos o Poder Judiciário teve
aprovada a criação de mais 185 (cento e oitenta e cin
co) Varas Federais de Primeiro Grau com os respecti
vos 370 (trezentos e setenta) cargos de Juiz Federal e
Juiz Federal Substituto.

Por força da política de interiorização da Justiça
Federal, ocorrerá, nos próximos anos, a instalação de
Varas em muitos municípios brasileiros, sendo que
em cada Vara há a necessidade de oficiar membro do
Ministério Público Federal, sob pena de nulidade de
processos, como nos mandados de segurança, nas
ações civis públicas, nas ações populares e na ação
penal Além disso, deve-se levar em conta as ativida
des extrajudiciais dos Procuradores da República, es
pecialmente nas áreas de meio ambiente, da criança,
da família, do adolescente, do idoso, das populações
indígenas e minorias, e defesa do consumidor. Hoje,
já se constata que em breve será necessário lotar
Procuradores da República em municípios contem
plados com a localização de novas Varas da Justiça
Federal, e consoante a PortarialPG R n° 99 de 8 de
março de 2003. Os Membros do Ministério Público
encarregados dos processos que tramitam nessas ju
risdições, até que nelas sejam fisicamente lotados,
serão obrigados a se deslocar continuamente com
considerável perda de tempo e aumento de despesas
com diárias e transporte. Portanto, a criação de novas
unidades do Ministério Público Federal é também
condição básica para a implantação de infra-estrutura
administrativa de suporte aos novos cargos de Procu
rador compreendendo espaço físico, apoio técnico e
operacional.

Assim, a criação de cargos de Membro, criação
de Cargos Efetivos, a criação e transformação de
Funções Comissionadas, e a criação e transformação
de Procuradorias da República em Municípios, como
proposto neste Projeto, decorre do crescimento da
demanda por prestação jurisdicional na Justiça Fede
ralo que vem impondo ao Ministério Público igual rit
mo de ampliação de seus órgãos. Em outras palavras,
a cada município onde existe Vara da Justiça Federal
há que corresponder a instalação de uma Procurado
ria da República.

Para viabilizar a sua política de interiorização, a
Justiça conta com Varas localizadas e não localiza
das, criadas por lei, e que somente são implantadas
quando é identificada a demanda na circunscrição. A
criação de Varas, especialmente aquelas sem locali
zação municipal, tem-se configurado uma prática
constante no Judiciário. A título de exemplo, hoje en-

contra-se em tramitação no Congresso Nacional o
Projeto de Lei nO 5.756/2001 de autoria do Superior
Tribunal de Justiça, dispondo sobre a interiorização
da Justiça Federal de Primeiro Grau nas cinco Re
giões. Para tanto, cria 183 (cento e oitenta e três) Va
ras, localizando 92 (noventa e duas), e reservando 91
(noventa e uma) sem especificação de localidade, a
serem implantadas gradativamente. O Projeto prevê a
criação de 366 cargos de Juiz Federal, 3.650 cargos
efetivos e 2.745 funções comissionadas no total de
6.771 cargos. Com isso, a Justiça Federal assegura a
flexibilidade necessária á condução de seus traba
lhos. É o que se pretende também no Ministério Públi
co Federal com uma proposta para todas as suas ins
tâncias: a criação de 237 cargos de Membro, 4.443
cargos efetivos e 1.578 funções comissionadas.

Uma breve descrição do histórico da legislação
em vigor corrobora a argumentação aqui apresenta
da. Em 1992, a Lei n° 8.416, de 24 de abril, criou 55
(cinqüenta e cinco) Varas da Justiça Federal de Pri
meiro Grau, não localizadas, na 3a Região, com car
gos de Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto em
cada uma delas. A Lei n° 8.424, de 19 de maio de
1992, por sua vez, criou, igualmente sem localização,
com os respectivos cargos de Juiz Federal e Juiz Fe
deral Substituto, 31 (trinta e uma) Varas da Justiça Fe
deral na 4a Região. Ainda neste mesmo ano, a Lei n°
8.535, de 16 de dezembro de 1992, dispôs sobre a re
estruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau, na
2a Região, por meio da criação de 35 (trinta e cinco)
Varas, não localizadas, com os cargos de Juiz Federal
e Juiz Federal Subst~uto. A Lei n° 9.642, de 25 de
maio de 1998, dispôs sobre a reestruturação da Justi
ça Federal de Primeiro Grau na 1a Região, criando 35
Varas. A Lei n° 9.664, de 19 de junho de 1998, criou
na Justiça Federal de Primeiro Grau da 4a Região 50
(cinqüenta) Varas, localizando 38 (trinta e oito), e re
servando 12 (doze) sem especificação de localidade,
com cargos de Juiz Federal e de Juiz Federal Substí
tuto em cada uma delas, e a Lei n° 9.788, de 19 de fe
vereiro de 1999, dispôs sobre a reestruturação da
Justiça Federal de Primeiro Grau nas cinco Regiões,
com a criação de 100 (cem) Varas sem localização
em municípios, assim distribuídas: 18 (dezoito) na 1a

Região, 15 (quinze) na 2a Região, 40 (quarenta) na 3a

Região, 15 (quinze) na 4a Região e 12 (doze) na 5a

Região, com os respectivos cargos de Juiz Federal e
Juiz Federal Substituto. As seis Leis contemplaram a
ampliação de cargos, no quadro permanente de pes
soal, necessários ao apoio às Seções Judiciárias
onde as novas Varas foram criadas, e autorizaram os
Tribunais Regionais Federais da 1a

, 2a
, 3a

, 4a e 5a Re-
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giões prover os demais atos necessários, inclusive
quanto ao prazo de instalação, localização e nomea
ção ordinária de Varas.

Deste modo, o Tribunal Regional Federal da 28

Região, pela Resolução n° 17, de 9 de dezembro de
1999, localiza uma Vara Federal em Petrópolis, no Rio
de Janeiro e em 17 de dezembro de 1999, localiza
uma Vara em São Mateus, no Espírito Santo. O Tribu
nal Regional Federal da 38 Região, conforme Provi
mento n° 185, de 28 de outubro de 1999, instala uma
Vara Federal em Guaratinguetá; e em 2001 são insta
ladas Varas em Tupã, Jales e Ourinhos, em São Pau
lo. O Tribunal Regional Federal da 48 Região, pela Re
solução n° 9, de 6 de março de 2001, localiza uma
Vara Federal em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina,
e a Resolução n° 14, de 22 de março de 2001, implan
ta Vara em Lajeado, no Rio Grande do Sul, Conside
re-se, ainda, a sanção da Lei n° 10.259, de 12 de julho
de 2001 , que dispõe sobre a instituição dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais que serão instalados por
decisão dos Tribunais Regionais Federais em municí
pios onde o Ministério Público deverá oficiar. De pos
se desta "reserva" de Varas e cargos para atender a
demanda de prestação jurisdicional, a Justiça vem
implementando a sua política de interiorização.

Neste projeto de lei, para assegurar a mesma
flexibilidade concedida à Justiça Federal, o Ministério
Público propõe a criação de Procuradorias da Repú
blica em Municípios nominados e também sem a es
pecificação de localidade, com observância dos limi
tes expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal, vis
to que as Procuradorias sem localização serão gradu
almente instaladas quando da definição de nova Vara
Federal pelos Tribunais Regionais, o que propiciará o
desejado apoio tempestivo ao Judiciário.

É esse, em linhas gerais, o conteúdo da propos
ta do Ministério Público Federal que especifica o ne
cessário para atuar com eficácia na prestação jurisdi
cional.

Justificação

MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO

A partir de 1993, com a promulgação da Lei
Complementar n° 75/93, o Ministério Público da
União e seus ramos passaram a ser mais exigidos
pela sociedade civil, a exemplo do Ministério Público
do Trabalho, que no rol de suas atribuições (art. 83, da
LC 75/93) tem sido mais requerido no que tange à
proteção das liberdades individuais ou coletivas e dos
direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores.

Valendo-se desse instrumento legal, o MPT
passou a coibir, com ações ajuizadas perante o pri
meiro grau, graves infringências das garantias funda
mentais do cidadão na área do trabalho, atuando vi
gorosamente no combate ao trabalho infantil, ao tra
balho forçado, à terceirização ilegal e na observância
das normas de segurança e medicina do trabalho, na
proteção do trabalhador indígena e na inserção de
pessoas portadoras de deficiência no mercado de tra
balho, dentre outras áreas de indiscutível relevância
social e jurídica

Acrescente-se que, para o cumprimento dessa
missão, toma-se necessário o deslocamento cons
tante de Procuradores do Trabalho pelo interior do
Pais, sem que exista pessoal suficiente e estrutura
compatível para o apoio à atuação no Primeiro Grau,
o que tende a elevar os custos operacionais da Insti
tuição.

Neste contexto, verifica-se a necessidade de
aparelhar-se o Ministério Pública do Trabalho, promo
vendo a ampliação de cargos, bem como a sua interi
orização, para que bem possa cumprir sua missão
constitucional, acompanhando o processo de des
centralização da Justiça do Trabalho.

É relevante lembrar que a demanda processual
trabalhista tem aumentado nos últimos anos, trazen
do uma sobrecarga na atual força de trabalho, repre
sentada pelo número de Membros do Ministério PÚ
blico do Trabalho, que se encontra muito aquém do
ideal, quando comparado ao quadro de Magistrados
Trabalhistas, conforme os dados abaixo:

A perspectiva para minimizar o problema seria a
criação de novos cargos para a carreira do Ministério
Público do Trabalho, ampliando-se o quadro em 300
cargos de Procurador do Trabalho.

Oportuno destacar, nesse sentido, a atuação
marcante do Ministério Público do Trabalho, como
membro permanente, nos Fóruns Nacional e Estadu
ais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e
Escravo, no Fórum Nacional Lixo e Cidadania, além
de sua participação em outros grupos especializados,
tais como o Grupo Executivo de Repressão ao Traba
lho Forçado - GERTRAF, o Grupo Executivo de Mo
dernização dos Portos - GEMPO e a Comissão Inter
minísterial para o Reexame dos Processos de Anistia
de que trata a Lei n° 8.878/94.

Propõe-se a criação de 100 (cem) ofícios no Mi
nistério Público do Trabalho. Justifica-se pela necessi
dade de criar estrutura de apoio que possibilite uma
intervenção consistente, assim como uma atuação
satisfatória perante a Justiça do Trabalho, uma vez
que, para as atuais 24 Procuradorias Regionais do
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Trabalho existem 1145 Varas do Trabalho, o que indi
ca, por si só, a dificuldade de atuação do Parquet. A
ampliação dessa estrutura é necessária, em face da
demanda da sociedade civil, e a necessidade de atu
ação institucional no interior dos Estados

A criação de quatro ofícios interiorizados, com
sede na cidade de Bauru (SP), Palmas (TO), Maringá
(PR) e Uberlândia (MG), justifica-se pelo êxito da ini
ciativa, implementada em caráter experimental. O
apoio recebido da comunidade e autoridades locais
tem superado todas as expectativas e permitido a rá
pida consolidação dessa etapa inaugural da interiori
zação do Ministério Público do Trabalho. São criados,
ainda, outros 96 (noventa e seis) ofícios para imple
mentação em anos subseqüentes. visando a gradual
ampliação de tal processo, segundo critérios de de
manda, conveniência administrativa e disponibilidade
dos meios necessários à fixação da representação
ministerial.

As despesas decorrentes da criação de cargos
e ofícios correrão à conta das dotações orçamentári
as do Ministério Público do Trabalho.

A Lei n° 9953/00, de 4 de janeiro de 2000, que
criou a carreira de Apoio Técnica-Administrativo do
Ministério Público da União, não ampliou numerica
mente os cargos, quer efetivos, querem comissão, ou
seja, no Ministério Público do Trabalho permanecem
estáveis no seu quadro de efetivos o quantitativo de
1.254 Servidores, quadro esse dimensionado para a
realidade de 1993.

Os Servidores, portanto, em razão da escassez
de pessoal, são levados a sobrecargas emocionais e
fisicas que redundam em casos de afastamento por
motivos de saúde, piorando, sensivelmente. o resulta
do operacional/produtividade do quantitativo de pro
cessos analisados e de tarefas paralelas. Tal quadro
vem ocorrendo constantemente, tanto na sede da
Procuradoria Geral do Trabalho quanto nas demais
Unidades (24) distribuídas em todo o Pais.

No Ministério Público do Trabalho, a proporção
atual Procurador/Servidor é de 2,7, enquanto que a
proporção atual Juiz-Ministro/Servidor é de 11,7. A
perspectiva para minimizar o problema é a criação de
novos cargos de Servidores para o Ministério Público
do Trabalho, ampliando o atual quadro em mais 500
Servidores.

Esta ampliação resultará numa proporcionalida
de de apenas 3,7 Servidores por Procurador, a consi
derar o quadro de atuais 470 Membros do MPT, ai in
cluído o atendimento nas áreas de atividade fim, ad
ministrativa, informática, saúde, documentação den-

tre outros, muito distante, ainda, da proporção apre
sentada no Judiciário Trabalhista, conforme já de
monstrado.

Em relação à criação/transformação de fun
ções, o anexo quadro de Proposta de transformação
de funções demonstra que o Ministério Público do
Trabalho abriga em seus quadros situações que me
recem atEmção, uma vez que objetiva adequar sua es
trutura atual à realidade fática em termos organizaci
onais, recompondo seu atual quadro administrativo
em relaçáo às funções de fato desempenhadas.

Estamos, nesta Justificativa, a destacar a funda
mentai nHcessidade de criação de cargos para o Mi
nistério Público do Trabalho, em particular, ratificando
a urgência em suprir as carências de pessoal, qual
seja, por intermédio de um projeto de lei, que visará a
ampliação da lotação de cargos, respeitada a termi
nologia constante da Lei que disciplina a carreira dos
Servidores do Ministério Público da União.

Justificação

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

A proposta de redimensionamento do quadro de
servidores encerra em seu conteúdo a busca inequí
voca pela modernização da atividade de apoio técni
co-administrativo no âmbito do Ministério Público Mili
tar, cuja forma orgânica atual tem sua gênese em Por
taria do Ministério da Justiça, datada de 1975, deno
tando o contexto anacrônico em que regimentalmente
esta Instituição está inserta.

Assinala-se que, nesses quase trinta anos, este
Órgão Ministerial experimentou sensível elasteci
mento de sua competência, com reflexos imediatos
no expressivo incremento das atividades finalísticas,
especialmente assentadas na titularização da ação
penal e no exercício do custos legis perante a Justiça
Militar da União, em primeiro e segundo grau.

No entanto, verifica-se que não houve a ade
quada contrapartida no desenvolvimento organizaci
onal da e:;trutura de suporte administrativo, fator sabi
damente indispensável para fazer frente á profusão
de atribuições tecnoburocráticas resultantes das ati
vidades ele elevada especialização prestadas direta
mente aos setenta e três membros que integram o
Parque das Armas, bem como da manutenção opera
cional de 20 (vinte) Ofícios funcionando nas Procura
dorias da Justiça Militar localizadas nos Estados da
Federação.

Para ilustrar a precariedade do complexo admi
nistrativo vigente, traz-se a lume dados que notabili
zam o reduzidíssimo quadro existente nas Procura-

.,.~~._--------_."-------------
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Forçoso reconhecer a quase imutabilidade da
estrutura das cortes judiciárias militares da União, cu
jos ofícios notadamente não crescem na vertiginosa
profusão registrada na Justiça Federal, situação fac
tual que traduz a compatibilidade do componente téc
nico-administrativo do Superior Tribunal Militar e suas
unidades desconcentradas, bem assim a indelével
atuação dos órgãos competentes, inclusive o Ministé
rio Público, no exercício da tutela jurisdicional neste
ramo da justiça especializada.

Dos dados dispostos na ilustração acima,
pode-se extrair a relação servidores/membros atual
(255/73 = 3,5), que destoa em grande monta da regis
trada no Judiciário Militar Federal, perante os quais os
membros do Parque Militar da União oficiam, afron
tando materialmente os dispositivos contidos na
LOMPU - 75/93, que estabelecem que os membros
do Ministério Público da União terão o mesmo trata
mento dispensado aos membros da magistratura 
por extensão, são merecedores de compatível apara
to técnico-administrativo.

O gráfico abaixo expõe a notória discrepância
identificada entre a estrutura técnico-administrativa
existente no Judiciário Militar e no MPM, fornecendo
subsídios irrefutáveis ao acolhimento do presente pleito.

11

~TM MPM

MEMBROS )Ó TI
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dorias da Justiça Militar, que apresentam, em regra, o
quantitativo padrão de 5 (cinco) servidores por Ofício,
sublinhando-se que em tais Órgãos Regionais inexis
te a figura do Analista Processual para auxiliar nas
atividades de suporte jurídico, revelando, assim, gra
vosa deficiência de pessoal que, conjugada à acentu
ada evasão de servidores, a qual é motivada, inclusi
ve, pela ausência de meios eficazes de valorização
profissional, concorre para limitar o apoio flnalístico.

Nesse contexto, como medida excepcional, vem
se adotando metodologia de reformulação dos Recur
sos Humanos em combate à estrutura organizacional
arcaica, tentando suplantá-Ia por meio da implemen
tação de urna disposição informal, instrumento em
pregado para modernizar as rotinas, descentralizan
do as funções e facilitando as ações administrativas.

Afora o trato estrutural dos centros de compe
tência, novas funções imanentes surgiram, contudo,
desprovidas dos respectivos cargos, revelando o
quão imperativo é proceder à criação ora proposta,
bem como à elaboração de um sistema de retribuição
remuneratória fundado no mérito e na qualificação
técnica do corpo funcional, que reclama uma contra
prestação pecuniária justa - funções comissionadas
-, adequada ao bom desempenho das atribuições la
borais, como observado noutras entidades públicas,
mormente àquelas que integram o Poder Judiciário e,
sobretudo, os demais ramos sistêmicos do Ministério
Público da União.

Nessa conjuntura, os dirigentes, assessores e
assistentes de todos os níveis organizacionais te
rão contraprestações correspondes ao grau de res
ponsabilidade e complexidade inerentes às suas
atribuições funcionais, corrigindo-se, de forma inci
siva, as distorções hoje experimentadas e contribu
indo, sobremodo, para a formação de sólidos qua
dros gerenciais.

Depreende-se do exposto que a propositura
em questão transcende, portanto, os meros limites
de adequação da estrutura estática, permeando
com grande sensibilidade o esteio de qualquer orga
nização, os seus Recursos Humanos, cuja rotativi
dade tem demonstrado a profunda insatisfação dos
servidores, aspecto capaz de comprometer a eleva
ção da qualidade das atividades desenvolvidas.

Por essa forma, para alçar o Ministério Público
Militar ao patamar que lhe é ínsito dentro do sistema
jurisdicional pátrio, toma-se imperativo promover,
com a brevidade que se faz mister, a criação de no
vos cargos para o quadro de pessoal do MPM, em
conformidade com o diagrama abaixo:
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Não obstante, a Procuradoria-Geral da Justiça Mi
litar e os Órgãos Regionais do MPM têm o seu corpo
funcional inalterado há tempos, não acompanhando o
evolver da estrutura das Auditorias Militares e, tampou
co, do STM, órgãos perante os quais os membros do
MPM exercem as suas atribuições institucionais.

Por oportuno e absolutamente digno de registro,
a referência ao paradigma da disponibilidade setorial
da Justiça Militar da União, como sugere o cotejo ora
apresentado, sem embargo do pretendido nivelamen
to, permanecerá, ainda, muito aquém dos recursos
disponíveis no Órgão Judiciário Federal congênere.

Isso posto, saliente-se que a expansão do qua
dro de pessoal do MPM implicará a elevação do refe
rido índice para cerca de 5 (cinco) servidores para
cada membro, patamar muito aquém do verificado no
Judiciário Militar (11,0), mas que, por certo, enfeixa
notável dinamicidade numa pretendida máquina ad
ministrativa moderna, capaz de responder à amplitu
de dos encargos institucionais vigentes.

Importa referir que o projeto em exame viabiliza
rá a inadiável alocação de pessoal técnico especializa
do para apoio direto aos membros lotados nos Órgãos
de primeira e segunda instância, os quais exercerão as
atribuições de suporte à atividade finalística, elaboran
do peças complementares, pesquisas especializadas,
enfim, contribuindo, de forma imediata, para que sejam
coligidos importantes subsídios à instrução dos feitos
processuais e ao aprimoramento das ações titulariza
das pelo órgão Ministerial.

Em face de todo o exposto, ressalta-se que o
projeto em questão contribuirá para que seja definiti
vamente superada o notório descompasso adminis
trativo da Instituição, cuja estrutura orgânica remonta
ao período em que, ainda, estava-se vinculado ao Mi
nistério da Justiça, o que evidencia o caráter lídimo de
acolhimento da proposição em apreço, vez que propi
ciará a concreção de um modelo organizacional com
patível com a competência que nos foi conferida pela
Constituição da República de 1988 e explicitada pela
Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993.

Justificação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS

O Ministério Público do Distrito Federal e Territó
rios vem enfrentando uma situação de profunda ca
rência em relação ao quantitativo do seu corpo de
servidores, o que está a exigir solução em caráter de
urgência.

São apenas 517 servidores, integrantes de um
quadro constituído em 1992, o qual, a despeito do
continuado crescimento das atribuições e do conse
qüente volume de trabalho da instituição, tem perma
necido inalterado.

Situação igualmente grave é a da insuficiência
de funções comissionadas na estrutura organizacio
nal do Ministério Público do Distrito Federal e Territóri
os, sobretudo nos órgãos de execução, onde, em
grande parte dos quais, não existem os correspon
dentes cargos e funções para as atividades de chefia
e assessoramento.

As novas atribuições do Ministério Público exi
gem trabalho integrado dos Promotores e Procurado
res de Justiça com técnicos, peritos e assessores,
fato que agrava a grande lacuna da falta de cargos
efetivos e funções comissionadas.

Nos últimos dez anos, importantes a~erações

ocorreram na Estrutura Judiciária do Distrito Federal,
da mesma forma como se ampliou substancialmente
a abrangência de atuação do Ministério Público, fato
res determinantes para crescentes e novas necessi
dades de reorganização interna e, evidentemente, de
aumento em seus quadros funcionais e de Membros.
Assim, o avanço para a melhoria e a celeridade do
trabalho da Justiça na capital da República provocou
o aprofundamento da inadequação estrutural do Mi
nistério Público do Distrito Federal e Territórios que
dispõe, atualmente, em média, de menos de dois ser
vidores por Membro, enquanto o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios possui quadro equiva
lente a onze servidores por magistrado.

É fundamental considerar que a atuação do Mi
nistério Público extrapola os limites, já bastante am
plos, das ações judiciais. De fato, enquanto se impõe
ao Ministério Público, no cumprimento de suas obri
gações constitucionais, participar das ações de natu
reza judicial, também integram as atribuições do Par
quet, diferentemente do Poder Judiciário, os feitos de
caráter extrajudicial, não apenas mediante a abertura
de procedimentos investigatórios, como igualmente
pela assistência e a orientação a pessoas, famílias e
entidades comunitárias a respeito de serviços públi
cos essenciais e de outros direitos fundamentais. A
instalação de um grande número de Promotorias de
Justiça Especializadas constitui decisão resultante da
realidade que expressa a notável aproximação do Mi
nistério Público do Distrito Federal e Territórios com a
sociedade.

O quadro a seguir mostra o vigoroso crescimen
to do número de feitos judiciais e extrajudiciais, nos úl
timos anos.
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Acrescente-se a este quadro a necessidade ur
gente do Ministério Público de organizar, internamen
te, setor especializado no combate ao crime organi
zado, preocupação uníssona de todos os seguimen
tos governamentais que têm função direta ou indireta
mente relacionada à atividade de Segurança Pública,

Daí a razão do presente Projeto de Lei criando
430 cargos de Analista e 274 cargos de Técnicos,
além de 443 funções comissionadas, em conformida
de com os respectivos Anexos,

A distribuição dos novos cargos efetivos de ser
vidores e das funções comissionadas obedecerá às
prioridades de suprimento das imensas lacunas que
ora se verificam na maioria das Procuradorias de Jus
tiça e das Promotorias de Justiça, na nova Câmara de
Coordenação e Revisão, no Conselho Institucional
das Câmaras de Coordenação e Revisão e dos
Órgãos Colegiados, bem como nas demais unidades
administrativas,

A criação dos cargos de Procurador de Justiça
objetiva dar ao Ministério Público de segunda instân
cia a mesma possibilidade de atuação extrajudicial
presente na primeira, aproveitando a experiência dos
membros do Ministério Público de segundo grau na
condução de trabalhos não vinculados especifica
mente à atuação judicial.

A transformação das funções comissionadas
visa a compatibilizar o seu posicionamento perante a
correspondente situação vigente nos demais ramos
do Ministério Público da União e em instituições inte
grantes do Poder Judiciário Federal.

Considerando os relevantes propósitos transcri
tos nesta justificação, que se assentam na importân
cia do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios, firma-se a convicção
de que o Projeto de Lei receberá a devida acolhida
das duas Casas do Congresso Nacional.

MENSAGEM PGRlGAB/N° 1/2003

Brasília, 30 de junho de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal João Paulo Cunha
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên

cia para apreciação do Congresso Nacional, nos ter
mos do art, 61, caput, combinado com o disposto no
art, 127, § 2°, da Constituição Federal, o anexo Proje
to de Lei que dispõe sobre a criação de cargos de
Membro, criação de Cargos Efetivos, criação e trans
formação de Funções Comissionadas no âmbito do
Ministério Público da União, a criação e transforma
ção de Procuradorias da República em Municípios no
âmbito do Ministério Público Federal, e a criação de
Ofícios no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Ao ensejo, cumprimento-o com elevado apreço
e distinta consideração. - Cláudio Lemos Fonteles,
Procurador-Geral da República.

INDICAÇÃO N° 591, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Integração
Nacional a inclusão do Município de Sa
pucaia - RJ no Programa de Defesa Civil
- "Prevenção", para construção de gale
rias de águas pluviais

(Publique-se Encaminhe-se

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, reque
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo inclusão no
Programa de Defesa Civil - Prevenção - para a cons
trução de galerias de águas Pluviais no Município de
Sapucaia no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N° DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da integração
Nacional a inclusão do Município de
Sapucaia - RJ no Programa de Defesa
Civil -"Prevenção", para construção de
galerias de águas pluviais."
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração
Nacional:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constan
tes cortes em seu orçamento anual.

O Município de Sapucaia, vem sofrendo nos últi
mos anos com diversas inundações, ocasiona
das pela falta de infra-estrutura urbana, causando
danos irreparáveis a população de baixa renda.

Certo de poder contar com medidas eficien
tes deste Ministério, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado, agradeço ante
cipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus vo
tos de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - De
putado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO W 592, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Integração
Nacional a inclusão do Município de Três
Rios - RJ no Programa de Defesa Civil 
"Prevenção", para construção de galeri
as de águas pluviais."

(Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, reque
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo inclusão no
Programa de Defesa Civil- Prevenção - para a cons
trução de galerias de águas Pluviais no Município de
Três Rios no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N° DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da integração
Nacional a inclusão do Municipio de
Três Rios - RJ no Programa de Defesa
Civil - Prevenção, para construção de ga
lerias de águas pluviais."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração
Nacional:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constan
tes cortes em seu orçamento anual.

O Municipio de Três Rios, vem sofrendo nos últi
mos anos com diversas inundações, ocasiona
das pela falta de infra-estrutura urbana, causando
danos irreparáveis a população de baixa renda.

Certo de poder contar com medidas eficien
tes deste Ministério, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado, agradeço
antecipacamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus vo
tos de E,levada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, de 2003. - Deputado Car
los Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N° 593, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Integração
Nlacional a inclusão do Município de Va
Innça - RJ no Programa de Defesa Civil 
"Prevenção", para construção de galeri
as de águas pluviais."

(Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, reque
ro a V. Excia. que seja encaminhada ao Poder Exe
cutivo a Indicação em anexo, sugerindo inclusão no
Programa de Defesa Civil- Prevenção - para a cons
trução de galerias de águas Pluviais no Município de
Valença no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - De
putado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N° DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da integração
"'Iacional a inclusão do Município de
Valença - RJ no Programa de Defesa Civil
-"Prevenção", para construção de galerias
de águas pluviais."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração
Nacional:
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Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constan
tes cortes em seu orçamento anual.

O Município de Valença, vem sofrendo nos últi
mos anos com diversas inundações, ocasiona
das pela falta de infra-estrutura urbana, causando
danos irreparáveis a população de baixa renda.

Certo de poder contar com medidas eficien
tes deste Ministério, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado, agradeço
antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus vo
tos de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N° 594, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Integração
Nacional a inclusão do Município de Vas
souras - RJ no Programa de Defesa Civil
- "Prevenção", para construção de gale
rias de águas pluviais."

(Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, reque
ro a V. Excia. que seja encaminhada ao Poder Exe
cutivo a Indicação em anexo, sugerindo inclusão no
Programa de Defesa Civil- Prevenção - para a cons
trução de galerias de águas Pluviais no Município de
Vassouras no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N° DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da integração
Nacional a inclusão do Município de
Vassouras - RJ no Programa de Defesa
Civil -"Prevenção", para construção de
galerias de águas pluviais."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração
Nacional:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Excia. para expor e
reivindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constan
tes cortes em seu orçamento anual.

O Município de Vassouras, vem sofrendo nos úl
timos anos com diversas inundações, ocasiona
das pela falta de infra-estrutura urbana, causando
danos irreparáveis a população de baixa renda.

Certo de poder contar com medidas eficien
tes deste Ministério, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado, agradeço
antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus vo
tos de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N° 595, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Integração
Nacional a inclusão do Município de Vol
ta Redonda - RJ no Programa de Defesa
Civil - "Prevenção", para construção de
galerias de águas pluviais."

(Publique-se.Encaminhe-se.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requero a V.
Excia. que seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo inclusão no Programa de
Defesa Civil- Prevenção - para a construção de galeri
as de águas Pluviais no Município de Vo~a Redon
da no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N° DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da integração
Nacional a inclusão do Município de
Volta Redonda - RJ no Programa de De
fesa Civil -"Prevenção", para construção
de galerias de águas pluviais."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração
Nacional:
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Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constan
tes cortes em seu orçamento anual.

O Município de Vo~a Redonda, vem sofrendo
nos últimos anos com diversas inundações, ocasio
nadas pela falta de infra-estrutura urbana, causan
do danos irreparáveis a população de baixa renda.

Certo de poder contar com medidas eficien
tes deste Ministério, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado, agradeço anteci
padamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus vo
tos de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N° 596, DE 2003
(Do Sr. Fernando de Fabinho)

Sugere aos Ministérios da Assistência
e Promoção Social, Planejamento, Orça
mento e Gestão e Fazenda a adoção de
providências do Poder Executivo no senti
do de providenciar com a urgência que re
quer o assunto, a liberação dos recursos,
alocados no Orçamento Geral da União,
para execução do Programa Sentinela 
Programa de Combate ao Abuso e a Explo
ração Sexual de Crianças e Adolescentes.

(Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 10

, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, reque
iro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder
Executivo, Ministério da Assistência e Promoção
Social, Ministério do Planejamento e Ministério da
Fazenda, a Indicação anexa, solicitando providên
cias dos referidos órgãos, para a liberação imedi
ata dos recursos financeiros, alocados no Orça
mento Geral da União, com o objetivo de dar pros
seguimento as ações do Projeto Sentinela - Pro
grama de Combate ao Abuso e a Exploração Sexu
al de Crianças e Adolescentes.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003.
Deputado Fernando de Fabinho.

INDICAÇÃO N° ,DE 2003
(Do Sr. Fernando de Fabinho)

Sugere adoção de providências do
Poder Executivo no sentido de providenciar
com a urgência que requer o assunto, a
liberação dos recursos, alocados no
Orçamento Geral da União, para execu
ção do Programa Sentinela - Programa
de Combate ao Abuso e a Exploração Se
xual de Crianças e Adolescentes.

Excelentíssimos Senhores Ministros:
Dirijo-me a Vossas Excelências para expor e su

gerir o seguinte:
1. Como é amplamente sabido, o País atravessa

um momento delicadíssimo, na área de segurança
pública, o estado da Bahia, bem como a maioria dos
Estados brasileiros contam com grande potencial tu
rístico e tem recebido grande número de visitantes
externos.

2. O Programa de Combate ao Abuso e a Explo
ração Sexual de Crianças e Adolescentes - Progra
ma Sentinela, é um conjunto de ações de assistência
social, de natureza especializada, que se destina a
atender crianças e adolescentes abusadas e/ou ex
ploradas sexualmente, como também aos seus famili
ares.

3. O Programa desde abril deste ano não recebe
recursos financeiros, o que tem inviabializado as ações.

4. especificamente o município de Feira de San
tana, no estado da Bahia, tem reconhecidamente
aplicado os recursos com grande eficácia, tanto que
será premiada por uma ONG americana, que selecio
nou entre os 180 municípios do País, que estão no
Programa, aquela cidade. Ocorre que desde abril o
município não recebe recursos financeiros e o Pro
grama está sofrendo solução de continuidade, o que
não deve ocorrer, sobretudo por se tratar de um pro
grama de assistência social.

5. Em encontros com o Coordenador do Progra
ma, no Ministério da Assistência e Promoção Social,
fomos informados que aquele Ministério tem apelado
à área econômica, mas ainda não houve a liberação.

Posto isso, Senhores Ministros, sugiro que a
área econômica providencie de imediato a liberação
dos recursos deste Programa e também de outros li
gados às ações Sociais, sobretudo este, que atende
Crianças e Adolescentes que sofrerão abusos Sexuais.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. 
Deputado Fernando de Fabinho.
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INDICAÇÃO N° 597, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)

Sugere ao Ministro da Agricultura a
criação do Programa Nacional de Minera
lização dos Solos e dá outras providências.
(Publique-se.Encaminhe-se.

Senhor Presidente João Paulo,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento ICD, requeiro a Vossa Excelência seja encami
nhada ao Poder Executivo, Ministério da Agricultura,
a Indicação referente a criação do Programa Nacional
de Mineralização dos Solos e da outras providências,
na conformidade da sugestão através da proposição
anexa.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. 
Deputado Feu Rosa.

INDICAÇÃO N° , 2003
(Do Sr. Dep. Feu Rosa)

"Dispõe sobre a criação do Progra
ma Nacional de Mineralização dos Solos
e da outras providências."

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Instituir um Programa que ao financiar

ações que visam ao enriquecimento mineral dos so
los brasileiros, promoverá a melhoria nutricional dos
alimentos e, que consequentemente, a melhoria da
saúde da população brasileira.

Art. 2° Fica criado o Programa Nacional de Mi
neralização dos Solos, tendo por objetivo promover a
incorporação, aos solos onde se cultivam plantas
destinadas à alimentação humana ou ao arraçoa
mento animal, de elementos químicos que constituam
micronutrientes essenciais para o ser humano ou
para os animais de criação e que não sejam ali pre
sentes em quantidade suficiente.

Art. 3° Para os efeitos deste Programa, conside
ram-se micronutrientes essenciais para o ser humano
ou para os animais de criação: o ferro, o zinco, o co
bre, o cobalto, o iodo, o selênio, o manganês, o molib
dênio, o flúor, o silício, o níquel, o crõmio, o estanho, o
vanádio, o arsênio e outros elementos minerais que
os órgãos públicos federais responsáveis pelas áre
as de saúde e agricultura assim considerarem,
como base em trabalhos científicos reconhecidamente
válidos.

ArtAO O Programa Nacional de Mineralização
dos Solos contará com recursos consignados no or
çamento das Operações Oficiais de Crédito; proveni
entes do retorno de operações de financiamento; de

aplicação obrigatória em crédito rural, nos termos da
Lei n° 4.829 de 5 de novembro de 1965; da alocação
de recursos orçamentários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios; de empréstimos
contraídos no exterior; de doações e outros recursos
legalmente previstos.

Art.5° Os recursos do Programa Nacional de Mi
neralização dos Solos destinar-se-ão a conceder fi
nanciamentos:

I - a empresas do setor mineral, para a ins
talação, modernização e operação de minerais e moi
nhos de rochas que constituam fontes dos micronutri
entes referidos no art. 3°;

II - a produtores rurais ( pessoas físicas ou ju
rídicas), para a ser realização de análise do solo,
aquisição, transporte e aplicação, na área a ser culti
vada, de fertilizantes, corretivos e aditivos minerais,
que constituam fontes dos micronutrientes referidos
no art. 3°.

Art. 6° Os financiamentos a que se refere o ar
tigo anterior terão prazo de pagamento de até 5 (cin
co) anos, incluídos até 2 (dois) anos de carência e so
bre os mesmos incidirão juros:

I - não superiores àqueles que incidirem so
bre operações de custeio agrícola contratadas com re
cursos das Operações Oficiais de Crédito, quando os
beneficiários forem produtores rurais;

11 - de até 12% ( doze porcento) ao ano, nos
demais casos.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará e serão
definidas, entre outros aspectos, as competências
institucionais relativas à administração e a execução
do Programa Nacional de Mineralização dos Solos.

Justificação

O solo é um recurso natural, formado sobre a su
perfície da terra ao longo de milhares, milhões de
anos, pela ação contínua do intemperismo sobre as ro
chas são submetidas a fenômenos físicos e químicos,
como as variações de temperatura, o sol, as chuvas,
os ventos e gradualmente vão-se decompondo. As re
ações químicas provocam a liberação de elementos
minerais e, na presença de umidade, estabele
cem-se as condições propícias à existência de vida.

Com o desenvolvimento da atividade biológica,
solo torna-se então, um ecossistema, onde convivem
seres microscópicos e macroscópicos, em contínua
interação. Do ponto de vista da agricultura, o solo é
visto como o ambiente onde as plantas se desenvol
vem. Ali elas se fixam através das raízes e se nutrem
dos minerais contidos na solução do solo.
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Desde a mais remota antigüidade, quando o ho
mem deixou de ser mero caçador e coletor para fi
xar-se em determinados territórios, dando início ao
cultivo de plantas que lhe forneceriam alimentos e fi
bras, o solo passou a ter importância fundamental,
em função de sua capacidade de sustentar uma agri
cultura incipiente.

No presente século, a química agrícola evoluiu
muito. A nutrição mineral das plantas foi exaustiva
mente estudada, sendo conhecidos os elementos mi
nerais que desempenham funções fisiológicas essen
ciais. Também se estudou a nutrição dos organismos
animais e dos seres humanos, sabendo-se que estes
também demanda minerais, em quantidade maiores
ou menores. A relação de macronutrientes e micronu
trientes - que não coincide com a demanda dos vege
tais - é conhecida e, com freqüência, deficiências
prejudiciais à saúde do homem e dos animais.

O Brasil é um país de dimensões continentais e
possui grande variedade de tipos de solos. Há solos
de grande fertilidade natural, mas predominam solos
de baixa capacidade de troca catiônica, altamente
lixiviados, freqüentemente ácidos e de baixa fertili
dade.

A ciência agronômica preconiza, para solos
com problemas de acidez, a aplicação de calcário
que eleva o pH do solo e elimina a toxidez do íon
alumínio, prejudicial à maioria das plantas cultiva
das. Recomenda-se, ainda, que solos pobres em
fósforo devem receber uma adubação corretiva, de
modo a lavouras. No processo de cultivo, em geral
aplicam-se adubações químicas destinadas a su
prir as plantas com os macronutrientes primários ni
trogênio, fósforo e potássio e, em alguns casos,
com algum outro nutriente cuja deficiência possa li
mitar a produtividade agrícola.

Todas essas intervenções humanas
acarretam alterações significativas no ecossistema
do solo e na própria composição química das plantas
cultivadas. Sabe-se, por exemplo, que a alteração do
PH do solo (pela calagem) afeta intensamente a dis
ponibilidade dos diversos elementos nutrientes. Bus
ca-se, então, minimizar esse efeito.

Pouca importância tem sido dada aos micronu
trientes, enquanto estes não limitam a produção agrí
cola. Entretanto, não são apenas as plantas que de
mandam esses elementos para sua nutrição, mas
também ao animais e os seres humanos que se ali
mentam dessas plantas.

Tradicionalmente, o combate às carências nutri
cionais no ser humano costuma ser enfrentado por
meio de programas de suplementação e/ou com-

plementação alimentar, à custa das ações do próprio
sistema ele saúde quando seria desejável maior inte
gração entre os setores de saúde e de agricultura.
Neste caso, numa ação preventiva, complementar e
muito mais estrutural do que as medidas paliativas e
pouco efetivas e permanentes como as considera
ções a seguir pretendem evidenciar.

Recente pesquisa do Professor Malaquias Fi
lho (DElpartamento de Nutrição, Universidade Fe
deral de Pernambuco), com ampla repercussão na
mídia nacional, mostrou que o leite materno brasileiro
tem características quantitativas médias de vitami
nas e sais minerais 70% abaixo das recomendações
da UNICEF/INS para aquele alimento. Quando pen
samos que as crianças quando no primeiro ano con
sumindo leite materno estão sendo bem alimentadas
e adequadamente imunizadas contra uma série de
doenças, em geral estamos enganados.

Há mais de dez anos, a Declaração de Nova De
Ihi (UNICEF/ONU) asseverou que "não é o desenvolvi
mento social e econômico que acaba com a desnutrição
infantil, mas o término desta é que cria os caminhos para
alcançar-se aquele". Esta mesma constatação também
consta, hÉl mais de 25 anos, em documentos setoriais da
OMS,FAO,UNESCO e UNICEF, preparados por grupos
de estudos sobre a matéria.

Estudo levado a efeito em 1996, pela Universi
dade de Viçosa (MG), com o apoio da Organização
das Naçôes Unidas para a Agricultura e a Alimenta
ção (FAO), da Organização Mundial da Saúde
(OMS), da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) produ
ziu resul1ados da maior importância. Destaca-se a
revelação de que ocorre gravíssima deficiência mi
neral e vitamínica na dieta alimentar brasileira, nor
malmente na população de baixa renda e consumi
dores da cesta básica.

Surpreendentemente, a deficiência mineral al
cança a parcela de maior poder aquisitivo da popula
ção, configurando um problema independente da rea
lidade socioeconômica do cidadão. Constata-se as
sim, que a dieta do brasileiro é insatisfatória, inca
paz de repor os nutrientes minerais essenciais aos ní
veis necessários á manutenção de uma vida saudável
e produtiva!

O estudo também revelou a origem do proble
ma: a maior parte dos solos brasileiros - como ocorre
com a ma.ioria dos solos das regiões tropicais - é defi
ciente em nutrientes essenciais, tais como: selênio,
zinco, cálcio e magnésio, indispensáveis à saúde físi
ca e mental. Em razão da escassez no solo, segue-se
uma cadeia alimentar com deficiência mineral, pas-



(Publique-se. Encaminhe-se.

INDICAÇÃO N° 598, DE 2003
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Sugere ao Ministro de Estado da
Educação a inclusão da formação para o
empreendedorismo nas diretrizes curri
culares nacionais para o ensino médio.
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sando pelos vegetais, pelos animais e chegando até à dade suficiente. Vale lembrar que essa estratégia não
alimentação humana. seria eficaz para o suprimento de macronutrientes,

Outra conclusão que se obtém da pesquisa em razão pela qual não os incluímos.
foco é o fato de que o mesmo o cidadão brasileiro Acreditamos que a criação do Programa estará
bem alimentado não supre a terça parte de suas ne- trazendo relevante contribuição ao nosso País, contri-
cessidades minerais diárias, recomendadas pela buindo decisivamente para que nossa população te-
Organização Mundial da Saúde! Este quadro pode nha melhor saúde e, por via de conseqüência,
explicar a grande incidência de doenças cardiovascu- para que todo o País se desenvolva de forma contí-
lares, diabetes e nanismo entre tantas outras, em to- nua e harmoniosa.
das as faixas de renda da população brasileira, sendo Sala das Sessões, 11de junho de 2003. _
responsável por grande parte da ocupação dos leitos Deputado Feu Rosa.
hospitalares, aposentadorias precoces, mortalidade
precoce por causas desconhecidas, doenças dege
nerativas precoces, como também por certas mani
festações da desnutrição infantil, como evasão esco
lar, repetência, etc.

As principais conseqüências das deficiências
minerais são a redução da expectativa de vida, dos
anos de trabalho produtivo; da resistência a doenças;
e o aumento do absenteísmo no trabalho e na escola.

As presentes informações também servem para
desmistificar a crença equivocada de alguns, de
que seria o brasileiro um povo" acomodado, apático e
que não reage às opressões". Grande parte da redu
zida capacidade produtiva do brasileiro pode ser atri
buida à sua deficiência nutricional! Daí se originam o
marasmo, a apatia, a falta de criatividade e energia
para a superação de obstáculos. Eum problema que
afeta desde os miseráveis até a classe dominante!

O estudo ora mencionado indica que a falta de
uma intervenção efetiva na nutrição do povo constitui
o mais sério obstáculo ao desenvolvimento social e
econômico do Brasil. O desenvolvimento físico preju
dicado da população deixa seqüelas na força econô
mica e produtiva do País.

Um aspecto da maior importância a obser
var-se, neste como em tantos outros casos. é o fato
de que uma intervenção profilática é sempre muito
menos onerosa que a ação terapêutica. A extinção da
desnutrição infantil nas comunidades tende a reduzir
os custos de saúde em cerca de 30 %, nos dois pri
meiros anos, em até 60% até o quarto ano.

A presente indicação tem por objetivo sugerir a
criação do Programa Nacional de Mineralização dos
Solos, tendo por finalidade promover a incorporação,
aos solos onde se cultivam plantas destinadas à ali
mentação humana ou ao arraçoamento animal, de
elementos químicos que constituam micronutrinetes
essenciais para o ser humano ou para os animais
de criação e que não estejam ali presentes em quanti-

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa . seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a inclusão da formação
para o empreendedorismo nas diretrizes curriculares
nacionais para o ensino médio.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. -
Deputado Marcos De Jesus.

INDICAÇÃO N° , DE 2003
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Sugere a inclusão da formação para
o empreendedorismo nas diretrizes curri
culares nacionais para o ensino médio.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Uma das bases do desenvolvimento das socie
dades contemporâneas é a capacidade empreende
dora de seus cidadãos, sua competência para, identi
ficando de modo apropriado oportunidades de negó
cios, organizar e implementar atividades produtivas
ou de prestação de serviços que atendam a necessi
dades das comunidades e gerem benefícios para to
dos os envolvidos.

Não é sem razão que, nos últimos anos, o em
preendedorismo tem constituído tema de vasta biblio
grafia, gerado o surgimento de inúmeras associa
ções, grupos e programas específicos e o ofereci
mento de incontáveis cursos, em todos os níveis de
formação, notadamente o superior.
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No Brasil, esse movimento se apresenta forte e
consolidado. Pesquisas desenvolvidas indicam que
o Brasil encontra-se entre os primeiros no ranking in
ternacional do empreendedorismo. De fato, em um
grupo de 37 países estudados em 2202, pelo Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), da London Busi
ness School e do Babson College, de Boston, o Bra
sil ocupa a sétima posição. Em anos anteriores, sua
posição chegou a ser ainda mais expressiva.

Os dados do último levantamento indicam que
as iniciativas empreendedoras no Brasil têm ocorrido
muito mais por necessidade do que por oportunidade,
em função das atuais dificuldades de emprego no
mercado de trabalho formal.

Este cenário evidencia a importância de políti
cas consistentes que consolidem o empreendedoris
mo, através do apoio a micro e pequenas empresas.
Mas é indispensável que os jovens brasileiros sejam
adequadamente preparados para essa realidade.
Importantes iniciativas já foram tomadas, inclusive
parceria entre o Ministério da Educação e o Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE),
para o desenvolvimento da campanha "Educação
Empreendedora para Milhões", destinada a levar o
tema a todas as escolas públicas do País.

Ainda que muito relevantes, iniciativas pontuais
não são suficientes. As competências e habilidades
para empreender não são inatas, sendo fundamental
o seu estímulo por meio de processos educativos, es
pecialmente aquele que se realiza formalmente na
escola.

Embora toda a educação básica, entendida
como fundamento de cidadania na sociedade brasile
ira, tenha como um de seus objetivos a preparação
para o mundo do trabalho, a etapa do ensino médio
pode ser considerada como a mais adequada para
uma especial ênfase na formação para o empreende
dorismo.

O tema, por sinal, guarda inúmeros pontos de
contato com as diretrizes curriculares nacionais para
o ensino médio, estabelecidas na Resolução n° 3, de
26 de junho de 1998, da Câmara de Educação Bási
ca, do Conselho Nacional de Educação.

Ressaltando a qualidade, relevância e atualida
de dessas diretrizes, parece oportuno, à vista da ar
gumentação apresentada, sugerir que a elas seja
acrescentada uma outra, explicitamente relacionada
ao compromisso da formação em nível médio, em

todo o País, com a preparação para o empreende
dorismo.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003 . 
Deputado Marcos de Jesus.

INDICAÇÃO N° 599, DE 2003
(Do Sr. Edson Duarte)

Sugere ao Poder Executivo a cria
ção do Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar Indígena 
PRONAFI.

(Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa . seja encaminhada ao Poder Executivo, através
do Ministério da Justiça, a Indicação em anexo, suge
rindo a criação do Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar Indígena - PRONAFI.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. 
Deputado Edson Duarte.

INDICAÇÃO N° , DE 2003
(Do Sr. Edson Duarte)

Sugere ao Poder Executivo a cria
ção do Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar Indígena 
PRONAFI.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
A criação do PRONAF, Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi uma inicia
tiva saudável do Governo que possibilitou a muitas fa
mílias de pequenos agricultores o acesso a crédito
agrícola.

É notória a dificuldade da Fundação Nacional
do índio - Funai, para o atendimento dos chamados
"projetos de desenvolvimento comunitário", dada as
suas restrições orçamentárias.

Sabe-se que pela Resolução nO 3.001 o Banco
Central incluiu os indígenas como beneficiários do
PRONAF (grupo "8"), contudo mediante condições
que dificilmente as famílias indígenas podem atender,
porque não faz sentido o limite de 4 módulos fiscais
nem a exigência de renda mínima familiar bruta.

Por isso, imagina-se que a criação de um Pro
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa
miliar Indígena - PRONAFI, destinado a viabilizar
crédito exclusivamente para custeio e comercializa
ção, incluindo-se a taxa de assessoria técnica, seria
extremamente oportuna e benéfica, por constituir um
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aporte essencial aos esforços da própria Funai e das
comunidades indígenas. A limitação se impõe, dada a
impossibilidade de os índios oferecerem garantia
real, exigida para financiamento de investimentos.

À luz do art. 232 da Constituição, que reconhe
ceu aos índios, enquanto indivíduos, além das comu
nidades indígenas e suas organizações, a capacida
de processual independentemente de assistência,
deduz-se, conforme a doutrina civilista unânime, que
a Carta revogou a tutela especial que se estabelecera
na Lei n° 6.001/73. Não por outra razão, aliás, o novo
Código Civil deixou de elencar os índios entre os rela
tivamente incapazes. Estão eles, portanto, em condi
ções jurídicas de firmar contratos de financiamento,
nos moldes que um tal programa proporcionaria.

Por estas razões, submetemos a Vossa Exce
lência a presente Indicação.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. 
Deputado Edson Duarte.

INDICAÇÃO W 600, DE 2003
(Do Sr. João Grandão)

Sugere a elaboração, pelo Ministério
do Meio Ambiente, de documento sobre
competências em matéria ambiental.

(Publique-se.Encaminhe-se.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a elaboração, pelo Ministé
rio do Meio Ambiente, de documento sobre compe
tências em matéria ambiental.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - De
putado João Grandão, PT/MS.

INDICAÇÃO N° ,DE 2003
(Do Sr. João Grandão)

Sugere a elaboração, pelo Ministério
do Meio Ambiente, de documento sobre
competências em matéria ambiental.

Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Ambi
ente:

O art. 23, incisos VI e VII, da Constituição Fede
ral estabelece a competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
"proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas" e para "preservar as flores
tas, a fauna e a flora". A Lei nO 6.938, de 31 de agosto
de 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente,

institui em seu art. 6° o Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), integrado por órgãos e entida
des da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, todos com uma série de atribuições em
termos de concepção de políticas na área de meio
ambiente e de fiscalização ambiental de uma forma
ampla.

Esse compartilhamento de atribuições nem
sempre tem funcionado sem problemas. Não raro, os
agentes públicos e a sociedade esbarram em sérias
dúvidas sobre as competências em relação a licenci
amento ambiental, controle da poluição e autorização
para supressão de vegetação nativa, entre outros
pontos afetos ao setor.

A legislação ambiental, bastante ampla não ape
nas em nível federal, mas também em nível estadual,
nem sempre deixa clara a distribuição de competências
em matéria ambiental. O Código Florestal (Lei 4.771/65)
é um bom exemplo: um exagerado e questionável núme
ro de atribuições é delegada ao órgão ambiental federal,
o Inst~uto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), s~uação amenizada hoje
por força de medida provisória.

Diante do exposto, sugiro que o Ministério do
Meio Ambiente organize, com a participação do Con
selho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), um do
cumento destinado a orientar Estados, Distrito Fede
ral e Municípios no que se refere a suas responsabili
dades em matéria ambiental. A partir de um denso es
tudo sobre a legislação em vigor, devem ser explicita
das, de forma concreta, as competências de todas as
esferas de Governo no setor. Tal documento será de
extrema utilidade não apenas para os órgãos e enti
dades componentes do SISNAMA, mas também para
todos os aplicadores do direito ambiental e para os
brasileiros como um todo.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. 
Deputado João Grandão, PT/MS.

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Senhor Presidente:)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N° 4.147, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 14712001

Institui diretrizes nacionais para o sa
neamento básico e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO
2763/2000)
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Leia-se:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Onde-se Lê:

Julho de 2003

PROJETO DE LEI N° 4.147, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Mensagem n° 147/2001

Institui diretrizes nacionais para o sa
neamento básico e dá outras providências.

(Constitua-se Comissão Especial, Nos
termos do Art. 34, 11 do Regimento Interno, a
ser Integrada pelas seguintes Comissões:
de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico; Seguridade Social e Família; Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
Desenvolvimento Urbano e Interior; Finan
ças e Tributação e Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54))

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Senhor Presidente:)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 6.831, DE 2002
(Do Sr. Neuton Lima)

Altera a redação dos arts. 18 e 55 da
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para
permitir que o aposentado que continue
a exercer atividade abrangida pela Previ
dência Social possa transformar a apo
sentadoria proporcional em aposentado
ria integral.

(Apense-se ao PL n° 4.029/1997)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 6.831, DE 2002
(Do Sr. Neuton Lima)

Altera a redação dos arts. 18 e 55 da
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para
permitir que o aposentado que continue
a exercer atividade abrangida pela Previ
dência Social possa transformar a apo
sentadoria proporcional em aposentado
ria integral.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54 RICD) - Art. 24, 11)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Senhor Presidente:)

PROJETO DE LEI N° 992, DE 2003
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Institui no processo eleitoral o siste
ma de lista partidária.

(Apense-se este ao PI-493/2003.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 992, DE 2003
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Institui no processo eleitoral o siste
ma de lista partidária.

(Apense-se este ao PL nO 3.428/2000.)

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Finda
a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear o Dia Nacio
nal da Consciência Homossexual e foi requerida pe
las nobres Deputadas Maria do Rosário e Maninha.

Convido para compor a Mesa a Sra. Cleusa
Aparecida da Silva, que aqui representa a Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Ra
cial, e também o Sr. Welton Trindade, representante
da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis.

Convido a todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Antes
de chamar as autoras do requerimento desta ses
são, que farão uso da palavra, Deputadas Maria do
Rosário e Maninha, informo a todos que o Sr. Presi
dente desta Casa, Deputado João Paulo Cunha, en
viou pronunciamento por não poder estar presente.
Creio ser importante conhecer o posicionamento e
as palavras de S.Exa sobre a sessão solene de hoje.

Convido para compor a Mesa o Sr. Herbert Bor
ges Paz de Barros, representante da Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da Re
pública, € também as Deputadas Maninha e Maria do
Rosário.

Passo a ler a palavra do Presidente desta Casa,
Deputado João Paulo Cunha, nos seguintes termos:

A Constituição Federal, no seu art. 3°, §§ 1° e 4°,
determina que constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil construir uma socie
dade livre, justa e solidária, promovendo o bem de to-
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dos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, ida
de e quaisquer outras formas de discriminação.

A despeito da nobreza desses ideais, os mais
de 16 milhões de cidadãos e cidadãs homossexuais
brasileiros são vítimas potenciais de discriminação e
violência. A cada 3 dias, um homossexual é assassi
nado no Brasil, pela exclusiva razão de sua opção se
xual. Nos últimos 20 anos mais de 1.700 cidadãos fo
ram barbaramente executados, pelo motivo da intole
rância à homossexualidade.

Esta Casa, que ao elaborar a atual Constituição
elegeu a universalidade dos direitos de cidadania
como eixo de seus objetivos, não se poderia omitir
ante tamanha discriminação contra um grupo de bra
si�eiros. Os direitos dos homossexuais foram o tema
de um produtivo seminário realizado no último dia 26
de junho nesta Casa, e, com a sessão solene que ora
realizamos, a Câmara dos Deputados reitera sua fir
me decisão de analisar e votar projetos em defesa
dos direitos dos homossexuais.

Como observado na abertura do seminário, a
discriminação aos homossexuais motiva hoje um de
bate da maior importância para a sociedade. As pes
soas são livres para fazerem o que quiserem na sua
vida privada, e esse é um valor da maior importância,
que precisa ser confirmado nesta Casa. Afinal, a Câ
mara dos Deputados deve ser a expressão do que
acontece lá fora.

Exemplo significativo do amadurecimento da
sociedade brasileira, no que diz respeito a esta ques
tão, foi o sucesso da passeata realizada no dia 22 de
junho em São Paulo. O evento, que reuniu cerca de
800 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, foi consi
derado o terceiro maior do mundo no gênero, sendo
superado apenas pelas paradas de São Francisco,
nos Estados Unidos, com cerca de 1 milhão de pes
soas, e de Toronto, no Canadá, com 850 mil partici
pantes.

Indicador da diminuição do estigma social con
tra os homossexuais foi a grande quantidade de famí
lias que acompanharam o desfile, muitas com crian
ças de colo. Esse fato é extremamente significativo,
pois representa toda uma geração que vai crescer
aprendendo a respeitar a diversidade.

Como legisladores, temos uma importante con
tribuição a dar neste sentido, abrindo espaço para o
debate, como estamos fazendo agora, e aprovando
leis que assegurem a todos, sem discriminação de
qualquer ordem, os direitos da cidadania.

Hoje comemoramos o Dia Nacional da Cons
ciência Homossexual; em outros dias homenagea-

mos outras minorias em datas como as do Dia do
índio, do Dia da Mulher e do Dia da Consciência Ne
gra. Membro do Parlamento, trabalharei decisivamen
te para que em um futuro próximo nenhuma dessas
datas seja mais necessária. Nesse dia, em vez de nos
auto-representarmos como alguma minoria, sere
mos, antes de tudo, cidadãos brasileiros, com pleno
acesso a todos os direitos que nos são assegurados.

Este é o posicionamento do Presidente da Casa
em termos de práticas e de votações de projetos de
lei nesta Casa, ou seja, o posicionamento da Câmara
dos Deputados em relação à sessão solene de hoje.

Agradeço aos representantes que compõem a
Mesa a presença.

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Con
cedo a palavra à Deputada Maria do Rosário, uma
das autoras do requerimento para realização desta
sessão solene.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Sem
revisão da oradora.) - Sra. Deputada Iara Bernardi,
que aqui representa o Presidente da Casa e preside
os trabalhos; prezada Deputada Maninha, co-autora
do requerimento para realização desta sessão sole
ne; Sr. Herbert Borges Paz de Barros, representante
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre
sidência da República; Sra. Cleusa Aparecida da Sil
va, representante da Secretaria Especial de Promo
ção da Igualdade Racial; Sr. Welton Trindade, repre
sentante da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas
e Travestis; Sras. e Srs. Deputados.

Registro a presença, neste plenário, da Sena
dora Ideli Salvatti e de representantes do Movimento
Social, do Movimento GLBT, de associações de todos
os movimentos populares que participam desta ses
são solene.

Uma sessão solene é realizada com o objetivo
de deixar registrado nos Anais da Casa um momento
importante, uma luta relevante e fundamental. E aqui
estamos precisamente com esse objetivo.

No dia 28 de junho, Dia Mundial da Consciência
Homossexual, também no Parlamento brasileiro ofe
recemos nossa disposição de trabalhar para que haja
igualdade e direitos de reconhecimento da adversida
de como um bem para a humanidade e como algo
que deve movimentar o mundo de hoje num sentido
positivo.

Em 1895, o escritor Oscar Wilde foi julgado e
condenado por prática homossexual. Após 2 anos de
prisão em condições desumanas, Wilde foi libertado,
falecendo pouco tempo depois, em 1900. É realmente
incrível que a intolerância, o preconceito, a discrimi-
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nação tenham aprisionado a genialidade inquietante
desse escritor. Na ocasião de seu julgamento, Wilde
denominou o homossexualismo como "o amor que
não ousa dizer seu nome". Afirmou, ainda, que o
"mundo zomba desse amor e às vezes expõe al
guém ao ridículo por causa dele". Eram tempos de in
tolerância na Inglaterra vitoriana.

Há poucos dias, o Brasil e o mundo acompanha
ram as paradas livres. Milhões de pessoas junta
ram-se em manifestações pela liberdade de expres
são e de orientação sexual. Além dos militantes dire
tamente ligados a essa causa do vínculo à homosse
xualidade, daqueles que participaram das paradas
orgulhosos da sua condição, as caminhadas em todo
o Brasil e no mundo atraíram famílias inteiras, que se
uniram ao movimento, numa demonstração de paz,
de tolerância, de convivência harmoniosa e de respei
to à adversidade. Antes de tudo reconhecidos como
seres humanos, distintos por etnias, gêneros e tam
bém por orientações sexuais diferentes, todos esta
vam compartilhando a condição humana e a liberda
de de expressá-Ia claramente à luz do sol, pelas ruas
das nossas cidades.

A homossexualidade não é um fenômeno re
cente na história da humanidade. Entre os hititas,
povo vizinho de Israel, há mais de 1.400 anos antes
de Cristo, a lei já autorizava o casamento entre ho
mens. Na antigüidade clássica - Grécia e Roma -, o
homossexualismo masculino era admitido como algo
natural nas relações sociais e culturais entre as pes
soas. Cultuavam-se, naquele tempo, o amor e a bele
za simplesmente pelo amor e pela beleza.

É bom observar que essa tolerância não incluía
o homossexualismo feminino, pois aos homens era
reservado o direito de amar qualquer um, enquanto
que às mulheres não eram garantidos esse e outros
direitos.

Entre os indígenas brasileiros e os colonizado
res europeus, também são registradas práticas de ho
mossexualidade.

A reação obscurantista a práticas sexuais ti
das - entre aspas - "como não normais" fez com
que, na Idade Média, homossexuais fossem leva
dos à fogueira, tratados como criminosos, como do
entes mentais. Na Inglaterra, além da condenação
à morte, a homossexualidade poderia levar a que
bens fossem confiscados. E mais recentemente, na
história humana, a barbárie nazista também voltou
seu foco anti-humanista para os homossexuais,
condenando-os aos campos de concentração e a
degradações de todo tipo.

A existência da homossexualidade não é uma
característica, portanto, dos tempos atuais, não mar
ca um periodo de desagregação das famílias, de de
generação da vida familiar ou comunitária. Não se tra
ta de um fenômeno da nossa época, mas histórico,
sendo tão antigo quanto a própria humanidade. Anti
gas são também as manifestações de intolerância e
violência que atingem essa parcela da população que
se assume, que apresenta claramente sua condição
de homossexualidade.

Podemos dizer que algumas características das
sociedades autoritárias e avessas aos direitos huma
nos são a condenação ao homossexualismo, a perse
guição, o encarceramento e a estigmatização da ho
mossexualidade.

Quem abraça a causa dos direitos humanos
passa a reconhecer no outro os mesmos direitos que
tem em si. Quem abraça a causa dos direitos huma
nos não pode fazê-lo simplesmente segmentando,
separando as pessoas, tratando de alguns temas e
de outros, não.

A causa dos direitos humanos tem uma ampla
agenda, que reconhece, antes de tudo, o princípio da
universalidade e da indivisibilidade desses direitos. E,
a partir daí, reconhece em todo ser humano a própria
humanidade, e na humanidade, um lugar para todo
ser humano.

Portanto, ao abraçarmos a causa da defesa dos
direitos humanos, precisamos abraçar também a cau
sa da defesa da livre orientação sexual como um prin
cípio da humanidade.

Que base biológica, que razão moral, que base
racional justificam o preconceito contra a homossexu
alidade? Como qualquer preconceito, como qualquer
intolerância, não há base alguma, justificativa alguma
para isso.

Qual a base moral para pronunciamentos que a
cada ano são proferidos, resguardados pelo livre
exercício dos mandatos, é claro, reconhecidos e de
fendidos por nós, mas eivados de ódio, de falta de ra
zoabilidade e de tratamento igualitário? Certamente,
esses pronunciados feitos aqui e em outros lugares
não têm justificativa qualquer que seja ordenada pe
los direitos humanos, pela paz e pelo respeito à pes
soa. Não há nada que sustente a não-aceitação da
convivência com o ser humano e do respeito ao que
ele tem de mais íntimo, que é a sua sexualidade. Que
lhe seja garantido o direito de vivê-Ia, de amar e de
expressar esse amor livremente.

Portanto, homossexualidade não é doença, não
é distúrbio de comportamento, não é perversão. É um
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modo de viver o amor e a sexualidade, que é parte
constitutiva, essencial de todo ser humano e deve ser
respeitada como integrante da liberdade que lhe as
siste, como direito democrático.

Ao longo dos últimos anos, temos avançado em
relação ao entendimento e à aceitação dos direitos
humanos de várias comunidades, e também da co
munidade GLBT. Mas vivemos em um país que ainda
é campeão mundial da homofobia e do assassinato
de homossexuais.

Conforme dados do Grupo Gay da Bahia, a
cada 3 dias é morto um homossexual no Brasil, por
conta da violência. Essa situação é inaceitável e pre
cisa ser combatida. Os inquéritos devem levar a resul
tados objetivos, para que a sociedade brasileira não
seja vítima da cultura absurda da impunidade, que em
geral está relacionada a esses crimes bárbaros.

O mundo tem avançado no sentido de compre
ender a especificidade da condição da homossexuali
dade. São criadas, em vários países, leis específicas
de proteção e garantias de direitos que tiram os ho
mossexuais do gueto e do confinamento.

Esta sessão é realizada, antes de tudo, com
base na solidariedade. Pretendemos colocar ao lado
de outras datas importantes - o Dia Internacional da
Mulher, em 8 de março; o Dia do índio, em 19 de abril,
que marca a luta capitaneada por Zumbi dos Palma
res; o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro
- o dia 28 de junho, de acordo com o desejo da De
putada Laura Carneiro e de todos nós, como uma data
destinada a marcar a consciência homossexual e a di
versidade homossexual, o chamado Orgulho Gay,
como um direito para toda a sociedade brasileira.

Precisamos avançar com legislações desse
tipo, porque até o dia 28 de junho de 1969 essa data
não era referência mundial, como ocorre nos dias de
hoje. Os homossexuais que freqüentavam determina
dos lugares em Nova Iorque - bares, casas noturnas
-, cansados da violência policial que todos os dias in
vadia os seus espaços de lazer, de convivência, rea
giram em 28 de junho de 1969, ganharam as ruas, fo
ram para o enfrentamento. A partir daí, em todos os
lugares do mundo esse movimento tem crescido, rea
lizado paradas importantíssima, que afirmam o direito
de cada um viver livremente a sua orientação sexual.

Este registro demonstra o quanto, na nossa his
tória mais recente, o movimento GLBT tem conquista
do importante espaço na sociedade. O dia 28 de ju
nho foi estabelecido mundialmente como o Dia Nacio
nal da Consciência Homossexual. E neste ano, pela
primeira vez, uma sessão solene em homenagem a
esse dia se realiza também no plenário desta Casa.

Quero, Sra. Deputada Iara Bernardi, Sras. e Srs.
Deputados, Sra. Senadora, numa referência final, di
zer do nosso objetivo, acolhendo esta comunidade,
recebendo-a neste Parlamento, buscando todas as
propostas em tramitação nesta Casa.

A tramitação da proposta de união civil apresen
tada pela então Deputada Marta Suplicy, que tramita
nesta Casa desde 1995, inaugurou um momento im
portantíssimo da vida política nacional. Há outras,
como a apresentada pela Deputada Iara Bernardi.
Também estamos propondo mudança na Constitui
ção Federal, através de emenda constitucional, aos
arts. 3° e 7°, para que passe a incluir entre os princípi
os da República, além da não-discriminação das mu
lheres, dos negros, por etnia ou idade, a não-discrimi
nação da orientação sexual. É uma luta antiga que re
apresentamos a esta Casa e para a qual buscamos
apoio.

Sras. e Srs. Deputados, Sra. Senadora, quero
agradecer especialmente à Assessoria desta Casa, à
Mesa Diretora e aos Líderes que aprovaram a realiza
ção desta sessão.

Dirijo-me aos meus colegas, Deputadas e De
putados de diferentes opiniões religiosas, cristãos
como eu, que têm sua orientação diferenciada em to
dos os sentidos, para dizer que esta sessão não é
uma contestação a quem quer que seja. Ao contrário,
nesta Casa, que representa a pluralidade da socieda
de brasileira, há lugar para todos. Estima-se que 10%
da população mundial seja de homossexuais. No Bra
sil a perspectiva é de que haja cerca de 17 milhões de
homens e mulheres gays, lésbicas, travestis, transe
xuais e transgêneros - seres humanos, antes de tudo.

Tenho certeza de que os princípios que devem
orientar-nos no sentido da religiosidade são sempre
os do bem, da acolhida, do amor a cada um, sem jul
gamentos. Nós, Parlamentares, em nome do povo
brasileiro, devemos representar a todos indistinta
mente.

Vive o Brasil um momento ímpar de perspectiva
democrática e popular, com o Governo do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Temos a tarefa de incluir
ao lado da luta contra a violência, da proteção dos di
reitos das crianças, das mulheres, dos negros, dos
portadores de deficiências - a luta e a defesa da ho
mossexualidade como uma possibilidade humana
que deve ser reconhecida no ordenamento jurídico,
na lei deste País. É o grande desafio deste ano. Certa
mente, muito além da lei, elemento fundamental para
a cultura do Brasil, nenhuma violência, em nome da
intolerância, deverá ocorrer contra os homossexuais
impunemente.
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Muito obrigada. Um grande abraço e uma boa
caminhada pelos direitos humanos contra todas as
formas de discriminação e de violência. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Desta
co a presença da Senadora Ideli Salvatti, do Ouvidor
da Câmara dos Deputados, Deputado Luciano Zica,
e dos Deputados Pastor Reinaldo, Lincoln Portela e
Fátima Bezerra.

Tem a palavra a Deputada Maninha, co-autora
do pedido de realização desta sessão.

A SRA. MANINHA (PT - DF. Sem revisão da
oradora.) - Sra. Presidenta, demais componentes
da Mesa, Sra. Senadora Ideli Salvatti, Sras. e Srs.
Deputados presentes, percebo que há neste plená
rio predominância de mulheres Deputadas e pouco
número de Deputados. Até em nosso ambiente par
lamentar há preconceito. Temos instalada uma difi
culdade que precisamos vencer.

Saúdo os Deputados presentes, porque eles de
monstram exatamente essa capacidade de participar,
de entender e de, junto conosco, Deputadas, debater
questão tão séria relacionada com os direitos humanos.

Deve ter chegado ao gabinete de todos os De
putados um e-mail protestando contra a realização
desta sessão, com frases que, nos tempos modernos,
não conseguimos absorver, como se a Câmara dos
Deputados estivesse gastando dinheiro público para
realização de uma sessão em que nos congratulamos
com o vício. Foi essa a expressão usada no e-mail
que chegou ao meu gabinete. Portanto, Sras. e Srs.
Deputados, esta é uma data histórica. Além de estar
mos comemorando um dia especial, estamos reali
zando esta sessão na Câmara dos Deputados.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, Sra.
Senadora, demais presentes, falar sobre a consciên
cia homossexual é falar sobre cidadania, sobre direito
humano. Não há, hoje, mais nenhum motivo para tra
tarmos a homossexualidade como uma categoria, e
menos ainda como categoria excludente.

Já há anos, desde o meu primeiro mandato de
Deputada Distrital, tenho trabalhado no sentido de eli
minarmos os preconceitos com que costumamos tra
tar as expressões de nossa essência como seres hu
manos, especialmente a livre expressão sexual.

É de minha autoria a Lei Distrital n° 2.615, de
2000, que pune a discriminação por orientação se
xual nos estabelecimentos comerciais, públicos e
privados.

Hoje assistimos a uma mudança perversa no
ponto de vista da sociedade, em relação aos homos
sexuais. Nesta nossa sociedade que tudo transforma

em valor monetário, gays, lésbicas, travestis, transe
xuais e bissexuais passaram a ser vistos e, pior ainda,
tratados Gomo segmento de mercado.

Vende-se a falsa e preconceituosíssima ima
gem de que eles não têm filhos, não têm responsabili
dades familiares tradicionais, gostam de coisas finas
e caras e têm disponibilidade de renda para dar vazão
a esses interesses.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, a maioria da popu
lação brasileira é pobre. Por isso, é ingenuidade achar
que com a maioria dos homossexuais seja diferente.

É importante lembrar aqui, Sra. Presidenta, um
aspecto ainda mais forte desse preconceito: a maioria
da população do Brasil é feminina, a mulher ainda so
fre muito com a discriminação da nossa sociedade.
Quando se é mulher, pobre e negra - e a maioria das
mulheres pobres é negra -, o problema é ainda maior.
Agora, imaginemos o que ocorre quando se é mulher,
pobre, negra e homossexual!

Supõe-se que os homossexuais não tenham fi
lhos, mas muitos deles os têm. E quando não susten
tam pai e mãe - não raro toda a família original -, no
mínimo ajudam a manter outros familiares.

Não podemos mais conviver com uma socieda
de que se baseia, ainda hoje, já no terceiro milênio,
em tantos preconceitos, muito menos ver esse pre
conceito disfarçado em interesse comercial, quando o
cidadão, na verdade, deixa de ser respeitado como tal
e passa a ser visto com o interesse do lucro. Ou seja,
ele acaba induzido a "comprar" a não-discriminação.

Não podemos reforçar a cultura de gueto. Os ho
mossexuais têm de ser respeitados em todos os luga
res, em qualquer situação, como cidadãos que são.

Esta Casa deve dar o exemplo. Há vários proje
tos em tramitação que melhoram em muito nossa le
gislação no sentido de eliminar a discriminação. De
vemos aprová-los com urgência.

Senhoras e senhores, tenhamos orgulho do Dia
Nacional da Consciência Homossexual, posto que é
marco da luta por uma sociedade mais justa, digna e
igualitária.

Muil!o obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Muito

obrigada, Deputada Maninha, co-autora da realiza
ção desta sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Quero
chamar para dirigir os trabalhos a partir deste mo
mento a Deputada Maria do Rosário.

A Sra. Iara Bernardi, § 2° do art. 18 do Regimen
to Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
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pada pela Sra. Maria do Rosário, § 2° do art. 18 do Re
gimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) 
Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro, pelo
PFL e que disporá de 5 minutos para seu pronuncia
mento.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem re
visão da oradora.) - Nobre Presidenta, Deputada Ma
ria do Rosário, que em tão boa hora teve a coragem
de apresentar à Mesa da Câmara dos Deputados o
pedido da realização desta sessão; Sr. Herbert Bor
ges Paz de Barros, representando a Secretaria Naci
onal de Direitos Humanos, da Presidência da Repú
blica; Sra. Cleusa Aparecida da Silva, representando
a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Ra
cial; Sr. Welton Trindade, representando a Associação
Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis; minha com
panheira e co-autora desta sessão de homenagem
Deputada Maninha; Sras. e Srs. Deputados, o sentido
desta homenagem, que me permite o meu partido, o
PFL, excede todos os limites para se transpor ao limi
te supremo de nossas consciências.

Em função disso, quero inicialmente agradecer
ao Líder José Carlos Aleluia, que recebeu inúmeros
e-mails para que ninguém do PFL comparecesse a
esta reunião. S.Exa. disse-me isso ontem e reiterou o
pedido para que estivesse aqui e falasse em nome do
PFL, pelo PFL, contra a discriminação.

Não por acaso, o dia que se convencionou para
tratar da questão homossexual no Brasil tem, já no tí
tulo, o termo "consciência", como imperativo que se
ergue para vencermos as barreiras terríveis da socie
dade em que vivemos, sociedade patriarcal - portan
to, extremamente machista -, geradora, multiplicado
ra e perpetuadora de uma cultura que rechaça o
não-igual, discrimina o que possa contrariar seus pa
drões de comportamento, reprime os direitos do indi
víduo, como árbitro da própria vida.

Enquanto em todo o mundo se redimem os ho
mossexuais de velhas maldições, que historicamente
os lançaram sempre à clandestinidade, o Brasil ainda
precisa caminhar muito, até despir-se por completo
do preconceito. O Dia Nacional da Consciência Ho
mossexual visa avançar contra a visão cruel, absur
damente estratificada que divide as pessoas, avilta
sentimentos e fere direitos inatos.

O homossexualismo não é um distúrbio com
portamental. Não é uma perversão. Não é um enigma.
Tampouco é um estigma. Também não é um mito in
decifrável, a exigir tratados e tratados de interpreta-

ção teórica. Mu~o menos é uma anomalia. E sobretu
do não é algo que justifique tanto repúdio.

Trata-se, na verdade, Sra. Presidenta, apenas de
diferenças intrínsecas à natureza humana, porque as
pessoas se distinguem umas das outras, não importam
as causas (biológicas, psíquicas, culturais?), nem as
condições (aprendizagem, hereditariedade?). O que de
fato deveria perpassar tantas discussões inúteis é a
vontade, a opção, a preferência de cada um, como exer
cício afirmativo de cidadania e liberdade.

É esse cidadão ou cidadã, livre como todos os
demais cidadãos e cidadãs, Sra. Presidenta, que cla
ma por compreensão e justiça. Ele ou ela precisa fugir
da culpa, da solidão ou da depressão. Ele ou ela ne
cessita da acolhida familiar. Ele ou ela quer ser valori
zado por seus pares, assim como pelas instituições
brasileiras, de modo a não só melhorar sua interse
ção no cosmo social como também estreitar suas re
lações com o Estado e, principalmente, ver aumenta
da dentro de si a auto-estima. Não se admite outra co
isa num país em plena vigência democrática, com lar
gos anseios de modernidade, inserido, para o bem e,
infelizmente, para o mal, na globalização.

Essa aceitação, nobres colegas, não se limita
ao vazio de discursos de ocasião. Existem hoje dis
cussões de fundo que remetem a subtemas muito im
portantes, entre os quais, por exemplo, a união civil e,
em caso de morte, a guarda de crianças adotadas e a
sucessão legítima, no caso dos bens oriundos do tra
balho comum.

Sra. Presidenta, o ordenamento jurídico brasilei
ro é omisso quanto a esses subtemas. No entanto,
eles são vitais como afirmação inequívoca da igual
dade de direitos dentro da diversidade da espécie. É
uma questão de respeito e eqüidade, cuja relevância
se coloca muito acima do delírio de muitos, que a te
mem, injustificadamente, como uma subversão de va
lores morais.

Na proposta da legalização da união civil de ho
mossexuais há de sobrelevar não a defesa intransi
gente de antigos costumes - que por serem antigos
não são necessariamente bons -, mas, nobres cole
gas, a promoção da justiça, a consagração de direitos
humanos e a solução de um grave problema social.

Veja-se o exemplo da velha Europa, onde, por
mais paradoxal que pareça, alguns países, como a
Alemanha, a Dinamarca, a Suécia e a Holanda, dão a
medida do que deve ser esse tipo de vanguardismo
responsável. Na América Latina, Buenos Aires, a ca
pital da vizinha Argentina, é outra que já regulamen
tou a união civil de pessoas do mesmo sexo. E o Bra
sil, que se quer moderno, não pode mais postergar o
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ingresso nesse grupo, continuando a abrigar esse
inadmissível obscurantismo.

Nesta oportunidade, Sra. Presidenta, quero ain
da ressaltar minha atitude de batalhadora incansável
no sentido de estabelecer uma espécie de agenda
positiva para os homossexuais neste País. Apresentei
alguns projetos nessa agenda positiva para os ho
mossexuais, como forma de demonstrar solidarieda
de e preocupação com a causa: Projeto de Lei n°
287/03, que dispõe sobre o crime de rejeição de doa
dores de sangue resultante de preconceito por orien
tação sexual (na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação); Projeto de Lei n° 376/03, que dispõe
sobre a proibição da importação, comercialização, re
produção e veiculação de filmes, fotos, espetáculos
ou qualquer outro meio de comunicação em que se
jam exibidas cenas de sexo explícito sem que se faça
uso de preservativo (na Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática); e Projeto de Lei
n° 379/03, que institui o Dia Nacional do Orgulho Gay
e da Consciência Homossexual (na Comissão de
Constituição e Justiça e Redação).

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, o Dia
da Consciência Homossexual é comemorado em 28
de junho, porque nessa data, em 1969, em Nova York,
os homossexuais, cansados de apanhar da polícia,
reagiram contra essa repressão e ganharam a bata
lha contra a prepotência policial.

Este ano, comemoram-se 34 anos do nasci
mento do Movimento Homossexual. Foram 3 décadas
de luta para mostrar que o homossexual não é margi
nal, doente ou pecador.

O mundo, através dos séculos, foi bastante cruel
com seus homossexuais: na Inglaterra do século XIX,
muitos foram enforcados; na mesma época, a Rússia
mandava os seus para a Sibéria; na Alemanha nazis
ta, tinham o mesmo tratamento dado aos judeus.

Nos dias atuais, ainda existem países que tra
tam a homossexualidade como crime, entre eles a
Argélia, o Irã, o Paquistão, o Sudão, o Afeganistão, a
República Tcheca, a Arábia Saudita, os Emirados
Árabes e o lêmen.

Mas, por outro lado, houve uma tomada de
consciência em várias partes do mundo: na Holanda
e na Bélgica, já possuem os mesmos direitos no ca
samento. No Canadá, a definição de casamento
como sendo uma união entre homem e mulher é con
siderada inconstitucional. Na França e na Alemanha,
existem estatutos semelhantes para a união estável
de casais do mesmo sexo.

A Organização Mundial de Saúde retirou o ho
mossexualismo da Classificação Internacional de Do
enças há apenas 10 anos.

No campo das leis brasileiras, ainda estamos
caminhando muito lentamente. Não há uma lei federal
específica que proteja o trabalhador homossexual,
embora já existam empresas brasileiras que conce
dem benefícios, tais como a inclusão do companheiro
ou da companheira na condição de dependente no
plano de saúde.

De minha parte, possuo os três projetos de lei
já citados, que poderiam de algum modo ajudar
nesta luta.

Além da Constituição Federal, que proíbe qual
quer tipo de preconceito, leis orgânicas de mais de
100 cidades e as Constituições de 3 Estados e do
Distrito Federal proíbem a discriminação com base na
orientação sexual. Em algumas Capitais, como Salva
dor, Maceió, Florianópolis, Rio de Janeiro e Porto Ale
gre, existem leis que estabelecem penas de multa
para quem discriminar.

A Constituição Federal brasileira dita em um dos
seus artigos (5°, inciso X), como direito fundamental,
que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a hon
ra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a in
denização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação". Por isso, é garantia fundamental o direito
à igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, sendo garantido que ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtu
de de lei. E se não há lei impondo a obrigação de reve
lar a orientação sexual, não há razão para o emprega
dor o exigir na relação de trabalho.

De acordo com a Declaração Universal dos Di
reitos Humanos, adotada e proclamada pela Assem
bléia Geral das Nações Unidas de 1948, "todos os ho
mens nascem livres e iguais em dignidade e direitos".
E esse reconhecimento da dignidade inerente a todos
os membros da família e de seus direitos iguais e ina
lienáveis é o fundamento da liberdade e da justiça.

Em 2000, durante o XV Congresso Mundial de
Sexologia, realizado em Hong Kong, na China, foram
aprovadas emendas para a Declaração de Direitos
Sexuais que consistiriam nos direitos humanos base
ados na liberdade inerente, dignidade e igualdade
para todos os seres humanos. Um dos tópicos dessa
declaração é o Direito à Liberdade Sexual: "Liberdade
de todas as formas de amar sem discriminação, inde
pendentemente do sexo, gênero, orientação sexual,
idade, raça, classe social, religião, deficiências men
tais ou físicas".
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Falta muito para acabar com a intolerância e os Herbert Borges Paz de Barros, representante da Se-
maus-tratos destinados aos homossexuais, mas cretaria Nacional de Direitos Humanos, da Presidên-
transformações são possíveis e visíveis. cia da República; Cleusa Aparecida da Silva, repre-

Temos de aprender a conviver com a diversida- sentante da Secretaria Especial de Promoção da
de, aceitar o pluralismo, respeitar o diferente. Esta- Igualdade Racial; Welton Trindade, representante da

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis;mos aqui para isso, . h h
Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, termino Sras. e Srs, Deputados e Senadores; mtn as sen o

ras e meus senhores, num mundo em que, faz poucomeu pronunciamento com a frase de um poeta bisse- t' ~ . d 225
xual chamado Fernando Pessoa que resume tudo: "O tempo, o PNUD averiguou que o pa nmonlo e

homens e mulheres mais ricos eqüivalia ao patrimôamor é essencial, o sexo, um acidente: pode ser igual
nio dos 3,5 bilhões de seres humanos mais pobres,

ou pode ser diferente". há ainda quem se preocupe com modalidades de re-
Era o que tinha a dizer. (Palmas.) lações sexuais consentidas entre cidadãos em plena
Muito obrigada. posse dos seus direitos civis.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) - De- Num mundo em que se afirma que a riqueza das

putada Laura Carneiro, agradeço a V.Exa. o brilhante 3 pessoas mais ricas eqüivale ao PIB somado de 48
pronunciamento e sua luta em prol da consciência ho- países, há ainda quem se preocupe com modalida-
mossexual. des de relações sexuais consentidas entre cidadãos

A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) - Re- em plena posse dos seus direitos civis.
gistro a presença, que considero importantes para a Num mundo em que as manchetes dos jornais
Câmara dos Deputados, da Sra. Regina Adami, re- divulgam que a ONU verificou que 1 bilhão de cida-
presentante da Secretaria Especial de Políticas para dãos, dos 6 ou 7 bilhões que habitam o planeta, vivem
as Mulheres, da Presidência da República - a Minis- com até 1 dólar por dia e que 3 bilhões vivem com até
tra Emília Fernandes se encontra em Nova Iorque, 2 dólares por dia, ainda há quem se preocupe com
para apresentar o relatório do Brasil sobre formas de modalidades de relações sexuais consentidas entre
violência e discriminação contra as mulheres; do Sr. cidadãos em posse dos seus plenos direitos civis.
Pedro Benício Lopes, Assessor da Coordenação Na- Num mundo, senhoras e senhores, em que se
cional do Movimento Nacional de Direitos Humanos; está às raias de uma guerra atômica, haja vista ao
da Sra. Maria Luiza da Silva, Coordenadora do Gru- menos a preocupação da potência hegemônica no
po de Transexuais de Brasília; da Sra. Elizabeth que tange à produção de artefatos nucleares por um
Saar, representante do Centro Feminista de Estudos número cada vez maior de países periféricos, há ain-
e Assessoria - CFEMEA; do Sr. Assen Ayache, re- da quem se preocupe com modalidades de relações
presentante da Assembléia Legislativa do Estado do sexuais consentidas entre cidadãos em plena posse
Acre - ALEAC; do Sr. Dirciano Francisco Souza, dos seus direitos civis.
Assessor Jurídico da Comissão de Direitos Huma- Peremptoriamente, não interessa se o homos-
nos da Assembléia Legislativa do Estado do Acre; da sexualismo tem origem hereditária, se provém da cu1-
Sra. Evelena da Costa Cardoso, Assessora Jurídica tura ou da educação.
da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia A única coisa que interessa deveras é que rela-
Legislativa do Estado do Acre; da Sra. Joelma Cezá- ções sexuais em povos civilizados são relações
rio, Vice-Presidente da Associação da Parada do tão-só de foro íntimo, e a única coisa que cabe é acei-
Orgulho Gay de Brasília e Coordenadora do Núcleo tá-Ias de pleno, não cabendo, sob nenhuma hipótese,
de Afro-descendentes e do Grupo Estruturação, gru- leis que disciplinem o assunto. Normas legais que ge-
po homossexual de Brasília; e da ex-Deputada rem intervenção estatal descabida em relações cujo
Esther Grossi. Agradeço a todos a participação nes- teor sabidamente não é de caráter público seriam
ta sessão solene. mandamentos juriscriminais burlescos, mesmo ridí-

A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) - culos, não fossem patéticos.
Com a palavra a Deputada Sandra Rosado, pelo Ao menos nisso o Brasil supera os Estados Uni-
PMDB. dos. A recente liberação do homossexualismo em 3

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB - RN. Sem Estados pela Suprema Corte norte-americana veio,
revisão da oradora.) - Exma. Sra. Deputada Maria do sem dúvida, em boa hora, mas lhe cabe a pecha do
Rosário, que ora preside os trabalhos, autora do re- antes tarde do que nunca. Não caberia no século XXI
querimento de realização desta sessão solene; Sr. a persistência da legislação inglesa do século XIX,
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que condenou Oscar Wilde a 2 anos de trabalhos for
çados por tal crime, em abjeta sentença.

Um bom exemplo do estágio avançado em que
se está na matéria, embora ainda insuficiente, é o
Seminário Nacional de Políticas Afirmativas e Direi
tos da Comunidade GLBTT, realizado na Casa no dia
26 do corrente, sob a égide da Ouvidoria da Câmara
dos Deputados. A sistematização das propostas
apresentadas impressiona pela necessária audácia
das tomadas de posição e pelo alto caráter democrá
tico do encontro em defesa das minorias que se ho
menageiam.

As discussões implementadas nesta Casa têm
o sentido de avançar na construção de uma legisla
ção justa, que, vencendo o conservadorismo, garanta
a constitucionalidade aos cidadãos e cidadãs homos
sexuais.

Segundo a CFEMEA, é necessário estimular a
elaboração de políticas públicas específicas que in
cluam o acompanhamento efetivo dos projetos sobre
DST/AIDS, ações dirigidas para o combate à violên
cia e, acima de tudo, a garantia dos direitos de traves
tis, lésbicas, gays e transexuais. Através de projetos
de lei elaborados nesta Casa, devemos defender re
cursos para políticas de promoção e defesa dos direi
tos humanos, respeitando a diversidade sexual e es
tabelecer a garantia de programas de educação, o
acesso assegurado a programas de saúde integral, a
busca incessante de garantias ao combate intransi
gente a todas as formas de discriminação, defenden
do, com determinação, soberanamente, a igualdade
de oportunidades para toda a comunidade de homos
sexuais brasileiros.

É isso que se quer, até porque o alentado núme
ro e o inteiro sucesso de movimentos que hoje têm
sido realizados em nosso País, nos quais se demons
tra a solidariedade e a integração da sociedade, é tes
temunho do tanto que se tem feito na luta para a elimi
nação de injustificável preconceito.

Nesta sincera homenagem ao Dia Nacional da
Consciência Homossexual, vimos declarar nosso ca
bal reconhecimento ao direito irrestrito das pessoas
de livremente exercerem sua opção sexual, desde
que seja livremente acordada e não cause dano físico
ou moral aos parceiros nela envolvidos.

A opção sexual, Sra. Presidenta, Sras. e Srs.
Deputados, senhores convidados, pessoas que se in
teressaram em participar deste momento histórico da
Câmara dos Deputados, deve ser um direito civil do
cidadão, das democracias que se queiram como tal.

Chegará o dia - queira Deus - em que as mino
rias física e moralmente perseguidas, por motivos dos
mais fúteis como este, o preconceito, não precisem
mais lutar para garantir o óbvio: seu direito de dispor
de si próprias. Será aquele em que o respeito ao de
sejo do próximo será pleno, sem guerra, disputas ou
contestaç:ões, com solidariedade e respeito aos direi
tos humanos inspirados em Deus. O que decerto é o
nosso desejo, do nosso partido, o PMDB, e também,
evidentemente, desta Casa, quando homens e mu
lheres comjosos se dispõem a participar de uma sole
nidade como esta, que reconhece, acima de tudo, di
reitos humanos de homens e mulheres.

Muilto obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) 

Obrigada, Deputada Sandra Rosado, e parabéns
pelo pronunciamento, a V.Exa. e ao PMDB nesta
Casa.

A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) - Re
gistro a presença do psicólogo Fernando Freire, re
presentante da Associação Brasileira Terra dos Ho
mens, ortJanização que trabalha com os direitos da
criança e do adolescente, especialmente contra o
abandono e pelo direito à família.

Hoje à tarde, teremos o lançamento de um pro
grama de apadrinhamento afetivo nesta Câmara dos
Deputados, no Espaço Cultural, às 15 horas e 30 mi
nutos.

Tarnbém registro a presença das Sras. Alice Li
bardoni e Andréa Mesquita, representantes do grupo
Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento
AGENDE.

A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) - Qu
ebrando o protocolo, por exigência da situação e im
portância da presença, concedo a palavra à Senado
ra Ideli Salvatti, do PT, de Santa Catarina, como de
monstração do trabalho conjunto que desenvolve o
Congresso Nacional contra todas as formas de discri
minação.

A SRA. IDEU SALVATTI (PT - se. Sem revi
são da oradora.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Par
lamentares, autoridades, representantes das orga
nizações de gays, lésbicas, bissexuais e travestis,
meu bom dia.

Sra. Presidenta, Deputada Maria do Rosário, in
felizmentt3, não tive coragem de propor esta solenida
de no Senado, cujo ambiente é mais conservador que
o da Câmara. Mas penso que podemos, no ano que
vem, propor ao Congresso Nacional que a realize.
Assim, com certeza, o Senado não terá como se re-
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cusar a realizar encontro tão importante como este,
para registro da consciência homossexual.

Não é vício, não é desvio de conduta ou de com
portamento, não é doença; é uma forma de expressar,
de sentir, de realizar a afetividade e a sexualidade en
tre 2 seres humanos. "É uma forma de amar", disse
um poeta. E Milton Nascimento, de forma tão linda,
cantou: "qualquer maneira de amor vale a pena, qual
quer maneira de amor valerá".

Por isso, o orgulho de ser o que é, não ter vergo
nha, assumir-se como algo bom, não admitir a discri
minação, nenhuma discriminação.

Não podemos esquecer nunca que, durante lon
go período, nós, mulheres, não tínhamos alma, éra
mos parte compactuada com o diabo. Assim éramos
vistas. E os negros, mercadorias ou animais. Portan
to, a discriminação, seja contra quem for, tem de ser
absolutamente erradicada; não pode ser admitida
nunca.

Não podemos também compactuar com a vio
lência. Levantamentos feitos por entidades no Brasil
demonstram que, de 1980 a 1999, 1.800 assassina
tos foram cometidos contra homossexuais, numa de
monstração clara da violência homofóbica que está
presente na sociedade. A cada 2 dias, um homosse
xual é vítima dessa homofobia. Por isso, são louváve
is todas as iniciativas no sentido de combater a discri
minação, principalmente no campo legislativo, como
a proposta de emenda constitucional da Deputada
Maria do Rosário para incluir a questão da livre orien
tação sexual como crime inafiançável.

Tenho orgulho de, em Santa Catarina, termos
conseguido a aprovação. Num primeiro momento,
perdemos a votação da emenda constitucional. Num
segundo momento, insistimos e a aprovamos. Está
garantido na Constituição de Santa Catarina o direito
inalienável do ser humano à livre orientação sexual.
E, posteriormente, aprovamos também a lei que com
bate e que impõe penalidades a todas as formas de
discriminação.

Portanto, todas as iniciativas legislativas são de
fundamental importância, bem como as políticas pú
blicas voltadas ao combate da discriminação.

Estamos agora preparando o Plano Plurianual.
Sabemos que será nesse debate democrático que o
Governo Lula está fazendo em todos os Estados bra
sileiros que vamos ter oportunidade de incluir a ques
tão do combate à discriminação e propor pol íticas pú
blicas voltadas para esse segmento da sociedade
brasileira.

Cada um tem de ter orgulho de ser o que é. E to
dos nós temos de ter respeito pelo que cada um é.

Parabéns à Câmara. Parabéns às autoras do re
querimento.

Em 2004, com certeza haverá uma sessão do
Congresso Nacional para tratar desse importante as
sunto.

Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) 

Obrigada, Senadora Ideli Salvatti. Parabéns a V.Exa.
pela determinação. Nós, certamente, no próximo ano,
teremos uma agenda comum para o Congresso Naci
onal, o que é uma conquista importante das lutas de
mocráticas e do movimento pelos direitos humanos.

A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) 
Convido a fazer uso da palavra o Deputado Roberto
Jefferson, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que in
clui importantes contribuições na Relatoria do projeto
de parceria civil registrada.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sra. Deputada Maria do Rosário,
que preside esta sessão, Sras. e Srs. Deputados, se
nhores representantes do movimento de gays, lésbi
cas, travestis e transexuais, como Líder do PTB saú
do esse movimento de cidadania nesta sessão sole
ne da Câmara dos Deputados.

Todos os senhores enfrentam graves precon
ceitos.

Esta semana, Deputada Maria do Rosário, em
função da solenidade que aqui estamos realizando,
recebi no meu e-mail, como Líder do Partido, 8 mil
mensagens preconceituosas. Ontem, pedi a minha
assessoria que as tirasse do computador. Não quis
lê-Ias, porque considerei um movimento de extremo
preconceito contra o direito de exercício de cidadania
de todos os senhores.

Filio-me a esta causa não em nome da Lideran
ça do partido, porque temos na bancada 15 Deputa
dos evangélicos, que têm posições contrárias, outra
filosofia, e os respeito, mas em meu nome, Roberto
Jefferson, Deputado Federal, Relator do projeto da
Prefeita Marta Suplicy. Sou favorável a esta causa e
lutarei perante a minha bancada para convencê-Ia da
importância da tese do resgate aos direitos de cida
dania de todos os senhores.

Com todo o respeito às posições religiosas, não
farei aqui nenhum enfrentamento religioso. À época,
quando assumi a Relatoria, a pedido da Deputada
Marta Suplicy, a Senadora Benedita da Silva e o De
putado Hélio Bicudo me procuraram para dizer que
como o projeto tratava de união civil criaria embaraço



30598 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

enorme para eles, evangélicos. Ao perguntar-lhes as
razões, a Senadora Benedita da Silva argumentou
que era porque na Constituição brasileira a união civil
se equiparava ao casamento, para efeitos de prote
ção do Estado. Inclusive, disse-me que se eu buscas
se termo novo que não fosse união civil até poderia
nos apoiar. Devido a sua relação religiosa, não pode
ria aceitar casamento gay, mas aceitaria um contrato
que resguardasse direitos. Foram palavras da Sena
dora Benedita da Silva, hoje Ministra, e do Deputado
Hélio Bicudo, hoje ex-Deputado.

Com a ajuda do Deputado Fernando Gabeira e
do Prof. Luiz MoU - não sei se S.Sa. se encontra pre
sente nesta sessão -, do Grupo Gay da Bahia, come
çamos a pensar um caminho para o relatório. E aca
bamos chegando ao Pacto de Solidariedade, como
substitutivo, fugindo do casamento gay. Não há casa
mento gay no projeto, ele não afronta a religião, não
afronta a Igreja Evangélica nem a Igreja Católica. No
substitutivo que escrevi, com a ajuda da Comissão,
que foi aprovado por 30 votos contra 2 na Comissão
Especial, não propusemos casamento gay. Procura
mos fugir desse enfrentamento com a religião, não
queremos isso.

A religião prega o amor, e eu entendi e entendo
que na relação que os senhores hoje buscam equaci
onar juridicamente há amor. E se Deus existe nas ma
nifestações de amor, é claro que há amor na relação
homossexual e há a presença de Deus, porque Deus
abençoa as relações de amor.

Não quero ferir credo de ninguém, não quero fe
rir vocação evangélica nem a vocação católica de nin
guém. Creio que, pela cidadania, os senhores e as
senhoras têm direito à proteção do Estado, e é um di
reito que foge desses econômicos.

O Poder Judiciário já vem reconhecendo o direi
to de sucessão, o direito de herança; o INSS já vem
reconhecendo o direito de benefício, mas há um direi
to que é fundamental para mim, que é o mais justo e o
mais humano do projeto: o direito de curatela. Pelos
depoimentos que colhemos na Comissão Especial,
vimos o drama que havia na separação de parceiros.
Quando um estava impedido do exercício pleno da
sua capacidade civil, dos seus direitos, ia para o hos
pital, a família intervinha, afastava o outro parceiro de
maneira brutal, pelo seu exercício do direito de cura
tela. O outro ali, às vezes, no leito, durante semanas
ou meses com uma doença que o impedia do exercí
cio da sua cidadania, e a família no meio, com interes
se patrimonial, impedindo que aquelas pessoas se
encontrassem.

Para mim, Deputada, o direito mais humano que
nós estamos restabelecendo no projeto é o de curate
la, porque o patrimonial é devido, e o Estado já está
enxergando dessa maneira, o Poder Judiciário, o Su
premo Tribunal Federal. Está no projeto. Para mim, o
direito humano mais importante que está sendo res
guardado é o direito de curatela, é o direito de conví
vio, o direito de conforto, de carinho, de amor, de apo
io de um para com o outro no momento em que mais
precisam.

Estou diante de um companheiro evangélico,
Deputado Federal do PTB pelo Rio Grande do Sul.
Quero dizer a S. Exa. que minha postura não é de
afronta a nenhuma religião, mas de permitir que pes
soas que amam e que têm comportamento sexual di
ferente do nosso, mas que trabalham, pagam impos
tos, constróem, dedicam-se ao Brasil, têm sensibili
dade e fraternidade possam ter os seus direitos de ci
dadania reconhecidos pelo Parlamento brasileiro e
pela nossa sociedade.

Afilio-me à causa, porque a entendo justa, digna
e humana.

Muito obrigado, Deputada, pela oportunidade
que me concedeu de falar a todos. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) 
Obrigada, Deputado Roberto Jefferson. É uma ale
gria compartilharmos essa caminhada. O Deputado
Luciano Zica propôs, na última semana, num seminá
rio realizado pela Ouvidoria e pela Comissão de Di
reitos Humanos, a formação de uma frente parlamen
tar que venha a trabalhar com essa matéria.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) 

Vários integrantes do Partido dos Trabalhadores ma
nifestaram o desejo de fazer uso da palavra. Tendo
início o pronunciamento da Deputada Iara Bernardi,
designada oradora pela Liderança do partido, a Mesa
abrirá espaço para os devidos apartes e será tole
rante com todos os partidos, para que a esta luta seja
agregada a manifestação de vários Parlamentares.

Concedo a palavra à Deputada Iara Bernardi,
pelo PI.

A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sra. Presidenta, integrantes da
Mesa, companheiros e companheiras presentes, fico
extremamente contente com a realização de ações
como as que estão acontecendo na Câmara dos De
putados, promovidas pela Ouvidoria-Geral da Casa e
pela Comissão de Direitos Humanos, como as au
diências públicas e esta sessão solene, que marcam
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a volta a esta Casa de entidades representativas
dos homossexuais no País.

Creio que o discurso do Presidente João Paulo
Cunha já sinalizou uma das metas que esta Casa tem
a seguir: a votação de projetos, a realização de ações
concretas pelo Governo Federal para combate à vio
lência e de campanhas públicas em todo o País que
tratem da questão homossexual e do combate à vio
lência, a votação de projetos em caráter prioritário,
desde que haja organização e consenso entre as en
tidades que aqui se fazem representar.

É extremamente importante a presença aqui de
entidades que cobrem dos Deputados, enfim, do
Congresso Nacional, o debate desse tema. Projetos
importantes podem ser votados, mas dependem do
consenso e da união dos que representam os homos
sexuais no Brasil para levar os Deputados a se posici
onarem quanto ao que é prioritário, ao que é mais im
portante no momento.

Represento o Partido dos Trabalhadores. Há vá
rios Deputados inscritos para falar na presente ses
são solene. Em nome do meu partido, expresso nos
sa alegria decorrente da presença dos senhores na
Casa e da volta do tema ao debate.

Ouço com prazer o Deputado Luciano lica, Ou
vidor da Casa.

O Sr. Luciano Zica - Deputada Iara Bernardi,
em primeiro lugar, cumprimento VExa. pela forma bri
lhante como representa nosso partido na presente
sessão. Esta Casa tem uma dívida com a comunidade
aqui representada, importante parcela da sociedade
brasileira: dar conseqüência e tramitação aos proje
tos que debatemos no seminário promovido pela De
putada Maria do Rosário, pela Comissão de Direitos
Humanos e pela Ouvidoria Parlamentar, evento que
produziu urna síntese das demandas do movimento.
Assim, solidarizo-me com VExa. em seu pronuncia
mento e proponho garantir a implementação da frente
parlamentar resultante daquele debate.

A SRA. IARA BERNARDI - Deputado Luciano
lica, creio que a questão mais importante desta Casa
seja a formação de frente parlamentar ligada ao tema
para atuação no dia-a-dia.

O Sr. Luciano Zica - Exatamente, Deputada. E
fico muito feliz em ver a Mesa composta, em sua mai
oria, por mulheres, e o Plenário que, embora se res
sinta, infelizmente, da ausência de homens, conta
com a presença de Parlamentares tais quais o Depu
tado Roberto Jefferson, que tem história de luta nes
sa questão, além dos Deputados Maurício Rands,
Chico Alencar e vários outros que já passaram por

este plenário e registraram seu apoio à luta. Tenho
certeza de que quebraremos a barreira do preconcei
to e conquistaremos liberdade para o debate de cons
tituição da cidadania. Muito obrigado.

A SRA. IARA BERNARDI - Antes de conceder
aparte a outros companheiros e companheiras, res
salto que é extremamente importante o posiciona
mento desta Casa. Temos visto que o Poder Judiciário
tem empreendido certas ações nos Estados, adian
tando-se ao debate que não acontece dentro do Con
gresso Nacional, que se omite. Aquele Poder passou
a legislar ao reconhecer direitos e parcerias e validar
outras ações, sem que o Congresso brasileiro tenha
coragem de posicionar-se. A omissão desta Casa
também incentiva a violência homofóbica - ela acon
tece no País -, ao não se posicionar com relação ao
fato, a partir da aprovação de legislação muito concre
ta de combate à violência e a qualquer forma de dis
criminação aos homossexuais no Brasil.

Ouço com prazer o Deputado Chico Alencar.
O Sr. Chico Alencar - Sra. Deputada Iara Ber

nardi, que tão bem representa o PT neste evento, Sra.
Deputada Maria do Rosário, cujo pronunciamento
ouvi na vinda para a Câmara, por meio da operosa
Rádio Câmara. Aprendi muito. Historiador que sou,
falo de minha alegria e de minha tristeza. Alegria de
corrente de minha participação, neste momento histó
rico, em cerimônia inédita no Parlamento brasileiro,
que tem 180 anos - e o fato de ser inédita mostra o
forte conservadorismo da sociedade brasileira, que
esta Casa representa -; tristeza proveniente da con
vicção de que a luta é difícil, dura, penosa. Mesmo na
Câmara encontramos resistência. Já houve pronunci
amentos muito contundentes contra o "absurdo" des
ta sessão. É esta a nossa luta, Deputada Iara Bernar
di - destaco a condição de educadora de VExa. -:
uma batalha para além da área legislativa e jurídica,
do plano da garantia de direitos, uma batalha subjeti
va, de formação de nova consciência. Muitos de nós,
mesmo aqueles que aqui estão, temos dentro de nós
a homofobia, a intolerância, o preconceito. O Secretá
rio Nacional de Segurança Pública, o Deputado Fer
nando Gabeira e eu estivemos na Parada do Orgulho
Gay, que reuniu cerca de 100 mil pessoas em Copa
cabana, no domingo passado. Explicou-nos o Secre
tário Nacional de Segurança Pública o que fazia lá,
afirmando que uma das formas mais letais de violên
cia em nosso País é a intolerância sexual. Portanto, o
trabalho educativo sobre respeito à diferença e à pes
soa humana, que toda religião devia comportar em
seu âmago, é fundamental. Também nós, na condição
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de educadores políticos, devemos fazê-lo. Obrigado,
Deputada Iara Bernardi. (Palmas.)

A SRA. IARA BERNARDI - Agradeço ao Depu
tado Chico Alencar a contribuição.

Ouço com prazer a Deputada Fátima Bezerra,
co-autora do requerimento para realização da pre
sente sessão.

A Sra. Fátima Bezerra - Deputada Iara Bernar
di, quero compartilhar com V.Exa. do importante pro
nunciamento que faz em nome da Liderança do nos
so partido, bem como mais uma vez cumprimentar a
Deputada Maria do Rosário. Serei breve. O movimen
to pela livre orientação sexual no Brasil, organizado
pelo trabalho de ativistas gays e por suas entidades,
tem-se constituído de forma alegre e, por que não di
zer, esperançosa. Suas caminhadas pelo Brasil afora
nos mostram um movimento de massas diferente de
todos os demais. No movimento não há espaço para
ressentimento; as proposições violentas são rigoro
samente desconhecidas. Trata-se de movimento soci
al organizado em nome do direito ao amor, que pede
aos demais não conversão, mas respeito. O movi
mento, que tem as cores do arco-íris, dispensa pala
vras de ordem e questiona a ordem das palavras. De
putada Iara Bernardi, é na condição de militante de
fensora dos direitos humanos que entendo devamos
lutar pela igualdade de direitos e defender as minorias
vítimas de preconceitos e do falso moralismo da soci
edade. É preciso, mais do que nunca, humanizar a
Nação para formarmos uma cultura de respeito à vida
e ao amor. É com essa intenção que gays, lésbicas,
bissexuais, travestis e transexuais mobilizam-se em
todo o mundo. Em Natal, minha cidade, a exemplo do
ocorrido em São Paulo e em outros locais, tais grupos
realizaram, sexta-feira passada, a IV Parada Gay, da
qual tive oportunidade de participar. Deputada Iara
Bernardi, ao finalizar, comunico que recebi hoje o pro
jeto que visa a instituir o Dia do Orgulho Gay e da
Consciência Homossexual, de autoria da Deputada
Laura Carneiro, relatado por V.Exa. na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto. Desde ontem a caixa
postal do meu computador não pára de receber e-ma
ils, mas darei, sim, parecer favorável. Abaixo a intole
rância! Viva a liberdade! Viva a cidadania para os
amores do arco-íris! (Palmas.)

A SRA. IARA BERNARDI - Agradeço à Depu
tada Fátima Bezerra a contribuição.

Concedo aparte ao Deputado Maurício Rands,
representante do PT na Casa.

O Sr. Maurício Rands - Ilustre Deputada Iara
Bernardi, agradeço a oportunidade do aparte. Sra.

Presidenta da sessão, Deputada Maria do Rosário,
amigas e amigos presentes, o preconceito contra a
orientação sexual homossexual é muito forte nesta
Casa. Conforme disse o Deputado Chico Alencar,
houve pronunciamentos contrários à realização da
presente sessão solene, que dignifica a 52a Legislatu
ra da Câmara dos Deputados. A proposta de sua rea
lização obteve pronta resposta não só do Plenário,
mas também do Presidente da Casa, Deputado João
Paulo Cunha. A realização desta sessão solene, De
putada Iara Bernardi, reforçando o que disse o Depu
tado Chico Alencar, é algo inédito e mostra que a soci
edade brasileira começa a encontrar seu caminho na
luta contra qualquer discriminação. O combate à dis
criminaçÊlo odiosa passa pela instituição de direitos e
garantias e fixação de regras que combatam a violên
cia contra os homossexuais; passa pela institucionali
zação de regras previdenciárias, como acaba de ser
feito na cidade de Recife, sob a administração do Par
tido dos Trabalhadores, por intermédio da pessoa do
Prefeito ,João Paulo. Na condição de Secretário de
Assuntos Jurídicos, tive ocasião de ajudar a redigir as
normas previdenciárias da autarquia municipal que
davam ao dependente homossexual direito à Previ
dência Social. Iniciativas no sentido de regulamentar
todas as relações são fundamentais, porque, em pri
meiro lunar, asseguram a cidadania homossexual
plena e, Hm segundo lugar, estimulam a formação da
consciência de que todos devem ter liberdade de ori
entação sexual. Daí o valor de manifestações como
as havidas em São Paulo, Natal, Rio de Janeiro e Re
cife, onde, na sexta-feira última, dezenas de milhares
de pessoas foram às ruas para expressar apoio à ins
tituição do direito pleno da cidadania homossexual.
Meus parabéns à Deputada Iara Bernardi, à Deputa
da Maria do Rosário e à Casa, que dá eco ao anseio
da sociedade brasileira de combater, de uma vez por
todas, as discriminações, promovendo a mudança
cultural que todos queremos. Obrigado. (Palmas.)

A SRA. IARA BERNARDI - Agradeço ao Depu
tado Maurício Rands a contribuição.

Sra. Presidenta, devemos tomar por exemplo a
luta das mulheres. Da mesma forma que não há de
mocracia sem que os direitos sejam garantidos para
as mulheres, não há democracia sem que os direitos
sejam garantidos também para os homossexuais. Da
mesma forma que a luta das mulheres avança, esta
Casa deve avançar na aprovação de legislação clara
que defenda os direitos dos homossexuais.

Ouço com prazer a Deputada Francisca Trindade.
A Sra. Francisca Trindade - Obrigada, Depu

tada Iara Bernardi. Quero, antes de mais nada, pres-
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tar minhas homenagens a todos os gays, lésbicas,
bissexuais e transexuais, enfim, a todas as pessoas
que, de uma forma ou de outra, sentem-se reprimidas
em seu direito e em sua liberdade de escolha de sua
própria orientação sexual. Saúdo minhas companhei
ras Deputadas Maria do Rosário, Iara Bernardi e Fáti
ma Bezerra pela oportunidade que dão à Câmara dos
Deputados. Aqui se diz que esta é a Casa do povo
brasileiro. Se esta é a Casa do povo brasileiro, é tam
bém, com certeza, o espaço que não se pode furtar a
debater todas as características da sociedade brasi
leira. Deputada Iara Bernardi, sei muito bem o que é
preconceito. Chegar até aqui não foi fácil, porque sou
negra e sou mulher. Considero o preconceito a forma
mais ignorante das relações humanas. Foi exatamen
te por isto que fiz a opção pelo Partido dos Trabalha
dores, por alimentar o sonho de igualdade, de consti
tuir uma sociedade onde nenhuma pessoa seja discri
minada. Não decidimos como nascer - sexo, cor -,
mas decidimos com quem queremos andar. Costumo
dizer que podemos decidir com quem nos queremos
casar, podemos decidir com quem nos queremos re
lacionar. Essa é uma decisão própria da liberdade, do
livre arbítrio que cada um de nós possui. Essa cons
ciência é muito importante. Registro, Deputada Maria
do Rosário, que o Governo popular do Estado do Pia
uí, que tem como Governador o ex-Deputado Welling
ton Dias, realizou na semana passada algo inédito no
Brasil: a instituição da Coordenadoria da Livre Orien
tação Sexual- ClOS na esfera do Estado. É o próprio
Governo criando mecanismos e estruturas que facili
tem o exercício do direito. Faço este registro, porque a
ClOS é conquista que não se deve restringir ao Piauí.
Penso que o Governo lula também tem a tarefa de
ajudar a aprofundar direitos da população que faz sua
opção sexual diferenciada e livremente e oferecer-lhe
espaço. Sinto-me profundamente à vontade. Esta ca
usa é coletiva, é nossa. Parabéns a nós e à Câmara
dos Deputados. (Palmas.)

A SRA. IARA BERNARDI - Agradeço à Depu
tada Francisca Trindade o aparte.

O Sr. Salvador Zimbaldi - Concede-me V. Exa.
um aparte, Deputada Iara Bernardi?

A SRA. IARA BERNARDI - Pois não.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) - So

licito aos Srs. Deputados que sejam breves em seus
apartes.

O Sr. Salvador Zimbaldi - Serei breve, Sra.
Presidenta. Deputada Iara Bernardi, gostaria apenas
de registrar meu posicionamento e dizer que não exis
te nenhum preconceito de minha parte em relação à

pessoa do homossexual. Também não existe de mi
nha parte nenhum tipo de discriminação em relação à
pessoa do homossexual. Acho que todas as pessoas
são iguais perante a lei, e elas merecem e devem ter
seus direitos assegurados. Acredito, porém, que pro
jetos que tramitam na Casa, como o do casamento
gay e outros que, em verdade, procuram inverter os
valores das coisas...

A SRA. IARA BERNARDI - Parceria, Sr. Depu
tado.

O Sr. Salvador Zimbaldi - Gostaria somente
de dizer que sessão como esta apenas tenta glorifi
car o homossexualismo, que é a inversão das coi
sas, e tenta normalizar uma anomalia. Mais do que
isso, acho que estamos afrontando a família brasile
ira. Esse é meu posicionamento. Não discrimino,
não sou preconceituoso, mas acho que é uma
afronta à família o que estamos fazendo nesta Casa
no dia de hoje. Obrigado.

(Apupos.)
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) - Se

nhoras e senhores, Deputada Iara Bernardi, a livre
expressão do posicionamento dos Srs. Deputados
será assegurada neste plenário, mas pedimos aos
Srs. Parlamentares respeito aos convidados desta
manhã.

A SRA. IARA BERNARDI - Gostaria de lamen
tar o pronunciamento do Deputado Salvador Zimbal
di, que inicia sua fala afirmando não ter preconceito
nem discriminar e faz um pronunciamento totalmente
discriminatório com relação à realização desta ses
são solene e a seu objetivo.

Para encerrar a participação do Partido dos Tra
balhadores na sessão solene de hoje, ouço o aparte
da Deputada Luci Choinacki.

A Sra. Luci Choinacki - Deputada Iara Bernar
di e Deputada Maria do Rosário, que propuseram a
realização desta sessão, ouvimos aqui muitas afirma
ções desagradáveis, mas faz parte da sociedade uns
evoluírem e outros não. Alguns conseguem entender
a pluralidade. Nós, mulheres, podemos nos colocar
no lugar dos que ora lutam, porque sabemos o quanto
sofremos para conquistar o direito a ter prazer, a ex
pressar nossa sexualidade. Sentimos, tanto quanto
as lésbicas e os gays, a necessidade de afirmar nos
so direito de ser mulher, de viver nossa sexualidade.
Os repressores da sexualidade procuram conter a so
ciedade porque não admitem que ela evolua. Entre
tanto, estamos em evolução, e nosso partido contribui
para ela. Nossa luta é no sentido de combater todos
os preconceitos. Quem diz que não tem preconceito
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está impregnado dele, porque é a sociedade que tem
preconceito. Então, temos de admiti-lo para nos liber
tarmos do preconceito decorrente da colonização que
sofremos e colocar o mundo em outros trilhos, para
que as pessoas possam ser felizes. Viva o amor!
Quem não tem amor não é feliz. As pessoas ficam
carrancudas porque não se amam. Queremos amor.
Quando temos amor, olhamos o mundo de forma dife
rente. Devemos ter amor pelo Brasil e pelo mundo,
porque as pessoas precisam de amor para serem feli
zes. Viver a sexualidade é direito de todos. (Palmas.)

A SRA. IARA BERNARDI- No último minuto do
meu pronunciamento, ouço o Deputado Professor Lu
izinho.

O Sr. Professor Luizinho - Deputada Iara Ber
nardi, tenho a alegria e a honra de apartear V. Exa.
nesta sessão, presidida pela Deputada Maria do Ro
sário, que traz ao Parlamento a sua natureza. Se que
remos representar o povo brasileiro, temos de fazê-lo
em sua grandeza e em sua diversidade, que inclui
brancos, vermelhos, amarelos, negros e pessoas
com opção sexual ou credo religioso próprios, ou
seja, devemos representá-lo na grandeza e na dimen
são do ser humano, que comporta esse conjunto de
diversidades. O Parlamento tem de dar guarida com a
lei, e o Governo tem de dar guarida com assistência,
por meio da Secretaria da Igualdade Social, da Se
cretaria dos Direitos da Mulher, do Juizado da Infân
cia e Juventude, enfim, de toda a sua infra-estrutura.
O sectarismo e o preconceito têm feito a humanidade
conviver com algo que é danoso e destrutivo à vida,
como, por exemplo, o HIV. Isso se deu em decorrência
do preconceito, do sectarismo e da segregação. Sen
do assim, temos de louvar a integridade e a grandeza
da vida expressas, como disse muito bem a Deputada
Luci Choinacki, no amor. Parabéns a todos que estão
conosco. (Palmas.)

A SRA. IARA BERNARDI- Agradeço ao Depu
tado Professor Luizinho a contribuição, bem como
aos demais que me apartearam.

Parabéns a todos pela realização da presente
homenagem. Desta e de outras sessões plenárias
que fizemos na Casa tiramos lições práticas.

Bom dia a todos.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) 

Agradeço à Deputada Iara Bernardi, que falou em nome
do Partido dos Trabalhadores, e a todos que utilizaram
da palavra, inclusive nos apartes, a participação.

Ao presidir os trabalhos, é responsabilidade
nossa sempre escutar e garantir a todos os oradores
o livre exercício do mandato parlamentar.

Entretanto, cabe-nos uma consideração, sim:
nesta Casa a intolerância, de qualquer natureza, não
deve ser aceita, porque somos presididos, antes de
tudo, pela Constituição Federal, que apresenta todos
os brasileiros e brasileiras como iguais. Sem dúvida,
manifestações de intolerância não são adequadas
em nenhum lugar; somente fomentam ódio e discrimi
nação e despertam nas pessoas o sentido negativo,
exatamente o oposto da cultura que queremos pro
mover com esta sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Maria do Rosário) 
Convido para assumir a condução dos trabalhos a
Deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do
Norte, co-autora do requerimento para realização da
presente sessão solene.

Concedo a palavra ao Deputado Alceu Collares,
que falará pelo PDT.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Sem re
visão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Depu
tados, cumprimento, em nome do Partido Democráti
co Trabalhista, as autoras do requerimento para reali
zação desta solenidade, que rompe a história do Con
gresso Nacional. Isto tem muito das elites, das clas
ses dominantes. Não é fácil chegar aqui oriundo dos
confins, da miséria, da fome, da pobreza, da margina
lização ou vencendo o preconceito de que são vítimas
a mulher e o negro.

E eu sei o que é preconceito. Na minha vida, en
frentei enormes dificuldades. Agradeço ao grande
Arquiteto do universo por ter chegado aonde cheguei,
graças ao esforço e à ajuda do povo, que sempre con
tribuiu e foi sensível a nossos projetos, mas sei como
dói na alma o preconceito.

Os homossexuais estão numa caminhada de li
bertação e precisam ter muita força, muita convicção
para eliminar a oposição das almas ignorantes - há
pouco vi aqui a manifestação de uma -, totalmente
destoantes, incapazes de conviver com a realidade
das comunidades.

Os gays, as lésbicas vivem o destino que pedi
ram a Deus, não precisam ter constrangimento al
gum, mas coragem para fazer o que fazem nacional
mente. Tem de haver Parlamentares, tais quais a De
putada Maria do Rosário e outros, que tenham cora
gem de defender projetos que possibilitem tratamento
igualitário para todos os brasileiros e não apenas para
aqueles que, por uma ou outra razão, tenham sido
aquinhoados financeiramente pela fortuna.

Estamos aqui para servir a nossa preocupação
permanente com a igualdade de todos. E a Constitui-
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ção Federal estabelece a igualdade de todos, inde
pendentemente de sexo.

Os senhores têm o direito sagrado de amar
quem quiserem. Ninguém dirigirá o amor de cada um,
porque o amor é um sentimento que ve~ de dentro da
nossa alma. E ninguém poderá dizer: "E lésbica, é ho
mossexual".

Os senhores não têm de ter medo, como nunca
tive medo de dizer que sou negro. Fui sempre assumi
do. Os senhores têm de assumir a condição de cada
um. (Palmas.)

É um crime o que se faz no Brasil. Entretanto, to
dos que somos discriminados, que sofremos precon
ceito, que sofremos com as elites apodrecidas, a bur
guesia, as classes dominantes, vivemos momento ex
tremamente significativo em nosso País: se não ocor
rerem as mudanças políticas, econômicas, sociais,
culturais, científicas e tecnológicas agora com o Pre
sidente Lula, não sei quando isso poderá ocorrer.

Mas estou com um pé na frente e outro atrás,
estou preocupado com tudo. E os senhores, além de
sua bandeira e do direito de se apresentarem sem
medo, sem receio nenhum, de cabeça erguida, têm
de levar aos pais e às mães esta mensagem para que
não se sintam constrangidos. Conheço quantidades
de famílias que escondem seus filhos e suas filhas
devido à falta de compreensão, porque são absoluta
mente ignorantes do destino de cada um e do direito
que cada um tem de amar quem bem entender.

Ouvimos há pouco um Deputado que merece
nosso respeito porque exerce mandato concedido
pelo povo, originado da vontade popular. No entanto,
assim como teve coragem de fazer a agressão, S. Exa.
deveria ter ficado aqui para ouvir o que temos a lhe di
zer. Não é bom fazer o que S.Exa. fez.

Em nome do PDT, quero dizer que estamos em
momento extremamente importante para a humani
dade. A televisão, o rádio, a imprensa escrita possibili
taram a muitos sair do fundo das cavernas. Que tro
gloditas ainda existentes em nosso meio possam, aos
poucos, tomar consciência de que hoje não será igual
a ontem, e amanhã não será igual a hoje.

Estou aqui para dizer que, na condição de De
putado, votarei os projetos para que se reconheça a
igualdade social de todos, não apenas perante a lei,
mas também perante o amor, o sentimento mais no
bre, mais sublime que o homem e a mulher podem
cultivar com quem quiserem. Ninguém colocará fron
teira nisso.

Por isso, a homens como o Deputado que aqui
teve a coragem de fazer uma manifestação preconce-

ituosa, homem de bem, homem bom, declamarei um
pequeno poema. E pessoas que pensem como ele
não as queremos como inimigos. Só queremos que
possam, ao longo do tempo, cultivar as realidades, as
verdades e se convencer de que ninguém é diferente
de ninguém e de que todos são iguais não apenas pe
rante a lei; todos são iguais perante o amor, que cada
um tem o direito de cultivar como queira.

Prestem atenção ao poema de José Martí, revo
lucionário cubano. Queremos agora enviar a S.Exa.
uma manifestação de perdão pelo que disse. E perdo
ar não é fácil para oser humano. Perdoar sempre exi
ge extrema grandeza, compreensão, elasticidade de
espírito.

"Cultivo uma rosa branca,
Em julho como em janeiro,
Para o amigo sincero
Que me estende sua mão franca.
E para o mau que me arranca
O coração com que vivo,
Cardo nem urtiga cultivo:
Cultivo a rosa branca."

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) -Agra

decemos ao Deputado Alceu Collares o pronuncia
mento que fez em nome da Liderança do PDT.

Durante o discurso do Sr. Alceu Collares, a Sra.
Maria do Rosário, § 2° do art. 18 do Regimento Inter
no, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Sra. Fátima Bezerra, § 2° do art. 18 do Regimen
to Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) - Re
gistramos, com muita satisfação, a presença de inte
grantes do Instituto Oju-Obá, bem como do Sr. Luiz
Alves, Presidente do Grupo Cultural Asé Dudu.

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Leonardo Mattos,
que falará pelo pv. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Sem
revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De
putados, senhoras e senhores presentes a esta sole
nidade, que reputo da maior importância para a cons
trução de um Brasil que queremos - e isso só vai
ocorrer realmente com exposições como essa muito
bem feita pelo Deputado Alceu Collares -, nós nos
sentimos muito honrados e felizes por estar partici
pando da reconstrução da história de nosso País.

Sra. Presidenta, ficaremos mais satisfeitos
quando aqui tivermos Iídimos representantes dos mo
vimentos de homossexuais, como temos represen-
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tantes de várias outras causas do nosso País. Quere
mos um dia compartilhar esses assentos com Iídimos
representantes de homossexuais, eleitos pelos movi
mentos de homossexuais. Aí, sim, vamos enriquecer
este Parlamento.

Queremos expressar o nosso apoio a esta ma
nifestação, para que realmente o Congresso brasilei
ro seja integrado por importante movimento da nossa
sociedade, que mostrou seu valor ao levar 1 milhão
de pessoas às ruas em São Paulo, como também tem
levado milhares de pessoas às ruas em diversas Ca
pitais do nosso País. Isso demostra a coerência e a
solidez desse novo movimento.

Queremos também destacar a importância de
esse tema vir à tona. Não é de hoje que está aqui,
para ser votado, por exemplo, o projeto da ex-Deputa
da Marta Suplicy sobre a união civil. Não foi votado
por esta Casa, porque apenas um representante ma
nifestou-se contrário à união civil. Esse foi corajoso e
se manifestou, mas temos certeza de que o precon
ceito continua e temos de lutar muito para rompê-lo.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Fernando
Ferro.

O Sr. Fernando Ferro - Deputado Leonardo
Mattos, Deputada Fátima Bezerra, em primeiro lugar,
parabenizo as autoras do requerimento pela iniciativa
de trazer a esta Casa essa discussão. V. Exa. é uma
pessoa que tem lutado pelos direitos nas várias áreas
sociais, opções de vida, formas de amor. E nós reco
nhecemos e respeitamos o direito de alguns Depu
tados de se manifestar contrariamente. Mas é bom
lembrarmos que esse tipo de intolerância configura
uma prática que no passado significava a execução,
a eliminação física e a tortura das pessoas. A Histó
ria mostra que na Idade Média as mulheres que ou
savam expressar o desejo eram queimadas como
bruxas. Às mulheres era permitido apenas o direito
de reprodução. E aí se restringia sua sexualidade. A
luta foi garantindo espaços e vencendo o medo, a
violência e o preconceito. A mim cabe, juntamente
com meu partido e Parlamentares de outros parti
dos, não apenas participar dessa luta contra a into
lerância, porque não se trata disso somente, mas
respeitar as opções sexuais de cada um e admi
ti-Ias como algo natural em nossa sociedade. V.Exa.
disse que não existe nenhum Parlamentar aqui re
presentando o movimento. Talvez por uma questão
de reclusão não assumem sua opção. Isso existe em
todo lugar. Portanto, não sejamos cínicos, demago
gos, preconceituosos e medrosos ao levantar esse
tipo de discussão. Por isso, mais uma vez, quero para
benizar as Deputadas que trouxeram esse tema para

debate, garantindo assim o direito democrático desta
Casa de expressar respeito pelo assunto e reconhe
cer a necessidade de incorporar essa luta em prol da
cidadania. Parabéns. (Palmas.)

O SR. LEONARDO MATTOS - Ouço, com pra
zer, o Deputado Paulo Pimenta.

O Sr. Paulo Pimenta - Agradeço a V.Exa. a
oportunidade de me manifestar e o cumprimento pela
conduta, pela trajetória e pela postura. Quero dizer
aos convidados presentes que colocamos o nosso
mandato à disposição nessa caminhada, como um
aliado, um espaço a ser compartilhado de forma ple
na, para que possamos vencer a intolerância, a discri
minação e o preconceito. E que haja, cada vez mais, a
idéia de um mundo plural onde cada um de nós possa
ser respeitado pelo que efetivamente é, independen
temente de nossas opções. A luta contra o preconcei
to, contra a discriminação é, sem dúvida alguma, o
maior desafio da humanidade neste século. Em dife
rentes partes do mundo, vemos o fundamentalismo
religioso, a intolerância manifestada de diferentes for
mas, a incapacidade de conviver com a diferença. Qu
eremos ser aliados de vocês nessa caminhada muito
alegre e colorida, como corajosamente vocês têm fei
to, para a construção de um mundo melhor para to
dos. Deputado Leonardo Mattos, agradeço a V. Exa. a
oportunidade. (Palmas.)

O SR. LEONARDO MATTOS - Sra. Presidenta,
para concluir, gostaria de dizer - o Deputado Fernan
do Gabeira talvez possa fazê-lo melhor - que somos
do Partido Verde, o primeiro a incluir em seu progra
ma o debate sobre a homossexualidade. Nós nos
sentimos satisfeitos por ter inovado dessa maneira e
mais satisfeitos ainda ao testemunhar o desenvolvi
mento da sociedade brasileira no tocante a essa
questão.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Alceu Col
lares.

O Sr. Alceu Collares - Meu partido produziu
uma peça escrita, mas não leio nada, nem o que eu
escrevo. Não por falta de coragem, porque tenho mui
ta, mas gosto de falar aquilo que vem diretamente da
alma, da consciência da cidadania. Homenageio a
participaç:ão do Líder Roberto Jefferson, que regis
trou um fator negativo de determinado ramo religioso,
que não sei qual é, mas que se recusa a reconhecer a
todos o direito de escolher o caminho que quiserem,
principalmente no campo do amor, o mais belo de to
dos os s:mtimentos. Cumprimento o Deputado Ro
berto JeHerson e, ao mesmo tempo, quero condenar
suas declarações. Se efetivamente trata-se de um
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ramo religioso, ele, mais do que qualquer outro, deve
ria sondar as razões por que existimos, de onde vie
mos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui.
Se um ramo religioso não consegue responder a es
sas questões - sou um estudioso, mas ainda não con
sigo as definições -, que busque pelo menos, mas
não pratique o preconceito, a discriminação. No Rio
Grande do Sul, há uma lei que proíbe a matança de
animais da cultura afro-brasileira e impede que criatu
ras humanas possam, daquela forma, manifestar
uma cultura religiosa. Quero cumprimentar o Deputa
do Roberto Jefferson, mas também dizer que essa
espécie de indiferença religiosa para com o destino
de cada um dos senhores convidados é algo que não
se compreende. Esperamos que os críticos, mais
cedo ou mais tarde, façam uma grande introjeção, a
fim de se colocarem à altura do desenvolvimento da
própria humanidade.

O SR. LEONARDO MATTOS - Sra. Presidenta,
quero também elogiar a realização deste encontro. Só
através dele pudemos identificar ainda os vestígios
de alguma ação contrária ao desenvolvimento desse
movimento. Portanto, é indispensável esse tipo de ex
posição, é indispensável que a Câmara Federal se
manifeste, porque ela é a voz do povo brasileiro, é a
voz do nosso País.

Ouço, com prazer, o companheiro Deputado
Fernando Gabeira.

O Sr. Fernando Gabeira - Por razões diversas,
não pude participar de todo o debate, mas quero di
zer, mais uma vez, que sou a favor da causa, cada vez
mais confiante de que vamos vencer em todas as cir
cunstâncias. Na semana passada, quando realiza
mos um pequeno debate, eu anunciava que o Canadá
já havia avançado muito na união civil. Passada uma
semana, a Inglaterra também. O Governo inglês aca
ba de elaborar projeto nessa mesma direção. Esta
mos caminhando. Soube que passou por aqui um De
putado religioso que não gostou muito da idéia do
nosso encontro, mas temos de ter paciência com
eles, porque há muitos anos a Igreja tem dificuldade
para compreender essa questão. Na Idade Média, a
Igreja teve uma visão melhor, mas ultimamente, com
o pensamento de que a relação sexual deve ser feita
exclusivamente para produzir filhos, ela passa a per
der a visão do mundo também, tanto que chega a
Igreja Católica ao absurdo histórico de ser contra o
uso de camisinha, o que é uma irresponsabilidade de
grandes dimensões. Então, temos de ter paciência.
As pessoas, muitas vezes pelo fato de ter uma visão
ideológica muito estreita, ficam obscurecidas e ado
tam posições como essas, que podem representar a

morte de milhares de pessoas. E a discriminação
pode significar também a morte psíquica, a morte
sentimental e emocional de milhares de pessoas.
Então, como dizia Cazuza, vamos rezar por essa gen
te, para que realmente compreenda e transcenda um
pouco os limites estreitos de sua mente atual. Acredi
tamos na vitória, e essa vitória é evidente, com 1 mi
lhão de pessoas nas ruas em São Paulo, 150 mil pes
soas nas ruas no Rio de Janeiro. E não só gays, mas
todos, independentemente de serem ou não gays, es
tão nas ruas, estão achando que esse é um grande
caminho. Portanto, está tudo caminhando a nosso fa
vor. Acho que muito em breve estaremos aqui falando
de outras coisas, porque esse tema já pertencerá ao
passado. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. LEONARDO MATTOS - Agradeço ao
Deputado Fernando Gabeira o aparte.

Sra. Presidenta, coloco minha assinatura na
Frente Parlamentar em Defesa do Movimento dos Ho
mossexuais do nosso País.

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) - De
putado Leonardo Mattos, sua presença é muito
bem-vinda e sua participação muito importante.

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) - Esta
mos chegando ao final dos nossos trabalhos.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sra. Presidenta,
estou chegando no final da sessão, mas não poderia
deixar de fazer meu pronunciamento.

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) - De
putado Roberto Freire, do Partido Popular Socialista,
V.Exa. tem a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sra. Presidenta, agradeço a V.Exa. a
compreensão e digo que não poderia deixar de me as
sociar a essa luta pelo respeito à liberdade daqueles
que querem se determinar na sua orientação sexual.

Na Assembléia Nacional Constituinte, uma das
disputas que se prenunciava, numa tentativa de rea
fi rmação, era a vedação constitucional de qualquer
discriminação de raça, filosofia, ideologia. E havia
também a definição de que era necessário não discri
minar a orientação sexual.

Esse foi um embate muito duro que aqui tive
mos, porque não se admitia isso. Admitia-se apenas a
vedação da discriminação ao sexo, à questão do gê
nero apenas, e não à orientação sexual.

Naquela época, éramos o representante Líder
do Partido Comunista Brasileiro e fomos um dos auto
res, juntamente com o Deputado José Genoíno,
Constituinte do PT, de emenda que tentava garantir
essa liberdade.
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o Partido Popular Socialista continua nessa luta
e expressa sua solidariedade.

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) - Muito
obrigada, nobre Deputado Roberto Freire.

O SR. DA. HÉLIO - Sra. Presidenta, peço a pa
lavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SA. DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sra. Presidenta, quero me associ
ar às palavras do Deputado Alceu Collares, que repre
sentou o PDT nesta Casa, e dizer que o nosso partido,
de acordo com seu estatuto e sua doutrina, tem como
uma das máximas a luta permanente em favor de todos
aqueles que querem a liberdade de expressão, de todas
as formas. Então, nós nos associamos a esta homena
gem e nos colocamos à disposição daqueles que lutam
por todas as formas de liberdade de expressão, de ori
entação sexual e para que este País viva, de fato, na
sua plenitude, a democracia.

Democracia significa liberdade de expressão.

Parabéns a todos. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) - De
putado Dr. Hélio, obrigada. Está feito o registro de
V.Exa.

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) 
Antes de encerrar nossa sessão solene, quero re
gistrar a presença da ilustre Desembargadora Maria
Berenice Dias, do Rio Grande do Sul.

Quero agradecer a presença de Herbert Bor
ges, que representou a Secretaria Especial de Direi
tos Humanos, da Presidência da República; da com
panheira Cleusa Aparecida da Silva, representante
da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade
Racial; e de Welton Trindade, da Associação Brasilei
ra de Gays, Lésbicas e Travestis.

A Câmara dos Deputados, sem dúvida alguma,
dá hoje um importante passo na luta pela defesa dos
direitos da comunidade homossexual. Na semana
passada, foi realizado, em parceria com a Comissão
de Direitos Humanos e a Ouvidoria da Câmara dos
Deputados, seminário que abordou exatamente essa
temática.

É verdade que há entre nós aqueles que consi
deram a questão da homossexualidade complexa ou,
como nos tempos tradicionais, pecado. Quero concla
mar todos a enfrentar os desafios da nossa época. E
mais: a que sejamos capazes de expor rigorosamente
o que pensamos e vivemos.

'~''''''-'''''''~-~--'''''---''''-'_._''---'--".'''''''"

A frente parlamentar que está sendo criada para
aprovação dos projetos de defesa dos homossexuais
ganha corpo, ganha vida. E vocês podem ficar certas
e certos de que haverá, de nossa parte, todo o empe
nho na constituição dessa frente.

Quero ressaltar as palavras do Presidente João
Paulo Cunha, que, em discurso, manifestou a firme
convicção de que esta Casa realmente abrigue deba
tes dessa natureza.

Quero ainda salientar a participação da Deputa
da Maria do Rosário, que, por sua trajetória, por sua
história, vem contribuindo muito para essa luta.

Essa luta é nossa. Não podemos falar de uma
sociedade solidária e humanizada deixando o amor
nos guetos, nas sarjetas ou nos cantos da cidade. A li
berdade deve ser entendida como aquela que nos dá
direito à vida e à livre orientação sexual.

É o que eu dizia no início: não estamos pedindo
a conversão de ninguém. Queremos apenas respeito.
E não vamos, de maneira alguma, parar com essa
luta. Infelizmente, a intolerância existe - inclusive nes
ta Casa ainda -, porém, mais do que nunca, isso tem
de constituir um desafio para nós, um desafio para
darmos continuidade a toda essa luta, que é muito im
portante.

Esta sessão falou da beleza da vida, da leveza
de estarmos vivos.

Agradeço, mais uma vez, a todos a presença e
me despeço lendo versos da poeta Suely Rolmik, que
vão para vocês e para os amores do arco-íris.

Dizem os versos:

"Só sei - serenamente 
Que amei, te amo e amarei.
E que isso é bom.
Quero encontrar as espécies de aliança
(que nada têm a ver com modelo ou

modelos)
que possibilitem a efetuação desse

amor".

Um abraço grande a todos. (Palmas.)

v - ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão à 11 horas e 50
minutos.)
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Ata da 3a Sessão Ordinária, da 1a Sessão Legislativa
Extraordinária, da 52a Legislatura, em 2 de julho de 2003

Presidência dos Srs. João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente
Ciro Nogueira, 4° Secretário Gonzaga Patriota, 1° Suplente de Secretário Confúcio Moura,

3° Suplente de Secretário João Caldas, 4° Suplente de Secretário Or. Rosinha,
Reginaldo Germano, Adelor Vieira, § 2° do artigo 18 de Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Wilson Santos

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 356 Senhores Deputados.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
LUCIANO CASTRO PL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 8

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT

JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL
VIC PIRES FRANCO PFL
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 13

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PL
FRANCISCO GARCIA PP
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDONIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MIGUEL DE SOUZA PL
Total de Rondonia: 4

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃOTOTA PP
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
Total de Acre: 6

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
KÁTIA ABREU PFL
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OSVALDO REIS PMDB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
NEIVA MOREIRA PDT
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB

ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB

JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
LÉO ALCÂNTARA PSDB

LEÔNIDAS CRISTINa PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB

PASTOR PEDRO RIBEIRO PTB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 14

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
FRANCISCA TRINDADE PT
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
LAVOISIER MAIA PSB

SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PSDB
LUIZ COUTO PT
RICARDO RIQUES.PART.
WELLlNGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MUCIO MONTEIRO PTB
MAURíCIO RANDS PT
PEDRO CORRÊA PP
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de ,l\lagoas: 4

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENa SILVA PL
JACKSOI\l BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

BASSUMA PT
CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÁBIO SOUTO PFL

----------
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FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
PAULO MAGALHÃES PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
ZELlNDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
CARLOS MOTA PL
CÉSAR MEDEIROS PT
CUSTÓDIO MATIOS PSDB
EDMAR MOREIRA PL
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
HERCULANO ANGHINETTI PP
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
JÚLIO DELGADO PPS
LEONARDO MATIOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL
MAURO LOPES PMDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PSDB

PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 40

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PSDB
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PSDB
ALMIR MOURA PL
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PSB
CARLOS NADER PFL
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PT
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PDT
JORGE BITIAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PSB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
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MARIA LUCIA PMDB
MIRIAM REIO PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PSB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PSB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PL
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DR. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT
DR. PINOTII PMDB
DURVAL ORLATO PT
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PSB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PSB
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV

MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PSDB
VADÃO GOMES PP
VANDERLEI ASSIS PRONA
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 51

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
LEONARDO VILELA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS



Julho de 2003

JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PL
COLOMBO PT
DA. ROSINHA PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETIO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTII PMDB
OLIVEIRA FILHO PL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PSB
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATIl PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZONS.PART.
VIGNATII PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 14
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RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETIO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL
PAULO PIMENTA PT
Total de Rio Grande do Sul: 22

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. CLAUDIO CAJADO, servindo corno 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Antes
de passar ao Pequeno Expediente, registro a presen
ça nas galerias do Prefeito do Município de Igrapiúna,
Bahia. S.Exa. nos honra com sua presença.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Pas
sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos
Dunga.



O Presidente Lula está imbuído de grandes e
bons propósitos. Mas precisamos mostrar a S.Exa. os
caminhm;, e o fazemos com a apresentação da PEC
n° 57, a ser aprovada pelo Plenário, com o aval do Go
verno. E, mais que isso, precisamos fortalecer os or
ganismos que trazem para o Nordeste os recursos
necessános. É o caso do DNOCS, hoje praticamente
aniquilado, que há anos não faz, pelo menos na Ba
hia, nenhuma ação digna de registro.

Daí porque precisamos - repito - fortalecer ór
gãos como o DNOCS, a CODEVASF, a SUDENE e
instituições financeiras como o Banco do Brasil e a
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O SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Pronuncia o O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem revi-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
putados, é com grande satisfação que venho à tribuna tados, venho a esta tribuna para registrar que ontem
registrar a alegria da imprensa paraibana. Esta sema- participamos de um almoço na residência oficial do
na saiu a edição de aniversário da revista A Semana, Presidente da Casa, Deputado João Paulo Cu-
com o que a Paraíba e os paraibanos são presentea- nha. Na ocasião, contamos com a presença do Pre-
dos, pois já no seu 4° aniversário, com PLetados no sidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos Ministros Ciro
dia 14 de maio passado, desde sua primeira edição, Gomes e José Dirceu e de toda a bancada nordestina
esse semanário tem circulado com muito equilíbrio, que integra os diferentes partidos com assento no
consolidando a cada edição seu propósito original, Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos
idealizado pelo empresário Neno Rabelo, que agluti- Deputados.
nou em torno de si uma equipe jornalística de profissi- Apresentamos, por meio do coordenador da
onais que, como ele, assimilou bem o que os leitores bancada, Deputado Roberto Pessoa, do Estado do
ansiavam: seriedade e versatilidade na informação, Ceará, as reivindicações do Nordeste. O Presidente
atendendo assim a uma expectativa gerada pelo Lula ouviu todas as reivindicações da bancada nor-
compromisso firme com seu público. destina. S.Exa. deixou claro - único compromisso

Ao longo desses 4 anos de existência, A Sema- - que fará com que a construção de uma refinaria
natem marcado presença constante em nosso cotidi- seja em um Estado nordestino. Disse S.Exa. naquela
ano, proporcionando-nos informação precisa, notícia oportunidade que sabe que a PETROBRAS tem em-
séria e imparcial, com pauta bem distribuída, cujos penho em lucrar, como empresa de economia mista
principais temas focalizam principalmente política, que é, mas que não poderá deixar de lado a ques-
economia e comportamento, além de destinar mere- tão social, o combate às desigualdades. A construção

de uma refinaria no Nordeste poderá trazer muitos
cido espaço à cultura e à historia local e regional ofe-

benefícios para os Municípios que irão sediá-Ia e
recendo-nos uma leitura suave e agradável, além do

até para os Municípios vizinhos.
apanhado de precioso conhecimento. A Semana,

Podemos ter o compromisso do Governo com
como definiu seu idealizador, é o dia-a-dia da Paraíba
em revista. a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

n° 57, de autoria do nobre Deputado João Leão. Com
Parabéns a Neno Rabelo, ao editor André Cana- a aprova(;:ão dessa PEC, poderá ser constituído um

néa e a cada um dos jornalistas, cronistas, colabora- fundo que dará mais de 2 bilhões/ano para serem a
dores e demais profissionais que integram toda a Plicados no Nordeste brasileiro, principalmente no
equipe e que juntos fazem a revista ser o sucesso que semi-árido. Com esses recursos, poderemos não
todos nós atestamos. apenas alavancar economicamente a região, mas

Quero ainda usar esta tribuna, Sr. Presidente, também combater o desemprego e, principalmente,
para registrar as festividades juninas que estão acon- fazer investimentos para melhoria das difíceis condi-
tecendo nas cidades paraibanas, iniciadas nos prime- ções que o semi-árido nordestino enfrenta, como a
iros dias do mês de junho e que se encerrarão neste falta d'água, de infra-estrutura.
próximo final de semana. Cidades como João Pes- S.Exa. disse que tem dado - e dará - atenção
soa, Campina Grande, Santa Luzia, Patos, Itaporan- ao Nordeste, até porque é nordestino, e nós acredita-
ga, Pombal, Pedra Branca e tantas outras estão co- mos.
memorando mais uma edição dessa tradicional festa
da cultura nordestina e paraibana, onde foi registrado
grande número de turistas, levando por acréscimo di
visas e brilhantismo às festas e colaborando, conse
qüentemente, com a economia local e com a adminis
tração dos Prefeitos e do Governador Cássio Cunha
Lima.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Co

nhecemos a preocupação de V.Exa. por um grande
São João na Paraíba, que só perde para Caruaru, em
Pernambuco.

,-----------"-,._._,.,.._,.......~---'- ...-"--~'"''
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Caixa Econômica, para que possam abrir linhas de
crédito específicas para o combate à seca do
semi-árido e seus efe~os.

O Presidente Lula disse ontem que abriu linhas
de crédito para a agricultura familiar e isso vai benefi
ciar, sem sombra de dúvida, o Nordeste brasileiro.
Mas queremos mais. Queremos incentivos para o tu
rismo, uma das maiores fontes de receita dos Esta
dos nordestinos. Temos belíssimas praias, cachoei
ras, locais aprazíveis, temperatura absolutamente
amena. Com o problema dos Estados Unidos, o Brasil
tem que fazer parte do roteiro de turismo internacio
nal e o Nordeste precisa estar inserido como priorida
de singular.

Queremos também que haja oferta de recur
sos hídricos.

Falou-se do problema da transposição de
águas, Sr. Presidente, Deputado Ciro Nogueira.
V.Exa. sabe muito bem que seu Estado, o Piauí, en
frenta graves problemas, bem como a Bahia e tan
tos outros, por falta d'água, apesar de existirem ma
nanciais na região. Precisamos incentivar a constru
ção de barragens e açudes.

Quero ressaltar a importância do almoço de on
tem com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com
os Ministros Ciro Gomes e José Dirceu e com a ban
cada nordestina.

Precisamos defender o Nordeste não apenas
em encontros, em almoços, mas também com polí
ticas producentes, como a PEC n° 57.

Passo agora, Sr. Presidente, a tratar de outro as
sunto. Contrariando todas as expectativas e indo na
contramão do discurso que vem sendo feito pelo Go
verno Federal desde à época da campanha, foi anun
ciada pelo Presidente da ANATEL, na última quin
ta-feira, com o assentimento do Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva, a liberação para o reajuste das tari
fas de telefonia fixa em até 41,75%.

Esse reajuste só veio evidenciar a fragilidade e a
falta de clareza do Governo no trato com as agências
reguladoras.

Além do incontestável impacto que esse reajus
te trará para o bolso de toda população, a repercus
são desse acontecimento no cenário internacional é o
que mais me preocupa.

Se não bastasse a situação de total descaso do
Governo Federal para com o setor produtivo nacional,
para com as nossas empresas e, ainda pior, para com
o nosso trabalhador, que, em função da recessão que
ronda nossa economia, a cada dia se vê mais vulne
rável, podendo se tornar mais uma estatística a qual-

quer momento, essa ingerência no trato com a área
regulatória afeta nossos parceiros externos, interfere
na nossa credibilidade e faz com a área de regulação
seja questionada. No mercado, alguns analistas já
atribuem parte da queda acentuada dos investimen
tos diretos neste ano a este comportamento duvidoso
do Governo Federal.

Na verdade, Sr. Presidente, o Governo está, na
prática, usando um discurso diferente do que usa
para o público.

Quando contestou o reajuste das tarifas telefô
nicas, o Ministro das Comunicações teve o apoio in
condicional do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
continuando, desta forma, prestigiado e firme no Go
verno. No entanto, o episódio mostrou que o Governo
Federal está emitindo, conscientemente, sinais dúbi
os sobre suas ações.

Esta estratégia é puramente política. Ao contes
tar publicamente os elevados reajustes das tarifas, o
Governo deixou claro que não se responsabilizou por
eles. A culpa seria da ANATEL e, portanto, dos contra
tos assinados pelo Governo anterior. Por outro lado, o
Governo continuará cumprindo todos os contratos fir
mados em outras gestões, conforme prometeu duran
te a campanha eleitoral. Vê-se claramente a dubieda
de do discurso do Governo Lula ao tratar desse as
sunto na prática e ao levá-lo ao conhecimento da po
pulação.

Mas, apesar de todo o transtorno que esse epi
sódio ainda trará, ao menos um único benefício dele
podemos tirar: vem inflamar e evidenciar a iminente
necessidade que se faz de se iniciar o debate no Con
gresso Nacional sobre o grau de autonomia das
agências reguladoras, que, como se vê, precisam de
uma análise mais criteriosa.

Sr. Presidente, outro assunto. Ocupo hoje esta
tribuna para cumprimentar dois Municípios do Estado
da Bahia que celebram seu aniversário de emancipa
ção política no próximo dia 5 do corrente mês.

O primeiro deles é Iraquara, Município locali
zado na Chapada Diamantina. A 76 quilômetros de
Lençóis pela BR-242, possui dentre as inúmeras e
exuberantes belezas naturais características da re
gião, alguns dos atrativos preferidos pela maioria
dos que visitam a Chapada Diamantina. A gruta da
Lapa Doce, que é o ponto mais visitado da Chapada
diamantina, a Pratinha e a Gruta Azul são alguns
exemplos. Sua economia, portanto, tem seus alicer
ces no ecoturismo.

Gostaria, neste tão importante dia, de lembrar
e exaltar alguns nomes como o do ex-Prefeito Rei-
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naIdo Viana, do também ex-Prefeito Paulo lélis, do
Gerente Regional da CAR, Fernando Viana, do Ve
reador Félix e demais membros da Câmara Munici
pal, que muito contribuem para a manutenção des
sa parceria de sucesso, além de abraçar toda a po
pulação de Iraquara, desejando a todos muita saú
de, sucesso e prosperidade.

O segundo Município a comemorar sua emanci
pação política é Souto Soares, também localizado na
Chapada Diamantina, na região do Irecê, que tem na
agricultura sua principal fonte de subsistência.

Quero, da mesma forma, na pessoa do ex-Pre
feito Juscelino e de todos Vereadores, abraçar todos
os moradores, amigos e correligionários, desejando,
ainda, que possamos manter por muito anos essa tão
bem-sucedida parceria.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento nos meios de co
municação da Casa.

Muito obrigado.

DURANTE O DISCURSO DO SR.
CLÁUDIO CAJADO, ASSUMEM SUCESSI
VAMENTE A PRESIDÊNCIA OS SRS. DR.
ROSINHA, § 2° DO ART. 18 DO REGIMEN
TO INTERNO, E CIRO NOGUEIRA, 4° SE
CRETÁRIO.

o SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero solidari
zar-me com o Deputado Cláudio Cajado, que regis
trou a reunião realizada ontem com a bancada do
Nordeste e o Presidente da República. Meu pronunci
amento trata do mesmo assunto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na reu
nião-almoço que tivemos ontem com o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, discutimos projetos de de
senvolvimento para o Nordeste, dentre eles a interli
gação da Bacia Amazônica com a do São Francisco;
a conclusão da Ferrovia Transnordestina; O
PRODETUR 11; A revitalização de órgãos de desen
volvimento socioeconômico, como SUDENE,
DNOCS, CODESVASF, EMBRAPA; a extensão de es
tudos científicos para o Nordeste e, principalmente,
apoio à apresentação da Proposta de Emenda à
Constituição que destina 2% da arrecadação fiscal da
União para esse desenvolvimento.

Hoje, juntamente com outros Parlamentares
nordestinos, teremos reunião com o Vice-Presidente
José Alencar, indicado pelo Presidente Lula para dis-

cutir as propostas da interligação das Bacias dos Rios
São Francisco e Tocantins.

Desejamos, nessa audiência, definir um calen
dário de ações para esse projeto de nossa autoria,
que já fora aprovado na Câmara dos Deputados e en
contra-se no Senado aguardando votação, e outro
para o fortalecimento do comitê que cuida dos proble
mas dos Rios São Francisco e Tocantins. Esses comi
tês foram criados, e não receberam apoio para funcio
narem.

Registramos que o Presidente Lula demonstrou
muito interesse em resolver de uma vez por todas os
problemas que penalizam os nordestinos, fazendo
com que esse gente possa conviver pacificamente
com a seca.

Parabéns, Lula!
Era o que tinha a dizer.
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje à tribuna desta Casa,
com muita alegria, para registrar os 230 anos de
emancipação política do Município de Sobral, no Ce
ará, que será comemorado no próximo dia 5 de julho.

Erguida à margem esquerda do Rio Acaraú, a
hoje próspera cidade de Sobral nasceu do antigo po
voado de Caiçara, erigida com o nome de Vila Real e
Distinta de Sobral, no dia 5 de julho de 1773.

''Linda princesa cá do norte do Ceará", como
exalta o verso de seu hino oficial, Sobral é berço das
mais ricas tradições do Ceará.

Mãe generosa, produziu uma plêiade de ho
mens e mulheres ilustres, que se destacaram nas
mais diversas atividades da vida humana. Na cultura,
nas ciências, nas artes, na religião e na política, So
bral foi sempre destaque e centro de referência regio
nal, mantendo-se até hoje como uma das mais impor
tantes cidades do interior cearense.

Sua arquitetura urbana, não obstante a cidade
haver experimentado um vigoroso processo de mo
dernização nos últimos anos, conserva ainda a bele
za e a riqueza arquitetônicas de seus sobrados e ca
sarões antigos, mantendo vivas, em plena atualidade,
lembranças e histórias de seus ancestrais.

Caminhar por Sobral, andar por suas ruas cen
trais, visitar suas construções e equipamentos cultu
rais é como desfilar por um istmo que liga os costu
mes e tradições do passado ao cotidiano moderno de
um povo de fibra, que trabalha e progride à sombra de
uma das mais belas e ricas histórias da formação so
ciocultural do Ceará e do Brasil.

---_ ~ ".-,..;.,~"---" ..,.,-"""----~ ..~
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o passeio começa logo ao se transpor o Arco de
Nossa Senhora de Fátima, um dos mais característi
cos monumentos da cidade, marco da visita da ima
gem peregrina que o encima.

O Teatro São João, uma belíssima obra em esti
lo neoclássico, de inspiração italiana, inaugurado em
1880, é um símbolo indelével do nível de desenvolvi
mento cultural da sociedade sobralense.

A Matriz de Nossa Senhora da Conceição é ou
tro monumento de extraordinário relevo da Cidade.
Erguida em homenagem à padroeira de Sobral, a
Igreja da Sé, como é mais conhecida pelos devotos e
sobralenses de uma forma geral, começou a ser
construída em 1778 e denota, de forma expressiva, a
grande religiosidade de seu povo.

Uma visita ao Museu Dom José revela a grande
za de espírito de seu idealizador e criador, Dom José
Tupinambá da Frota, uma das mais ilustres e repre
sentativas figuras de Sobral de todos os tempos. Con
siderado o quinto do Brasil em arte sacra e decorati
va, o museu está instalado em magnífico sobrado de
1844, com 57 janelas externas, de inestimável valor
arquitetônico. Seu acervo de vastas e raras coleções
segue orientação das mais modernas concepções e
padrões museológicos e é uma das maiores e mais
importantes referências pedagógicas, reveladora do
patrimônio histórico e cultural norte-cearense.

Outro sobrado de 1858 abriga o que se pode
denominar de a garantia da preservação, revitaliza
ção e sucessão das artes, da cultura e da capacida
de criativa dos sobralenses. Trata-se da Casa da
Cultura de Sobral. Principal espaço de artistas da
região, demonstra de forma insofismável o respeito
e o compromisso políticos da atual administração
pública com o passado, o presente e o futuro do Mu
nicípio e de seu povo.

Prosseguindo essa viagem, chega-se ao Becco
do Cotovelo, um dos mais tradicionais e originais es
paços públicos da cidade. Remanescente dos primei
ros traçados do tecido urbano da cidade, conserva
em seus 100 metros de extensão o alinhamento pri
mitivo da ligação entre as primeiras ruas do Largo do
Rosário. Parada obrigatória de todos os visitantes, o
Becco do Cotovelo é a maior referência etnológica da
região e o principal ponto de encontro de todos os ci
dadãos que pretendem realizar qualquer tipo de ne
gócio e desejem inteirar-se das notícias sobre os
mais variados temas referentes à cidade, ao Estado,
ao País e ao mundo.

Por esse breve roteiro, caminhando por ruas es
treitas e bulevares, visitando construções antigas,
pode-se desvendar a história, redescobrir a beleza,

compreender a vida e entender as relações de uma
cidade que concentra as mais ricas histórias do interi
or cearense.

Não poderia deixar de destacar também o papel
exercido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú,
de extraordinária importância para o Município e para
toda a região. Com seus mais de vinte cursos de gra
duação, distribuídos em 8 centros acadêmicos, a
UVA, como é mais conhecida em todo Estado, é um
pólo de excelência, tanto para o desenvolvimento cul
tural e científico, nos vários campos das ciências,
quanto para a formação técnica de educadores para
todas as instâncias do ensino, desde a escola infantil
até a pós-graduação.

Em tudo, Sr. Presidente, está a marca do dina
mismo e da capacidade empreendedora do Prefeito
Cid Ferreira Gomes. Graças a sua liderança e a seu
trabalho, hoje, a despeito de todas as dificuldades e
de ser um Município pobre do sertão cearense, So
bral consegue destacar-se como uma cidade que
concilia dinâmico processo de desenvolvimento in
dustrial com a preservação de seu patrimônio históri
co e cultural, alcançando elevados índices de quali
dade de vida.

Por questão de justiça devo fazer aqui este re
gistro, que estou certo é um reconhecimento de todos
os sobralenses: o trabalho realizado pelo Prefeito Cid
Ferreira Gomes não está isolado no tempo. Com um
largo passo, ele avança o trabalho iniciado por seu
pai, Dr. José Euclides, e ampliado por seu irmão, o Mi
nistro Ciro Gomes, que, em todas as instâncias de Po
der em que atuou, deu mostras claras de sua lideran
ça nata e soberbas demonstrações de especial aten
ção por Sobral e seu povo.

É esse conjunto de bens, almas e valores que
nos cativa e nos renova, permanentemente, o senti
mento de que, como escreveu o jornalista Lustosa
da Costa, Sobral "era, e é, uma cidade de traços
culturais nítidos".

Faço esse breve passeio para prestar minha
mais sincera e emotiva homenagem à cidade e ao
Município em seus 230 anos de emancipação políti
ca. Mas, especialmente, para saudar todos os seus fi
lhos, da sede, dos distritos, dos povoados, das áreas
rurais e também aqueles que, mesmo distantes de
sua terra, conservam os autênticos sentimentos de
sobralense.

Finalmente, Sr. Presidente, com a devida vênia
de meus irmãos sobralenses, na evocação desta
data tão especial, quero homenagear e abraçar a to
dos e a cada um dos filhos de Sobral, na pessoa de
seu Prefeito, Cid Ferreira Gomes, que teve a sensibili-
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dade e a capacidade históricas de um autêntico esta
dista que, comprometido com o bem-estar e o futuro
de seu povo, soube honrar seus antepassados, res
gatar as tradições de nossa terra, devolver a confian
ça e recuperar de forma altiva os mais caros senti
mentos de auto-estima e orgulho sadio e a imensa
alegria de sermos sobralenses.

Parabéns, Sobral! Parabéns, irmãos sobra
lenses!

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, com
muita honra, primeiro, para falar da presença nesta
Casa dos Vereadores da Câmara Municipal de Feira
de Santana, Pastor Pedroso e Gilberto Alvim.

Segundo, para registrar as comemorações dos
180 anos da verdadeira Independência do Brasil, co
memorado hoje na Bahia como a data da Indepen
dência da Bahia.

Durante quase 50 anos, as terras do Brasil per
maneceram administradas a distância, não havendo
no País um cargo específico para o controle político
das terras brasileiras. Em 1549, foi finalmente criado o
Governo-Geral, com a chegada de Tomé de Souza e
a construção de Salvador, a sede do Governo, crian
do um centro político, administrativo, militar, judiciário
e fiscal.

Segundo regimentos próprios, o Governo-Geral
deveria promover a segurança militar no litoral, admi
nistrar a cidade de Salvador, cobrar dízimas e redízi
mas devidas ao Rei em todas as Capitanias, fiscalizar
os deveres dos donatários e dos colonos para com o
Rei, julgar os delitos civis e penais. O Governo-Geral
deveria combater tribos rebeladas aliando-se a outras
e promovendo adversidades entre elas, realizar en
tradas em busca de riquezas minerais, desenvolver a
construção naval e estimular a catequese.

Para o Governo-Geral foram criados os cargos
de Governador-Geral, Ouvidor-Geral, Provedor-Mor
da Fazenda e Capitão-Mor da Costa. Também foi ins
tituída a Casa da Câmara composta de membros indi
retamente eleitos ou nomeados. Em 1646, passou a
denominar-se Senado da Câmara.

A organização política do Brasil se deu, inicial
mente, em 3 sucessivos governos-gerais, que foram:
o primeiro, com o fidalgo Tomé de Souza, nomeado
por 3 anos. Nesse primeiro Governo-Geral foi criado o
bispado de Salvador, o primeiro do Brasil que teve
como titular o bispo D. Pero Fernandes Sardinha.

Em 1551, foi introduzido no Brasil o gado trazido
de Cabo Verde e a pecuária aliou-se à cultura da cana
e do algodão nas sesmarias concedidas por Tomé de
Souza.

O segundo Governo, de Duarte da Costa, che
gou ao Brasil em 13 de junho de 1553, trazendo,
como no anterior, mais alguns jesuítas como José de
Anchieta. Esse Governo caracterizou-se pela desar
monia eX1lstente entre membros do Governo, jesuítas
e colonos. No entanto, foi nesse Governo que se efe
tuou a conquista do recôncavo, cujas terras férteis de
massapé impulsionaram ainda mais a produção de
cana-de-açúcar. Seu filho, Álvares da Costa, desta
cou-se na guerra contra os índios, que não aceitavam
o domínio europeu, sendo formada nesse Governo
uma tropa regular e paga, usada nas batalhas de ex
termínio.

O terceiro Governo teve início no ano de 1557,
com Mem de Sá, cuja administração durou 15 anos,
contra sua vontade, pois solicitou sua volta para Lis
boa, sempre adiada pelo Rei de Portugal. Apoiou je
suítas na catequese de índios, mas ao mesmo tempo
promoveu o extermínio dos mesmos índios em guer
ras financiadas pelo seu Governo. Criou igrejas e con
cluiu a construção da Santa Casa de Misericórdia,
mas suas ações não se limitaram à capitania da Ba
hia. Mern de Sá foi responsável pela expulsão dos
franceses que se encontravam desde 1555 na Baía
de Guanabara. Trouxe para o Brasil 336 escravos afri
canos e moças órfãs para casarem-se com os colo
nos, agradando muito à igreja, que condenava as liga
ções entre os europeus e as índias. Com a morte de
Mem de Sá, foi Governador o Ouvidor-Geral e Prove
dor-Mor, Fernão da Silva.

O quarto Governador-Geral, Luís de Vasconce
los, faleceu antes de chegar à Bahia. Após esse fato,
o Rei bipartiu a administração das terras do Brasil e
nomeou ~~ Governadores. D. Luiz de Brito de Almeida,
Governo-Geral de Bahia, Ilhéus, Pernambuco e terras
mais ao Norte; e D. Antonio de Salema, Governo-Ge
rai de Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
São Vicente e terras mais ao Sul.

Em 12 de abril de 1577, Lourenço da Veiga foi
nomeado Governador-Geral e as terras e a adminis
tração foram unidas outra vez.

Até a invasão dos holandeses foram os seguin
tes os Governadores-Gerais: Diogo Lourenço da Vei
ga; D. Manuel Teles de Menezes, que governou até
1587; D. Francisco de Sousa; Diogo Botelho, que go
vernou dlOl 1602 a 1608; Diogo de Menezes, quando
se dividiu outra vez o Brasil em Norte e Sul; Gaspar de
Souza e I_uís de Sousa.
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Em 1624, durante o Governo de D. Diogo de
Mendonça Furtado, Salvadorfoi invadida pelos holan
deses, vencendo a resistência dos moradores que fu
giram da cidade, mas voltaram diversas vezes para
atacar e cada vez mais enfraquecer os holandeses.
Em 1625, após um ano de dominação holandesa da
cidade e transcorridas diversas batalhas, encontra
ram-se os holandeses isolados, sem comida e cansa
dos. A chegada da ajuda dos espanhóis determinou
definitivamente a rendição e saída dos holandeses da
Bahia. Houve posteriores tentativas de tomar de as
salto a cidade de Salvador, mas todas sem sucesso.

No século XVIII, a estrutura político-administra
tiva, voltada para os interesses da colônia e orientada
pelo pacto colonial, conflitava com os interesses da
população da capitania da Bahia. Por tais motivos
houve diversos conflitos entre colonos e a colônia,
que, no quadro nacional da história, não receberam
devida valorização, mas que tiveram grande impor
tância para a organização dos colonos em direção à
Independência. Alguns conflitos não apontavam a
condição de colônia como promotora da difícil situa
ção em que se encontravam os colonos do Brasil, ou
tros apontavam a independência como única maneira
de resolver a situação. Desta forma, alguns importan
tes movimentos foram precursores da independência
da Bahia e do Brasil.

Em 1711, o Motim do Maneta, o Motim de De
zembro e o Levante do Terço Velho apresentavam
uma insatisfação da população para com a situação
de domínio e pobreza em que se encontrava a cidade
de Salvador e a capitania de modo geral. O primeiro e
mais importante protestava contra os valores dos arti
gos importados e contra os altos impostos que eram
obrigados a pagar para manter a segurança da colô
nia e as regalias da metrópole. No entanto, ainda não
se cogitava na Bahia as idéias de separação entre
Brasil e Portugal.

De 1794 a 1798 ocorreu o movimento denomi
nado Conjuração dos Alfaiates, Inconfidência Baiana,
Sedição dos Mulatos entre outros nomes. O movi
mento caracterizou uma das mais importantes mani
festações anticoloniais do Estado e do País no século
XVIII. Influenciados pelas idéias iluministas, os baia
nos queriam a República na qual todos seriam iguais
perante a lei, não importando a cor, e o poder origi
nasse do povo. No Estado em que mulatos e negros
predominavam em número, apenas os europeus pos
suíam o poder de decisão e ocupavam os altos car
gos. Em contrapartida, eram os mulatos e pobres os
mais cobrados pela coroa que exigia cada vez mais e
maiores impostos.

Sr. Presidente, os revolucionários reivindicavam
a igualdade de direitos sem distinção de cor e equiva
lência entre colônia e metrópole, exigindo que o porto
de Salvador fosse aberto para que o Brasil pudesse
comercializar livremente com todos os países do
mundo e não apenas com a metrópole.

A abertura dos portos do Brasil e da Bahia se
deu em 28 de janeiro de 1808, através do chamado
Decreto de Abertura dos Portos do Brasil e permitiu li
vre comércio dos baianos com todos os povos do
mundo. Isso aconteceu quando o Príncipe D. João já
estava refugiado no Brasil, fugindo dos franceses que
tomaram Lisboa. A atitude do rei nada tinha a ver com
as exigências dos brasileiros, mas sim com as exigên
cias da Inglaterra que desejava explorar o crescente
mercado das colônias portuguesas. Portugal devia à
Inglaterra a proteção que recebeu durante a fuga para
o Brasil. A presença da família real no Brasil proporci
onou à Bahia outros benefícios como a criação da
Escola Médico-Cirúrgica, posterior Faculdade de Me
dicina da Bahia, a criação da Companhia de Seguros
Comércio Marítimo e a resolução favorável à existên
cia de indústrias na colônia.

O movimento chamado Pronunciamento, de 10
de fevereiro de 1821, marcou a adesão da Bahia ao
movimento liberal-constitucionalista instalado na Eu
ropa e que determinou a Revolução Constitucional de
1820, no Porto e em Lisboa. Na Bahia, ele foi liderado
de dentro da prisão do Aljube, pelos prisioneiros polí
ticos da Revolução de 1817, que foi pouco expressiva
na Bahia, mas importante em Recife. O movimento
evidenciava o desejo dos baianos em participar da
formação da Constituição que regeria os destinos de
Portugal e suas colônias e que poderia permitir a ins
tituição de direitos para a Capitania e deveres para a
metrópole.

Na Câmara Municipal de Salvador, por determi
nação do Governador Conde de Palma, pressionado
pelos baianos, foi constituída a Junta Provisória de
Governo da Província da Bahia, composta de repre
sentantes das principais camadas da sociedade: igre
ja; comércio; exército e agricultura. Embora liberal, o
movimento pela Constituição ainda adotava compro
misso de subordinação a Portugal, o que desagrada
va muito os revolucionários de 1821 que clamavam
por independência. Isso ficou claro quando a junta ju
rou obediência à Coroa e à Igreja Católica como tam
bém à Constituição que a Corte elaborasse.

Deputados baianos foram escolhidos para parti
cipar, na Corte, da elaboração da Constituição para o
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, por elei
ção indireta no dia 3 de setembro de 1821. Ao chega-
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rem a Portugal, os Deputados baianos encontraram a
discussão para a futura Constituição em PLeno an
damento, o que os colocou em divergência imediata
com os portugueses. Os representantes brasileiros
(baianos, pernambucanos e paulistas) reivindicavam
autonomia para o Brasil, enquanto os portugueses
desejavam retrocesso de concessões como a aboli
ção do livre comércio.

Vários movimentos e manifestações a favor da
Independência da Bahia e do Brasil ocorreram em
Salvador e no recôncavo, tendo sido sempre reprimi
dos pelos portugueses que ainda tinham o poder mili
tar na Bahia. As Câmaras das cidades do recôncavo
proclamavam a formação de um centro do Poder
Executivo no Brasil, exercido por D. Pedro, já aclama
do no Rio de Janeiro como Defensor Perpétuo e
Constitucional do Brasil. Mas a força militar impedia
as sessões da Câmara e reprimia com prisões as
manifestações do povo.

Aos poucos os conflitos tornaram evidente a
aproximação da independência não só do Estado,
mas também de todo o Brasil. Alguns fatos importan
tes antecederam a independência como a Batalha do
Pirajá, travada na área de Cabrito/Campinas/Pirajá,
foi a maior demonstração de resistência militar pela
independência no Estado da Bahia. Foram 8 horas de
luta armada entre os soldados baianos e os portugue
ses, que resultou na morte de vários soldados brasile
iros e lusitanos.

Vários episódios de batalhas e conflitos antece
deram o episódio conhecido pelo nome de Libertação
da Bahia. Ilhados na cidade de Salvador, os portugue
ses sofriam com a falta de gêneros básicos para a so
brevivência como comida e água. Todo o entorno da
cidade já estava ocupado pelos soldados baianos que
impediam os portugueses de saírem da cidade ou de
entrar nela qualquer pessoa ou suprimento. No dia 1°
de julho, cansados, com fome e sede, os portugueses
começaram a abandonar a cidade. Embarcaram em
navios mercantes ou de guerra, soldados, oficiais e
mesmo as famílias portuguesas, na maioria comerci
antes que permaneceram na cidade.

Sr. Presidente, enfim, no dia 2 de julho de
1823, entrou na cidade o exército brasileiro, mar
cando a Independência da Bahia. Neste dia consoli
dou-se a separação política entre Brasil e Portugal,
deixando de haver um ponto de apoio para os portu
gueses vindos da Europa para lutar pela Monarquia
portuguesa. A partir de então, um período Monár
quico Constitucional Unitário instalou-se também
na Bahia. Em 2 de julho, o príncipe D. Pedro tor
nou-se Imperador da Bahia, mas na verdade já era

Imperador do Brasil desde 12 de outubro de 1822, e já
havia uma Assembléia Constituinte no Rio de Janeiro.
Como no episódio da Carta Constitucional Portugue
sa, a Bahia estava atrasada, desta vez no processo
de independência do País.

As províncias ainda não estavam sob um só go
verno executivo, mas com a Independência da Bahia,
a independência e a consolidação do Império do Bra
sil tornou-se viável. No entanto, também nesse perío
do, alguns conflitos e manifestações importantes
ocorreram na Bahia.

Ordensdo Imperador D. Pedro, como a transfe
rência do sargento-mor Silva Castro, importante ofi
ciai na luta pela Independência da Bahia, para o Rio
de Janeiro, evidenciavam uma tendência do império
em centralizar as decisões e as ações no Rio de Ja
neiro. Algumas províncias como Pernambuco, Para
íba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará desliga
ram-se do Poder Executivo Central estabelecido no
Rio de Janeiro, era a Confederação do Equador que
pretendia liberar as províncias das ordens do Rio. A
Bahia se dividia entre obedecer irrestritamente o
Imperador ou desligar-se como outros Estados do
Nordeste do País.

O levante do Terceiro Batalhão (Periquitos), ba
talhão do qual fez parte Maria Quitéria, nas lutas pela
independência, evidenciava o descontentamento dos
baianos em relação à administração do Imperador D.
Pedro I e chegou a beirar uma guerra civil entre adep
tos e contrários à Monarquia. Já havia então rumores
sobre a República.

Para manter a submissão da Bahia à sua autori
dade, D. Pedro I visitou rapidamente a província e,
com discursos e audiências, tentou manter os ânimos
frios e controlados, dando a falsa impressão de preo
cupação com os interesses baianos. No entanto, sua
política tendenciosa, que beneficiava Portugal e
Inglaterra com o mercado e o dinheiro brasileiros, só
causava desconfiança e temor na população baiana.

Nos anos seguintes de 1829, 1830 e 1831 suce
deram-se diversos conflitos entre brasileiros e portu
gueses, principalmente na cidade de Salvador e nas
vilas de Cachoeira e Santo Amaro. Havia, então, um
sentimento antilusitano que estimulava conflitos entre
os quais aquele conhecido como Mata-Maroto, que
resultou na substituição do Presidente da Província
da Bahia e do Governador das Armas, todos portu
gueses, por representantes brasileiros, baianos.
Esses conflitos passaram, com algum tempo, a criti
car diretamente o regime Monárquico Constitucional
Unitário instalado no Brasil e a sugerir o federalismo
que permitiria autonomia às províncias, antes que D.
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Pedro I tentasse reunificar Portugal e Brasil num novo
Reino Unido, como desconfiavam alguns baianos.

A Revolução Federalista de 1832 e 1835 defi
niu-se com a deposição de D. Pedro, em 7 de abril de
1831. No entanto, apenas em 1832 foi proclamada a
Federação da Província da Bahia e formado um Go
verno Provisório, o qual não se subjugava mais às or
dens do Rio de Janeiro e pretendia reformular leis
contrárias ao federalismo na Bahia, após a formação
de uma Assembléia Constituinte Legislativa Provinci
al. Tais transformações, no entanto, não tinham o aval
do Governo da província baiana que reprimiu o movi
mento com armas e prendeu os federalistas mais im
portantes, enfraquecendo o movimento.

No entanto, o movimento federalista não findou
na Bahia. Ao contrário, deu vazão à revolução conhe
cida como Sabinada, de grande importância para a
história da Bahia e do Brasil. Era um movimento fede
ralista que pedia revisão da Constituição de 1824 e a
descentralização política sem desligar-se do Poder
Executivo Central no Rio de Janeiro. A Sabinada já
apresentava inclinação ainda pouco definida para a
República. O levante de 7 de novembro marca o co
meço do aspecto militar da Sabinada, já que a revolu
ção teve início muito antes com a publicação das idéi
as revolucionárias. O levante do Forte de São Pedro,
de 7 de novembro de 1837, iniciou uma série de con
flitos que culminaram com a formação de um governo
baiano desligado do Governo Central do Rio de Jane
iro. No entanto, o movimento baiano não estimulou a
adesão de outras províncias e ainda desagradou aos
grandes proprietários do recôncavo que investiram
contra os chamados sabinos.

Sem apoio, a Sabinada limitou-se ao Estado li
vre e independente da Bahia até a maioridade de D.
Pedro 11, que corria sérios riscos de perder o trono.

Segundo Tavares (1987), o movimento tor
nou-se contra a submissão administrativa e política
da Bahia ao Rio de Janeiro, a centralização. No entan
to, não se opunha à Monarquia Constitucional nem ao
Príncipe D. Pedro 11. Era contra o trabalho escravo,
mas não obteve conquistas nesse campo.

Teve seu fim com a retomada do controle de Sal
vador pelo exército do Imperador, controle esse que
perdurou até depois da maioridade de D. Pedro 11, evi
tando maiores conflitos tão comuns na província. A
Sabinada foi a última revolução armada da Bahia até
o movimento republicano no qual ressurgem ideais
federalistas.

Sr. Presidente, segundo alguns autores, o fede
ralismo de Rui Barbosa foi o que mais caracterizou e

animou a política na Bahia, na última década do
Império.

Neste fim de século, um dos maiores proble
mas do Brasil era encontrar um regime que garan
tisse a unidade do País. Embora D. Pedro tentasse
manter o Império a todo custo, seus esforços e dos
monarquistas só popularizavam as idéias republi
canas, e a Proclamação da República torna-se
cada vez mais próxima.

Organizaram-se, no Estado, 3 partidos políticos,
2 antigos, o Conservador e o Liberal, e um novato e
pouco representativo, o Republicano, que, embora
defendesse as idéias republicanas, tinha pouca re
presentação no Estado e pouco decidia sobre os ru
mos da República a ser proclamada.

Apenas na noite de 15 de novembro de 1888,
Salvador conheceu os acontecimentos, que na ma
nhã do mesmo dia, levaram à Proclamação da Repú
blica no Rio de Janeiro. A notícia foi recebida através
de um telegrama de Rui Barbosa, então Ministro da
Fazenda do Governo Provisório. Além de informar
sobre as novas da Capital do País, o telegrama no
meava Manuel Victorino Pereira a Governador do
Estado da Bahia.

Houve em Salvador demonstrações de desa
provação e reprovação por parte dos representantes
políticos e militares da Bahia. Os nomes importantes
da cidade se dividiram entre os que aderiam à Repú
blica e os que juravam obediência à Coroa e ao Rei,
como faziam há anos.

Ironicamente, era do Comandante das Armas,
Marechal Hermes Ernesto da Fonseca, irmão mais
velho do Marechal Deodoro da Fonseca, chefe militar
do movimento republicano no Rio de Janeiro, a lide
rança do movimento monarquista em Salvador. Her
mes da Fonseca, junto ao ex-Presidente da Província
da Bahia, decidiu continuar acatando as ordens do
Imperador e a desacatar as ordens do Governo Provi
sório, que já havia indicado 1 Governador para o re
cém-proclamado Estado da Bahia.

Líderes militares como Christiano Buys, do gru
po dos republicanos, tentavam adesão suficiente da
população e dos representantes políticos para a
Proclamação da República na Bahia, promovendo
diversos pequenos conflitos na cidade de Salvador.
O Governador nomeado, Manuel Victorino, recu
sou-se a se envolver nesses conflitos e, mesmo
sem sua presença mas já com o apoio do Marechal
Hermes Ernesto da Fonseca, o coronel Buys pro
clamou a República na Bahia somente no dia se
guinte à proclamação no Rio de Janeiro. Ocorreu às
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6 horas da tarde do dia 16 de novembro de 1888, no
Forte de São Pedro.

Mas o Estado permaneceu sem Governador até
o dia 18 de novembro, quando, às 13 horas, Virgílio
Damásio foi empossado Governador do Estado da
Bahia. Damásio, que teve papel atuante no processo
da proclamação, permaneceu no cargo até o dia 23
de novembro, quando, em obediência ao Governo
Provisório, passou o cargo ao médico e político Ma
nuel Victorino. Por ter sido sempre liberal, Victorino
surpreendeu a todos quando se uniu a políticos do
Partido Conservador, propondo mudanças no siste
ma de saúde e educação, desagradando os liberais e
os republicanos. Esses últimos promoveram o movi
mento que levou a renúncia de Victorino, no dia 23 de
abril de 1890.

Ao contrário do que imaginaram os republica
nos, a renúncia resultou na posse do Marechal Manu
el Hermes Ernesto da Fonseca, como Governador, e
na ascensão do grupo conservador do qual participa
vam Luiz Vianna, José Marcelino de Souza, José
Gonçalves Dias e Satyro de Oliveira Dias.

Isso demonstrou que os liberais e os conserva
dores, grandes fazendeiros do recôncavo e do sertão,
realmente detinham o poder, enquanto os novatos re
publicanos eram pouco representativos. Os liberais e
os conservadores elegeram a maioria dos represen
tantes da Assembléia Constituinte e o primeiro Go
vernador republicano do Estado da Bahia, José Gon
çalves da Silva.

Em novembro de 1891, devido às manifesta
ções de insatisfação de alguns setores da sociedade
baiana, o Marechal Deodoro da Fonseca dissolveu o
Poder Legislativo demonstrando autoritarismo, o
que foi renegado e combatido na Bahia, principal
mente por representantes militares, sempre envolvi
dos nos movimentos revolucionários e contra o Go
verno do Estado.

Após diversas mudanças no Governo do Esta
do, finalmente, o Partido Republicano da Bahia con
seguiu consolidar-se e eleger, em 1892, por voto dire
to, o Governador Joaquim Manuel Rodrigues, que co
mandou o Estado até 1896, quando o Conselheiro
Luiz Vianna tornou-se Governador.

Foi no mandato de Luiz Vianna que ocorreu o
episódio conhecido na história do Brasil como Guerra
de Canudos. O povoado de Canudos surgiu sob a li
derança religiosa do beato Antonio Conselheiro,
Antonio Vicente Mendes Maciel, um homem exótico,
de cabelos e barba sempre grandes e vestindo uma
longa bata azul. A cidade abrigava uma grande quan
tidade de fiéis, ex-escravos, índios e todo tipo de ex-

c1uídos que encontravam apoio e acolhida em meio
às difíceis condições do sertão nordestino. O lugarejo
foi formado na região da Serra do Cambaio e do vale
do Rio Vasa-Barris. A comunidade se fundamentava
em ideais puramente religiosos, mas acabou repre
sentando ameaça à Monarquia por rejeitar ordens le
gais como o casamento civil e o registro em cartório
dos recém-nascidos. Além disso, a comunidade cres
ceu muito rapidamente e não podia ser controlada pe
las autoridades republicanas, pois o povo de Belo
Monte só obedecia às ordens do beato Conselheiro,
espécie de porta-voz de Deus na terra. Conhecendo
os perigos de não seguir o regime, Belo Monte sem
pre esteve preparada para possíveis ameaças de in
vasão já que possuía um grande arsenal de rústicas
armas de fogo.

Várias tentativas de acabar com a suposta
conspiração monarquista instalada em Canudos, rea
lizadas pelas Forças Armadas Brasileiras, falharam,
mas exterminaram aos poucos os 25 mil habitantes
do povoado. Em 5 de outubro de 1897, uma quinta ex
pedição conseguiu exterminar os moradores do povo
ado que ainda resistiam heroicamente. Em 22 de se
tembro de 1897, morreu Antonio Conselheiro.

Segundo Antonio Olavo (site) , a guerra de Ca
nudos foi um massacre sem precedentes no Brasil de
milhares de pessoas que nada tinham de subversivas
e apenas defendiam sua fé e seus princípios. Durou
um ano e mobilizou mais de 10 mil soldados de 17
Estados brasileiros culminando com a destruição irra
cional da cidade.

De 1896 a 1912, diversos fatos acompanharam
as mudanças de Governadores da Bahia. Foi no man
dato de Severino Vieira, sucessor de Luiz Vianna, que
o Partido Republicano da Bahia se dividiu e originou o
Partido Republicano Dissidente, no mandato seguin
te, o de José Marcelino de Souza. Os dissidentes
apoiavam J. J. Seabra para a sucessão no Governo
do Estado, sendo chamados de seabristas.

Na primeira década do século XX, as dissidênci
as em questões políticas eram evidenciadas nos di
versos grupos que surgiram, cujos nomes mostravam
a preferência para a sucessão no Governo do Estado.
Eram os vianistas, severinistas, seabristas, cujas di
vergências levaram ao grave episódio do bombardeio
de Salvador no dia 10 de janeiro de 1912, no mandato
de João Ferreira de Araújo Pinho. Forçado à renúncia,
o Governador Araújo Pinho transmitiu o Governo a
seu substituto legal, Aurélio Vianna, que foi recusado
pela maioria da Câmara Estadual. Em represália, o
prédio da. Câmara foi fechado e a Capital do Estado
transferida para Jequié. Houve briga judicial que favo-
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receu os Vereadores. No entanto, a decisão legal de
liberar a Câmara não foi aceita pelo Governo do Esta
do. A reação militar foi imediata, e no dia 10 de janeiro
os Fortes de São Pedro e do Barbalho canhonearam
o centro da cidade por 4 horas, causando grandes es
tragos às construções do local.

O bombardeio causou não só muitas confusões
e estragos para a população, mas também muitas
confusões políticas em todo o Estado e até para o
Presidente, Marechal Hermes da Fonseca. Na Bahia,
resultou na eleição para Governador do Estado, ven
cida por J. J. Seabra, 16 dias depois do bombardeio.

Todos esses fatos demonstram que a verdadei
ra Independência do Brasil se deu na Bahia. A morte
de tantos baianos na luta por um país livre não pode e
não deve ficar esquecida, até porque se fizermos uma
analogia do espírito aguerrido do baiano daquela
época com o de hoje, vemos que não mudou nada. A
Bahia continua a ser o maior Estado da Região Nor
deste, o mais desenvolvido, o melhor equipado em in
fra-estrutura e saneamento, tem impulsionado sua
economia com a instalação de indústrias e fábricas
de todo o mundo, como é o caso da Ford, que esco
lheu a Bahia para instalar sua maior fábrica de auto
móveis; temos o povo mais alegre do País, a maior e
mais bonita área litorânea visitada, durante todo o
ano, por milhões de brasileiros e estrangeiros vindos
de todo o mundo.

Sr. Presidente, quero agradecer aos meus ir
mãos por sua vida dada pela independência do País e
da Bahia, quero parabenizar o povo baiano por man
ter viva essa data, o espírito e o orgulho que herda
mos daqueles que realmente lutaram pela Indepen
dência do Brasil. Parabéns Bahia! Parabéns Brasil!

Passo a tratar de outro assunto, Sr. Presidente.
Em cumprimento à promessa de campanha, o Presi
dente Luiz Inácio mantém, no âmbito do Ministério da
Integração Nacional, um grupo de trabalho destinado
a redesenhar os modelos das extintas SUDENE E
SUDAM, de maneira a dar-lhes um novo formato que
possibilite não somente mais eficiência na aprovação
e acompanhamento de projetos, mas sobretudo mai
or agilidade na obtenção de resultados.

Entre as novas medidas em estudo pelo Ministé
rio da Integração Nacional, o Ministro Ciro Gomes
destacou, em debates promovidos recentemente
nesta Casa, a possibilidade de não incidirem na capi
talização dos empreendimentos os benefícios fiscais
que vierem a ser concedidos a empresas que investi
rem em projetos financiados por qualquer das duas
instituições, na fase de "pós-produção". Isso quer di
zer, em outras palavras, que só terão abatimento no

Imposto de Renda a pagar os investidores que
a PLicarem dinheiro na fase de PLena produção
das empresas e não mais na fase de sua formação,
como acontecia no passado.

Com essa medida, Sr. Presidente, o Governo
pretende evitar o financiamento de "empresas fantas
mas" que, no passado, consumiram milhões em re
cursos, tanto da SUDENE quanto da SUDAM, sem
nunca virem a funcionar, efetivamente, um dia sequer.
Todos nos lembramos que foi exatamente essa distor
ção, baseada no uso equivocado do instrumento fis
cal que deu origem às duas superintendências, que
acabou por criar um sistema de privilégios, apropria
ção e alocação arbitrária de recursos públicos, culmi
nando com questionamento da finalidade para a qual
as duas instituições foram concebidas.

Agora, tudo leva a crer que o Ministério da Inte
gração Nacional está no caminho certo. No entanto,
ao promover as mudanças necessárias ao redirecio
namento da política regional no Brasil, o Governo Fe
deral precisa ter consciência de que, nesses mais de
40 anos, passados desde a criação da SUDENE, mui
ta coisa mudou, especificamente no que respeita ao
Nordeste. Com efeito, apesar de os indicadores socia
is e econômicos da região ainda se situarem abaixo
da média nacional, ali já não se registra mais a mes
ma homogeneidade que caracterizava o fim dos anos
50 e início dos anos 60 do século passado.

Hoje, pode-se afirmar, Sras. e Srs. Deputados,
que existem vários "Nordestes", um dos quais re
lativamente industrializado e produzindo desde au
tomóveis a calçados e produtos petroquímicos,
numa gama de itens que compõem uma matriz in
dustrial cada vez mais completa. Acrescente-se a
isso o Nordeste da agricultura moderna, onde a fru
ticultura e a horticultura irrigadas crescem de forma
exponencial e a produção de grãos já supera os 5
milhões de toneladas anuais. Cumpre lembrar tam
bém o Nordeste do turismo de massa, um segmen
to que já aparece como o principal gerador de em
prego e renda na região.

O que o Governo do Presidente Luiz Inácio pre
cisa levar em conta, portanto, além da criação de um
modelo de intervenção, por parte da nova SUDENE,
que evite a ocorrência das fraudes comuns no passa
do, é a necessidade de adoção de um sistema de in
centivos fiscais seletivo, voltado para o desenvolvi
mento de setores estratégicos, que priorizem, de pre
ferência, as pequenas, médias e microempresas, de
maneira a tornar o segmento competitivo e capaz de
gerar mais empregos, viabilizar avanços tecnológicos
e descentralizar espacialmente a produção.
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É importante também, Sr. Presidente, que a
nova SUDENE esteja em condições de detectar as
reais necessidades, do ponto de vista social e econô
mico, dos Estados nordestinos, de forma que não se
tenha apenas a eficácia, a competência e a probidade
administrativa como eixos basilares, mas sobretudo
procurando estabelecer programas especiais de do
tação de infra-estrutura para as áreas mais carentes,
com o objetivo de minimizar as diferenças de custo
que, historicamente, sempre dificultaram a im PLan
tação de empreendimentos em áreas menos desen
volvidas da região.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta
fase de formatação das novas instituições de desen
volvimento regional no Brasil, insistimos também na
necessidade de avaliação do antigo sistema de incen
tivos de "corte global", que estimulava a corrupção e
a malversação de recursos públicos nos projetos fi
nanciados pelas extintas SUDENE e SUDAM. Daí
acharmos que o aspecto mais importante do novo
modelo a ser adotado, quando da recriação das supe
rintendências, será, sem dúvida, o da seletividade, ou
seja, a capacidade de estimular o desenvolvimento
não somente de setores estratégicos, como também
das pequenas e microempresas e outros que venham
a se mostrar capazes de tornar-se competitivos.

Os incentivos, uma vez concedidos, poderão ser
am PLiados à medida que os empreendimentos be
neficiados demonstrem, entre outras coisas, capaci
dade de gerar mais empregos, realizar avanços tec
nológicos e descentralizar a produção. Mas acredita
mos, porém, que nenhuma dessas medidas surtirá o
efeito esperado se tanto a nova SUDENE como a
nova SUDAM, além de instituírem uma nova mentali
dade e uma postura inovadora, no que respeita ao de
senvolvimento regional, não vierem a am PLiar a
natureza e o conceito dos fundos regionais de investi
mentos, criando um novo sistema de incentivo que vi
abilize o financiamento de empreendimentos de pon
ta nas áreas mais carentes das duas grandes regiões,
de forma a reduzir não só as disparidades regionais
no Brasil, mas também os desequilíbrios intra-regio
nais ainda existentes no interior do Nordeste.

Essas são, em síntese, Sr. Presidente, as obser
vações que tinha a fazer, fruto das minhas preocupa
ções e expectativas em relação à nova estratégia de
desenvolvimento regional que se está redesenhando,
com muita justiça e acerto, para o novo Brasil que aí
está. Um Brasil que, com fé e trabalho, estamos cons
truindo. Um país livre, soberano, justo e capaz de ofe
recer sempre mais e novas oportunidades de cresci-

mento e progresso para todos os seus cidadãos, in
distintamente.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dados divulgados pelo IBGE na se
mana passada revelaram um quadro desolador no
que tange ao aprofundamento das desigualdades so
ciais no Brasil.

De todas as informações divulgadas, uma das
que mais nos chamou a atenção é a que demonstra
que mais da metade dos trabalhadores brasileiros
não contribui com a Previdência Social.

Da População Economicamente Ativa, apenas
45,7% contribui com a Previdência. Os demais não
tem carteira profissional assinada, não recolhem con
tribuições, e portanto, não terão direito a qualquer
aposentadoria ou benefício social quando encerra
rem suas carreiras.

Trata-se de um dado que expressa de forma
contundente a necessidade urgente e inadiável de
uma reforma na legislação trabalhista deste País,
como reivindicamos nos mais de 16 anos de atuação
parlamentar nesta Casa.

Sim, pois o que o IBGE comprova com esses
números é aquilo para o que nós sempre alerta
mos. Que a legislação trabalhista brasileira, base
ada na velha e carcomida CLT, de inspiração fascis
ta, não ajuda o País nem protege os trabalhado
res, mu~o pelo contrário.

Muitos empresários deixam de contratar mesmo
quando precisam, por conta dos altos custos das inú
meras contribuições e taxas incidentes sobre a folha
de pagamento das empresas.

Além disso, temem a ação indiscriminada da
chamada indústria das ações trabalhistas, que, ao
invés de se tornar um instrumento de proteção dos di
reitos dos trabalhadores, transformou-se num me
canismo de coação contra as empresas, que só
acaba resultando em mais desemprego.

Da forma como está a legislação atual, muitas
vezes o empregado fecha um acordo de rescisão com
a empresa através do sindicato, recebendo todos os
direitos previstos, mas volta a recorrer logo depois à
Justiça. Isso vem fazendo com que se multipliquem
os processos trabalhistas na Justiça brasileira, sem
que haja justificativa para isso.

Somente a redução dos encargos cobrados so
bre a folha de pagamento pode permitir a abertura de
novas vagas de trabalho e a incorporação desse
imenso contingente de trabalhadores que hoje está
fora do mercado formal.
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Lamentavelmente, a demagogia e o populis
mo barato continuam imperando quando se discutem
mudanças na legislação trabalhista.

Basta ver o que aconteceu em anos recen
tes, quando grupos políticos que estavam na oposi
ção, e hoje estão no poder, fizeram campanhas di
famatórias contra as lideranças que defendiam essas
mudanças, acusando-as, para fins eleitoreiros, de
"traidores" dos trabalhadores.

Hoje esses mesmos grupos estão aí, encaste
lados no poder recebendo salários do Estado para
defender as reformas que eles mesmos atacavam a
poucos dias. Essa incoerência custou ao País e aos
brasileiros alguns anos de atraso nos avanços que já
poderiam terem sido obtidos há tempos.

Ao defendermos a modernização da legislação
trabalhista, estamos na verdade defendendo a ge
ração de empregos e a garantia de trabalho para to
dos.

Estamos ainda defendendo a garantia de direi
tos sociais para todos, e não somente para aqueles
que hoje fazem parte da minoria que tem carteira as
sinada.

Estar ao lado do trabalhador é defender a gera
ção de empregos e de renda e não interesses corpo
rativistas que só beneficiam a uns poucos em sacrifí
cio da maioria.

Com menos encargos na folha de pagamen
to, as empresas vão poder contratar mais pesso
as, abrir novas vagas de trabalho e diminuir o índice
de desemprego.

Com mais gente empregada, a economia vai
crescer num ritmo acelerado, e mais empregos se
rão gerados como conseqüência.

Por termos a convicção de que a melhor forma
de defender o interesse do trabalhador é defender o
desenvolvimento da economia e a geração de mais
empregos, continuaremos lutando para que essas
mudanças aconteçam e mais brasileiros possam as
sim ter acesso ao mercado formal e à oportunidade
de construírem com as próprias mãos um futuro mais
digno e justo para si e para seus filhos.

Sr. Presidente, peço a VExa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. WASHINGTON LUIZ (PT - MA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a emblemática frase de Glauber Rocha,
"uma câmera na mão e uma idéia na cabeça', conti
nua a inspirar os apaixonados pelo cinema em todo o

Brasil. Dizemos isso para ressaltar a realização do
26° Festival Guarnicê de Cinema, realizado em São
Luís. Ele ocorre desde 1977, quando ainda se chama
va Jornada Maranhense de Super-B.

O Festival Guarnicê de Cinema é o segundo
mais antigo evento de cinema e vídeo do Brasil, reali
zado pela Universidade Federal do Maranhão, pelo
Departamento de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria
de Extensão e Assuntos Estudantis, coordenado pelo
cineasta Euclides Moreira Neto, que contou com o
apoio fundamental dos Governos Federal, Estadual e
Municipal, além de várias parcerias com o setor priva
do nacional e internacional, como a ONG espanhola
L:Aiffa, dirigida por Francesco Fenollosa.

Mais que uma mostra de cinema, o Festival Gu
arnicê é um espaço de diálogo, debate e criação. Re
úne produtores, roteiristas, diretores, atores, video
makers, profissionais de comunicação e admiradores
do cinema, que durante o mês de junho transformam
a cidade de São Luís numa referência do audiovisual
brasileiro.

Desde o mito de Narciso, na Grécia Antiga, o fe
nômeno da imagem está presente nas representa
ções do ser humano. Capturada, construída e mani
pulada sob as mais variadas concepções e tendênci
as, a imagem é uma das modalidades de constituição
da sociabilidade contemporânea. Associada ao som,
a imagem educa, manipula, faz rir e chorar, encanta e
entristece, exalta e deprecia; enfim, a imagem e o
som ganham cada vez mais importância no mundo
contemporâneo. Pelos olhares dos cineastas, as ima
gens transformam-se em arte!

É por essa importância, Sr. Presidente, que o
audiovisual brasileiro e o Festival Guarnicê, nesse
contexto, estão merecendo atenção especial do Go
verno Lula. Tanto o Ministério da Cultura, coordenado
pelo Ministro Gilberto Gil, por meio da Secretaria do
Audiovisual e do Departamento de Cinema da
FUNARTE, quanto a PETROBRAS, presidida por
José Eduardo Dutra, com base na Lei Rouanet, de in
centivo à cultura, foram fundamentais para a realiza
ção do Festival Guarnicê de Cinema. E nos orgulha
mos muito de termos intermediado esse apoio, fazen
do um elo com o Departamento de Assuntos Culturais
da Universidade Federal do Maranhão.

Esse apoio, junto com diversos patrocinadores e
co-patrocinadores, está possibilitando ao Festival ir
além das salas de cinema. Neste ano, a organização
inovou, ao levar o Guarnicê aos pacientes do Hospital
Psiquiátrico Nina Rodrigues. Na vasta programação,
que inclui oficinas, seminários e debates, o Guarnicê
proporcionou uma Oficina de Cinema de Animação
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para 70 alunos de 3 escolas do ensino fundamental
do Município de São José de Ribamar. Além dessas
iniciativas, a Mostra Guarnicezinho, dirigida ao públi
co infanto-juvenil e adolescente, estimula o despertar
para o cinema e a formação de públicos em todas as
faixas etárias.

Destaco ainda, Sr. Presidente, os homenagea
dos do 26° Festival Guarnicê de Cinema, profissiona
is dedicados ao audiovisual e apaixonados pelo cine
ma, como: o cineasta Sérgio Sanz, documentarista
que dirigiu, entre outros filmes, Alcântara, Cidade
Morta, no início da década de 70, e atualmente é dire
tor do Departamento de Cinema da FUNARTE; o ator
e cineasta Hugo Carvana, um dos ícones da teledra
maturgia nacional; a pesquisadora e produtora Zelin
da Lima, diretora do Centro de Criatividade Odylo
Costa, filho, incansável na criação e no incentivo às
manifestações culturais no Maranhão; o roteirista ce
arense José Leite Mesquita, radicado em São Luís há
mais de 30 anos, que aos 78 anos estréia como ator;
o Deputado Joaquim Haickel, que desde a época do
Super-8 luta em prol do audiovisual maranhense.

Sr. Presidente, reiteramos nossos agradecimen
tos, pelo apoio dado, ao Governo Federal, em especi
al à PETROBRAS, na pessoa do seu Presidente,
José Eduardo Dutra, que foi sensível aos apelos que
fizemos no sentido de viabilizar esse importante
evento em prol do audiovisual no Brasil, especialmen
te no Maranhão, e cumprimentamos os organizado
res do 26° Festival Guarnicê de Cinema pelo sucesso
do evento. São Luís está de parabéns, porque, no
mês de junho, quando soam os maracás para o guar
nicê do bumba-meu-boi, a cidade é guarnecida de
cultura.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT - SP Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho a esta tribuna manifestar minha discor
dância da possibilidade e da tentativa de se estabele
cer uma desvinculação de recursos, no âmbito esta
dual, em cerca de 20%.

Gostaria de exemplificar alguns pontos em re
1ação à saúde em nosso País. Tivemos uma luta de
vários anos seguidos e conseguimos aprovar a
Emenda Constitucional n° 29, que garantiu recur
sos para a saúde nos níveis federal, estadual e muni
cipal, o que tem nos ajudado muito na efetiva implan
tação do Sistema Único de Saúde do Brasil e nos
ajuda sobremaneira a impedir a gangorra orçamen
tária que existia antes.

Até a aprovação da referida emenda, os recur
sos da União eram repassados aos Estados, que en
tão retiravam sua parte; a mesma coisa acontecia no
âmbito dos Municípios, o que não colaborava para a
implantaç:ão de uma política pública nacional na área
da saúde. Foi por isso que o Congresso Nacional
aprovou él Emenda n° 29, que garantiu recursos para
a área da saúde. Contudo, mesmo após sua aprova
ção, 17 Estados da Federação não a cumprem, não
reservam para a saúde pública o percentual que a
emenda manda destinar - no caso dos Estados, ele
chega a 12%; no dos Municípios, a 15%.

Ora, é bom que se diga que os 20% de desvin
culação de receitas da União não atingem a saúde,
porque a Emenda n° 29 foi muito clara quando deter
minou a base de cálculo: o valor gasto com a saúde
no ano anterior mais a variação nominal do PIB.

Sr. Presidente, mesmo com a desvinculação de
receitas da União na área da saúde, o Governo Fede
ral honrará a Emenda Constitucional n° 29. Seja feita
justiça ao companheiro Lula, nosso Presidente da
República. E os recursos da saúde serão gastos, em
sua totalidade, com a saúde, mesmo havendo o insti
tuto da desvinculação de receitas por parte da União.

Ocorre, senhoras e senhores, que, pela própria
Emenda n° 29, os Estados gastarão percentuais, en
quanto que o valor da União é claramente calculado
em termos do valor do ano anterior mais a variação
nominal elo PIB. Portanto, são gastos totais, de recur
sos totais. No caso de Estados e Municípios, são ape
nas percentuais, de 12% e de 15%, respectivamente.
No caso dos Estados, a desvinculação de sua recei
tas, em cerca de 20%, atingirá as áreas de saúde e
educação.

É bom que se diga que, mesmo com a Emenda
Constitucional n° 29, os Estados estão devedores em
nosso País em relação à saúde. Praticamente 17 Uni
dadesda Federação não cumprem a Emenda n° 29, e
agora vêm pedir ao Presidente Lula a desvinculação
das receilas para seus Estados. Ora, senhoras e se
nhores, estão tentando fugir à dívida, porque já estão
devedores, e agora querem um alvará, de médio e
longo prazos, para a não-aprovação e a não-execu
ção do que diz a Emenda Constitucional nO 29. Logo,
todos já estão prevaricando e sujeitos à ação por par
te do Ministério Público Federal em crime de respon
sabilidade.

É por isso que manifesto claramente, como
disse no ínício do meu pronunciamento, minha insa
tisfação e discordância. Por esta luta, que certa
mente levamos na Casa de forma suprapartidária,
tenho certeza de que a desvinculação de recursos
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para os Estados não passará neste Plenário e nes
ta Gasa de leis.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no dia 14 de maio, estudantes, professo
res e servidores da Universidade Regional do Cariri
- URCA elegeram os integrantes da lista tríplice
para a escolha do Reitor daquela Universidade.
Com os candidatos mais votados, a lista ficou assim
formada: Plácido Cidade Nuvens, que obteve 37%
dos votos e foi o mais votado entre os professores;
André Herzog, com 32% dos votos e a maioria dos
funcionários; Zuleide Queiroz, com 29%, a mais vo
tada entre os estudantes.

Apesar de prevista na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, que está em vigor, mas será modificada
pelo atual Governo Federal, a lista tríplice tende a ser
abolida, e na prática, nas universidades federais, pelo
menos depois que o Presidente Lula assumiu, tem
sido respeitada a vontade da maioria da comunidade
universitária, sendo indicado o candidato mais vota
do. No Cariri, no entanto, isso não aconteceu. Embora
o Governador Lúcio Alcântara tenha chegado a ga
rantir que a nomeação de Plácido Nuvens já havia
sido assinada, no último momento, atendendo a pres
sões políticas, nomeou o segundo da lista, ferindo a
autonomia universitária.

Gostaria de enfatizar, Sras. e Srs. Deputados,
que a eleição foi bastante representativa, tendo parti
cipado em peso os 306 professores da URCA e 285
funcionários. Dos cerca de 7.000 estudantes, incluin
do os cursos de pós-graduação e de formação de pro
fessores, 3.418 votaram, o que representa a quase to
talidade dos estudantes de graduação.

Os membros da comunidade universitária que
votaram em Zuleide Queiroz e no quarto candidato
mais votado, Rodolfo Sabiá, emprestaram seu apoio
a Plácido Nuvens, o que significa dizer que sua nome
ação era esperada por três quartos dos estudantes e
professores.

Em reação ao desrespeito à autonomia da Uni
versidade, na noite da última sexta-feira, dia 26 de ju
nho - data da posse de André Herzog -, os estudan
tes iniciaram uma paralisação e chegaram a fechar a
via de acesso à URGA. A Faculdade de Direito está
totalmente parada, e desde segunda-feira passada a
Reitoria foi ocupada por estudantes e professores,
que fecharam os portões com correntes e cadeados,
impedindo o acesso ao campus. O movimento prati
camente inviabilizou a realização do vestibular da-

quela Universidade, marcada para o dia 8. A data de
hoje estava marcada para a entrega dos cartões, que
não pôde ocorrer.

As ruas de Grato e Juazeiro ostentam faixas
contra a nomeação de Herzog, expressão do descon
tentamento também de entidades representativas da
sociedade civil.

É preciso registrar ainda a forma sorrateira
como foi feita a nomeação, na véspera das férias,
numa tentativa clara de abafar a reação da comunida
de universitária. E a posse aconteceu às pressas, na
última segunda feira, sem a presença do Governador,
que estava em Brasília e foi substituído pelo Secretá
rio de Ciência e Tecnologia, Hélio Barros.

A Reitora Violeta Arraes, que havia viajado para
Paris na certeza de uma sucessão tranqüila, como in
dicavam os rumos dos fatos, teve suas gavetas esva
ziadas em sua ausência.

Isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
uma afronta à democracia e à autonomia das univer
sidades, e faço questão de deixar este registro nesta
Casa, na esperança de que o ocorrido na URCA seja
o último resquício do período autoritário que este País
viveu.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estou preocupado com o andamento
do Estado de Rondônia. Temos um Governo novo. Le
gítimo porque foi eleito com apoio da maioria. Eu já
disse: mesmo sem admirá-lo, gostaria que fosse um
grande Governador. O Estado merece e precisa de
um grande Governador.

Quando falo grande Governador, não quero me
referir a sua estatura física. Nem aos seus modos im
perativos de ser. Nem de impor a sua vontade como
absoluta. Não. É grande Governador aquele conhece
os dados do Estado, os indicadores sociais e econô
micos e tem, para todos esses números, metas defini
das para melhorar os níveis em que se encontram.

De outra forma, o Estado tem o seu Governo le
gítimo. Que governa só. Um solitário no ninho. Cerca
do de uma equipe de sua confiança, mas submissa,
acovardada e que por ali fica apenas para dar cumpri
mento a ordens superiores. Nada criam. Nada proje
tam. Nada executam.

O Estado de um homem só. Que teima em ter
100 olhos para tudo ver. E nada vê. Um Governo que
não confia na equipe. Nem tem metas de desempe
nho. Administra o dia. O que tem hoje para fazer? E
fica por ali, comendo as horas. Quando muito se es-
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balda a demonstrar ser um homem que topa tudo, que
pega na enxada e na catraca e faz o serviço.

Isto é muito bonito, mas não resolve. Cabe ao
Governo governar. Governador é o esparramar para
muitos das suas competências, ser e estar ao mesmo
tempo, em muitos lugares através dos seus represen
tantes, tendo à mão metas definidas para cumprir.

Eu sou Deputado Federal e ainda não conheço
o projeto do novo Governador. O que fará para a micro
e a pequena empresa? Um projeto mínimo estimula
dor do emprego. Sua política para a agricultura e a pe
cuária. Os louros que tem recebido, de Rondônia ser
um Estado livre da febre aftosa por vacinação, vieram
do Governo anterior.

A cidade de Porto Velho está aí de mãos juntas
e em desespero. Cravada com manchas nacionais de
ser a mais violenta do Brasil. O grande debate sobre
Porto Velho será imperativo. E políticas públicas con
juntas deverão ser empreendidas, isso tudo a partir
da cooperação entre Governo do Estado e Prefeitura.

Fico preocupado com Rondônia, pela ausência
de projeto de governo. Sobram as iniciativas da socie
dade, que, independentemente de Governo, persiste
e resiste com a mesma determinação. Trabalham mu
ito. Bem que o Governo poderia governar. Estabele
cer metas e fazer o grande chamamento da socieda
de para uma nova ordem. Mas, não. Fica por aí a bra
dar impropérios. A dizer eu, eu, eu. E o tempo passa e
ele mal administra o seu dia, os imensos conflitos da
sua Torre de Babel.

Todo governo tem uma lógica. Um caminho que
deve seguir. E o rumo é dado pelo conhecimento das
informações técnicas e dos indicadores socioeconô
micos. Mais nada. O resto é o bom senso e a imensa
vontade de acertar. Mesmo com a tristeza do quadro
inicial, que destoa numa contramão dos tempos, rogo
às forças universais que ao povo dê clareza para fazer
o que deve ser feito - trabalhar, mesmo sem governo,
sem líder verdadeiro, para dar assento ao Estado, que
promete e é forte.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. KELLY MORAES (PTB - RS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, peço a palavra para externar minha preocu
pação no que diz respeito aos prazos de encaminha
mentos e liberações de empréstimos e financiamen
tos para que os Municípios do nosso País possam
executar as obras planejadas para este ano e para o
ano que vem, obras essas que deverão estar oficiali
zadas e iniciadas até abril de 2004, conforme a legis
lação eleitoral.

De acordo com a lei, haverá implicações, quanto
ao processo eleitoral, para as administrações munici
pais no próximo ano, no que tange aos prazos de lici
tação, execução e inauguração, nos Municípios brasi
leiros, de obras que proporcionarão benefícios e me
lhorias na vida da população, todas de cunho social,
como saneamento básico, asfaltamento e canaliza
ção, entre outras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sabe
mos que diversos desses Municípios têm projetos já
encaminhados e protocolados junto a diversas institu
ições bancárias, como BNDES, Banco do Brasil, Ban
co do Estado do Rio Grande do Sul e outras. No en
tanto, o Governo Federal não se manifesta, no sentido
de agilizar esses processos. E os que mais necessi
tam dessas melhorias são justamente os trabalhado
res, os menos favorecidos, os desempregados, que
aguardam uma definição do Governo Lula, pois quem
tem condições já reside em locais com pavimentação,
plenas condições de higiene e saúde pública.

Sr. Presidente, nobres colegas, como represen
tante do Estado do Rio Grande do Sul, dos Vales do
Rio Pardo e de Taquari, informo que esta Parlamentar
tem agendada uma reunião já confirmada com S.Exa.
o Sr. Governador Germano Rigotto e os Prefeitos da
região que represento, no dia 8 do corrente, às 14h,
no gabinete de S.Exa. o Sr. Prefeito Sérgio Moraes,
do Município de Santa Cruz do Sul, para juntos discu
tirmos uma forma de agilizar a liberação de recursos.

Finalizo fazendo um apelo a todos os Parla
mentares desta Casa no sentido de que se engajem
nesta luta, pois os nossos Municípios são o espelho
do Brasil.

Eram as minhas palavras, que solicito sejam di
vulgadas em A Voz do Brasil e nos órgãos de comuni
cação da Casa.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, somo-me ao De
putado Roberto Gouveia quanto à sua preocupação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, talvez a
palavra que mais empreste significado à última elei
ção seja "dignidade", cuja busca levou à expressiva
votação obtida pelos partidos de esquerda em todo o
País.

No espectro da dignidade está intrínseco, tanto
quanto à cidadania e à segurança, o acesso aos ser
viços básicos de telefonia, que não se dá somente
pelo incremento tecnológico, mas principalmente
pela oferta a preços adequados à realidade social do
País. Isso é inclusão digital, meio de garantia de igual
dade de oportunidades.



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 30627

É nesse diapasão a proposta do atual Governo sidente da República, sob o argumento de não poder
para o setor, propugnando pela universalização do descumprir contratos, sem sequer se esforçar na ne-
acesso e melhoria da qualidade dos serviços e pela gociação por índices de reajuste racionais. Isso é ter
revisão do cálculo de reajuste tarifário da telefonia sucesso?
fixa, principalmente nos serviços mais utilizados pela Ao Ministério das Comunicações parece claro,
população de baixa renda. tanto quanto a nós, que a política para o setor deve

Encontramos a política de telefonia tida como apontar para a ampliação da competição, a desinde-
moderna na figura da ANATEL, como executora de xação dos preços, a expansão do setor com redução
políticas preestabelecidas, numa desconcentração do ICMS, a reavaliação dos longos prazos das con-
regulatória operacional. A política deveria ser estrate- cessões, hoje em 20 anos, e a racional negociação,
gicamente formulada pelo Governo, sem jamais sair na qual se considere o impacto na inflação da alta dos
dessa seara. preços controlados, como as tarifas de telefonia.

Ocorre que assim não tem acontecido. O Gover- É sensível a desvantagem do consumidor, à
no é o último a saber dos reajustes das tarifas telefô- mercê de reajustes abusivos. Com a privatização, os
nicas, resolvido no âmbito das agências e das opera- reajustes foram da ordem de 41 %. A inflação acumu-
doras. A gota transbordou o copo quando a ANATEL lada no mesmo período não chega a 10%.
"deu de ombros" ao Presidente da República. O rendimento médio do trabalhador, de abril de

Cumpre-nos incitar as esferas do Poder Público 1995 a janeiro de 2000, variou em 53%. Pasmem, ca-
a rediscutirem o papel das agências reguladoras, as ros colegas: o preço das tarifas de telefone fixo subiu
quais deveriam recolher-se às atividades de regula- 379%.

ção e fiscalização, sem interferir no planejamento e Essa distorção repousa no índice definido pelo
na elaboração de políticas públicas para os setores contrato de concessão _ índice Geral de Preços _
onde atuam, função precípua dos Ministérios a que Disponibilidade Interna (IGP-DI) _, o mais elevado
estão adstritas. dos índices, mostrando, nos últimos 12 meses, dife-

Esta Casa espera que o Executivo envie projeto rença de 165,73%, se comparado ao INPC. Com ou-
de lei de sua competência para a readequação do pa- tros índices a diferença é igualmente discrepante: o
pel das agências reguladoras, retirando-lhes a atual IGP-DI de novembro de 2002 foi de 2,53%; o IPC teve
condição de verdadeiro poder paralelo. Fato que se alta de 0,60%; o IPA, de 1,60%; e o INCC, de 1,4%.
observa na afirmação do próprio Presidente da Isso demonstra a crueldade do índice adotado e a co-
ANATEL, que diz ser a agência um aparelho do Esta- erência do INPC na busca da universalização da tele-
do e não do Governo. Ora, então vamos fazer eleições
diretas para presidente da ANATEL. fonia, que passa, necessariamente, pela modicidade

tarifária.
A confiança no exacerbado poder das agências

é tanta que internamente não se acredita que venham Não bastasse a nefasta indexação, o contrato
a mexer em sua autonomia, admitindo o mesmo pre- que rege a concessão permite a aplicação fragmenta-
sidente a possibilidade de mudanças meramente da do IGP-DI, cabendo aumento maior na assinatura,
"marginais". compensado com reajuste menor em pulsos ou habi-

Já tivemos a infelicidade de ler na imprensa que litação. Isso implica flexibilização de cláusula contra-
"técnicos da agência temem uma interferência políti- tua!. Vejam: as assinaturas, severamente reajustadas,
ca nas atividades do órgão, planejado para ter inde- independem do uso da linha.
pendência financeira e administrativa do Executivo". O consumidor de baixa renda que não gera pul-
Essas declarações, em outros tempos, eram típicas sos excedentes e paga somente a assinatura é ape-
de anarquistas. Pior: os gestores da ANATEL consi- nado. Não lhe resta a possibilidade de economizar ou
deram que o modelo de agências tem tido grande su- de racionar seu uso, nem sequer de escolher o me-
cesso. Pergunto: sucesso para quem? Respondo: Ihor preço pelo serviço, devido à insuficiência de con-
para eles próprios e para as prestadoras, pois o cida- corrência. Essa equação perversa e espúria resulta
dão sente o fracasso em seu bolso. E mais: é notório em maior grau de dificuldade de acesso aos serviços
que a ANATEL extrapola atribuições, omite-se na pro- públicos essenciais. O caminho deveria ser inverso. A
teção aos usuários, não se posiciona em conflitos en- palavra de ordem, companheiros, é inclusão e não ex-
tre operadoras, não exerce com rigor a fiscalização, c1usão.
como na verificação das metas de qualidade, e por Ademais, o reajuste anual das operadoras pres-
fim desautoriza o Ministro das Comunicações e o Pre- tar-se-ia à recomposição das perdas advindas pela
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inflação, mantendo-se o valor real das tarifas. Esse
valor foi requisito determinante, na condição de "ofer
ta de melhor tarifa", durante o processo Iicitatório. O
menor preço foi aferido pelo Estado para a indicação
do licitante vencedor.

Flexibilizar o reajuste é burlar o requisito licitató
rio no decorrer do contrato, é promover a locupletação
ilegítima e o lucro privado sobre a coisa pública. A
garantia legal é de preservação do valor original apre
sentado na concorrência, mantendo o equilíbrio eco
nômico e financeiro pactuado.

As operadoras, à omissão e ao extrapolamento
das funções da ANATEL, escoimadas por cláusulas
draconianas que celebram suas lógicas capitalistas,
agem ao arrepio do espírito das leis e da própria
Constituição Federal, que dispõe expressamente, em
seu art. 175, que incumbe ao Poder Legislativo a fun
ção de instituir lei que defina a política tarifária na con
cessão de serviços públicos.

Permitam-me reproduzir o art. 5° da Lei Geral de
Telecomunicações:

"Art. 5° Na disciplina das relações eco
nômicas no setor de telecomunicações ob
servar-se-ão, em especial, os princípios
constitucionais da soberania nacional, fun
ção social da propriedade, liberdade de ini
ciativa, livre concorrência, defesa do consu
midor, redução das desigualdades regionais
e sociais, repressão ao abuso do poder eco
nômico e continuidade do serviço prestado
no regime público".

Parece tratar-se de letra morta. Lei dotada de vi
gência e despida de eficácia.

Resta agonia à grande camada de baixa renda
da população. Devido a esse desrespeito aos direitos
elementares, conclamo aos meus pares para busca
rem meios de ação incisiva no combate ao abuso de
poder político e econômico, opressor da constante
luta por justiça social, da qual a inclusão digital é ele
mento inarredável.

Garanto que este pronunciamento é figura de
soma a outras ações de nosso mandato, a fim de res
taurar a dignidade do cidadão, ultrajada nas relações
do setor de telefonia nacional.

Grato pela atenção.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, em mar
ço deste ano o comando nacional do PMDB, tendo à
frente o Presidente Michel Temer e Líderes das ban
cadas federais, além de numerosos Parlamentares,
manifestou integral confiança ao Chefe do Executivo

brasiliense, alvo, desde aquele momento, de contes
tação judicial à vitória conquistada, em outubro pas
sado, por uma maioria superior a 15 mil sufrágios.

Na sua própria residência, demonstrando a
mais ampla tranqüilidade quanto à irrepreensível pos
tura adotada na vida pública, Roriz anunciou que co
locara à disposição do Poder Judiciário o seu sigilo
bancário, fiscal e patrimonial, fazendo-o de forma a
que não remanescesse dúvida em relação à lisura
que norteia a sua atuação como homem público e ci
dadão comum.

O impacto de seu gesto suscitou repercussão
favorável junto a todas as correntes de opinião públi
ca, exceto os que continuaram a contestar o seu triun
fo eleitoral, numa tentativa crescente de subverter a
vontade soberana das urnas.

A partir daquele momento intensificaram-se as
agressões, no bojo de processos judiciais, que inten
tavam a obtenção de despachos interlocutórios capa
zes de retirar credibilidade aos atos praticados pelo
atual governante, embaraçando, inevitavelmente, o
rumo de sua gestão, seqüenciada com a adoção de
providências que apontavam para programas sociais
de larga ressonância junto às áreas mais carentes do
Distrito Federal.

Imperturbável e confiante, compareceu a convo
cações do Presidente da República, aderindo às pro
postas reformistas e transmitindo aos seus liderados
a diretriz de apoiá-Ias, já que são reputadas indispen
sáveis à superação de enormes dificuldades com que
se vem defrontando o País.

Freqüentou a Granja do Torto, quando instado a
fazê-lo em tais ocasiões, com a sua sensibilidade de
homem público, contribuindo para o fortalecimento do
pacto federativo, com a dignidade de quem procura
cumprir, de forma retilínea, os seus elevados encar
gos, conferidos em reconhecimento aos méritos in
contáveis que possui, os quais foram, gradualmente,
somados ao longo de 4 mandatos proficientes e dinâ
micos.

Conviveu com momentos delicados, especial
mente os que assinalaram a presença , no ano de
1997, em Brasília, de 100 mil manifestantes, garantin
do-lhes o irrestrito exercício democrático, sem a mais
leve perturbação da ordem pública, num evento de
cunho marcadamente oposicionista, durante a era
Fernando Henrique Cardoso.

Deh:lrminou aos comandantes militares da ope
ração que fossem asseguradas todas as franquias
democráticas, impedindo-se apenas os excessos que
pudessem fazer periclitar a ordem pública.



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 30629

Ao retornar ultimamente do exterior, no auge de
despropositada campanha contra a legitimidade de
seu mandato, comprovada através de recente vere
dicto popular, 60 mil pessoas aplaudiram-no pelas
ruas da cidade, até a Ponte JK, no Lago Sul, monu
mento que consagra a sua imagem, internacional
mente projetada, o que lhe valeu prêmio estimulante,
chancelado pela população brasiliense.

Há 6 meses à frente dos destinos da Capital da
República, a Vice-Governadora Maria de Lourdes
Abadia, em pleno recinto do Palácio do Planalto, a
que têm acesso apenas visitantes identificados pela
segurança, passou a ser alvo de apodos, inspirados
na deseducação daqueles que a desrespeitaram e,
por natural extensão, a própria sede do Governo Fe
deral, na presença do Presidente da República e de
quase todos os seus Ministros.

Pretendeu-se atingir indiretamente Joaquim Ro
riz, cuja ausência deveu-se a um natural ressentimen
to por infeliz excesso verbal do Chefe da Nação, em
arrebatamento efusivo, bem mais adequado a um
simples candidato do que ao Primeiro Mandatário do
País.

O PSDB, em nota oficial, desagravou a Vice-Go
vernadora Maria Abadia. O PMDB também o fará em
relação a Joaquim Domingos Roriz.

E o povo de Brasília, na inexorabilidade de seu
sereno julgamento, chancelará a figura de seu diri
gente como alguém que continua a ser detentor da
mais absoluta respeitabilidade de todos os seus con
cidadãos.

O SR. RUBINELLI (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso
esta tribuna para falar sobre questão que muito tem
me preocupado e, com certeza, irá preocupar tam
bém todo aquele que preza e defende a democracia.

Quem não se lembra da época da ditadura,
quando havia Colégio Eleitoral e o cidadão não tinha
direito de escolher diretamente o Presidente por
meio do voto direto? Quem não se lembra do absur
do de se ter Senadores biônicos? Sob o pretexto de
fazer a reforma política, alguns Deputados desta
Casa estão querendo o voto do cidadão. Querem
propor que o cidadão não tenha mais direito de esco
lher diretamente seus representantes. Querem to
lher as pessoas e impedir que escolham seus repre
sentantes - Vereador, Deputado ou Senador -, sob o
pretexto de fazer a reforma política e tornar nosso
processo eleitoral moderno.

Ora, é óbvio que isso privilegiará uma minoria e
aqueles que controlam os partidos políticos, que, com

certeza, em grande parte, serão os primeiros das lis
tas fechadas. Inclusive, Srs. Deputados, essa propos
ta de lista fechada não está sendo discutida com a co
munidade, mas apenas internamente na Casa, sem
que a população saiba do que se trata. De acordo
com a proposta, o partido irá decidir quais candidatos
terão prioridade para se candidatar a Deputados, Ve
readores ou Senadores. Aquele que tiver o controle
do partido estará entre o primeiro até o quinto posicio
namento. Os que não tiverem, ainda que tenham tra
balho de base, estarão entre as últimas colocações.

Algumas pessoas dizem que o modelo é bom.
Quem não se lembra, Srs. Deputados, da distorção
que ocorreu em São Paulo com o PRONA, em que um
Deputado elegeu mais quatro ou cinco? Pois bem,
com a lista fechada, é legitimada a distorção. Vou citar
o Sr. Silvio Santos como exemplo. Se o colocássemos
para encabeçar uma lista fechada, teríamos uma dis
torção. Vários Deputados seriam eleitos sem repre
sentatividade.

A lista fechada estimula também a corrupção.
Quantos não irão querer pagar por uma vaga nessa
lista? Com certeza, haverá corrupção, porque será di
fícil haver controle sobre isso em País tão grande
como o nosso.

E mais, há o rompimento de tradição de 180
anos, em que o cidadão escolhe seus representantes
para o Legislativo de forma direta. Essa proposta polí
tica está direcionada para a minoria, não permite a re
novação das cadeiras nas Câmaras Municipais, nas
Assembléias Legislativas e na Câmara dos Deputa
dos. Com certeza, um terço das vagas de Vereadores
e Parlamentares permanecerão intocáveis.

Sr. Presidente, se essa reforma política fosse
séria, proporia, por exemplo, a diminuição de 8 para 4
anos do mandato de Senador e a reeleição de deten
tor de cargo de mandato eletivo por apenas mais uma
vez. Mas não, a proposta privilegia a minoria e retira o
sagrado direito de voto do cidadão, um dos poucos di
reitos que ainda não foram eliminados.

Muito obrigado.
O SR. RICARDO BARROS (PP - PR. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, hoje se encerra a coleta de assinaturas para cria
ção da Frente Parlamentar das Agências Regulado
ras. É fundamental apoiarmos a instituição dessas
agências.

O Governo Lula tem, insistentemente, publicado
matérias que falam justamente em rever a autonomia
das agências, em retomar para os Ministérios prerro
gativas que hoje estão a cargo delas, em descumprir
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contratos, o que não podemos adm~ir. Vejam o que
aconteceu com a ANATEL. Houve reajuste dos con
tratos das telefônicas. Empresas que compraram con
cessões a bilhões de reais fizeram um grande investi
mento, evidentemente. Não há o que se discutir em
relação ao resultado, ou seja, à melhoria da telefonia
no Brasil. Milhões e milhões de brasileiros, antes ex
cluídos, hoje têm um telefone fixo ou móvel à sua dis
posição.

Lembro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que a posse de uma linha telefônica tinha de ser de
clarada no Imposto de Renda como patrimônio, como
bem de família. É evidente que isso cerceava de for
ma significativa o acesso das pessoas a esse benefí
cio. Mas hoje ele está à disposição de todos. Grandes
investimentos em infra-estrutura foram feitos pelas
empresas para que o cidadão pudesse ter acesso a
esse benefício de comunicação, de integração e tam
bém de conhecimento, com o advento da Internet.

Apesar de tudo isso, vemos agora uma movi
mentação patrocinada pelo próprio Governo para
contestar na Justiça os reajustes das tarifas. Eles es
tavam previstos nos contratos, e a ANATEL, de forma
adequada, mandou que fossem cumpridos.

Com a Agência Nacional de Energia Elétrica
ocorre o mesmo. Temos visto a Ministra de Minas e
Energia, Dilma Rousseff, querer açambarcar para si
as atribuições da ANEEL.

Da mesma forma, o Governo quer tomar nova
mente as atribuições da Agência Nacional do Petró
leo. Ora, não é possível ficarmos assistindo a esse
desmonte da credibilidade do Brasil junto aos investi
dores internacionais.

Há um mês estive em missão oficial na Alema
nha, juntamente com um diretor da ELETROBRÁS e
o Secretário Nacional de Energia. Lá fomos cobrados
duramente, pela Confederação Nacional da Indústria
e pelos empresários, pela quebra de contrato da
COPEL, do Paraná.

Agora a situação se repete com as rodovias e
com a ANATEL. Ora, como pretendemos que investi
dores externos venham ao Brasil fazer investimentos
na infra-estrutura, dos quais precisamos fundamen
talmente, se eles não têm nenhuma segurança jurídi
ca no cumprimento dos seus contratos?

Sr. Presidente, estou anunciando a criação da
Frente Parlamentar das Agências Reguladoras. Já te
mos as adesões necessárias para consolidar mais esse
instrumento no Congresso brasileiro, a fim de defender
instituições que foram por nós aprovadas e que não
queremos ver desmontadas por este Governo.

Queremos os investimentos externos, a gera
ção de emprego e o crescimento econômico. Isso só
será possível se tivermos a continuidade dos investi
mentos permanentes do dinheiro externo, que nos
proporcionam progresso, geração de empregos, e
não apenas o dinheiro que vem da especulação das
bolsas.

Sr. Presidente, além de fazer esse anúncio, que
ro registrar uma preocupação. O Governo está pre
tendendo colocar vidros blindados nos Palácios da
Alvorada e do Planalto. Essa medida não tem nenhu
ma razão de ser. Nem os Governos militares, nem os
Governos democráticos, até agora, sentiram a neces
sidade de blindar os vidros dos Palácios do Governo
no Brasil - nem a residência oficial do Presidente,
nem o seu local de trabalho. Todos trabalharam usu
fruindo daquela bela vista - tanto no Palácio da Alvo
rada, quanto no Palácio do Planalto, no gabinete do
Presidente, no 30 andar -, sem essa preocupação.

Ora, o que pretende fazer o Presidente Lula que
justifique blindar os vidros dos Palácios? Que reação
ele espera ao que vai fazer? Certamente, urna reação
duríssima.

Então, este não será nem um Governo militar,
nem um Governo democrático: será um Governo re
volucionário, ciente de que pretende sê-lo. Por isso,
manda blindar os vidros dos Palácios.

Era essa a minha preocupação que gostaria de
deixar registrada.

Muito obrigado.

DURANTE O DISCURSO DO SR. RI
CARDO BARROS, O SR. CIRO NOGUEI
RA, 4° SECRETÁRIO, DEIXA A CADEIRA
DA PRESIDÊNCIA, QUE É OCUPADA
PELO SR. REGINALDO GERMANO, § 2°
DO ART. 18 DO REGIMENTO INTERNO.

o SR. PRESIDENTE (Reginaldo Germano)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Coriolano
Sales.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Reginal
do Germano, Sras. e Srs. Deputados, uma das maio
res preocupações desta Casa é com a reforma políti
ca. Infelizmente, parece que o Governo não se inte
ressa em fazê-Ia efetivamente, com base na constru
ção dos partidos políticos em nosso País.

É por meio da reforma política que se estrutu
ram os instrumentos da construção da democracia,
da liberdade e da manutenção do equilíbrio parla-
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mentar, essencial para a discussão das leis, para os
debates políticos de maneira geral.

Sou um entusiasta da reforma política porque
acho que os partidos não estão indo bem em nosso
País. O Governo deveria colocar no centro das suas
preocupações e remeter a esta Casa, neste período
de convocação extraordinária, a sua proposta de re
forma política, para que seus principais pontos pos
sam ser discutidos, como por exemplo, o voto distrital
misto. Na minha visão, é inaceitável a lista fechada,
que não traduz, num país enorme como o Brasil, a ex
pectativa de participação do povo brasileiro nos pro
cessos político-partidário e eleitoral, de modo que o
voto distrital misto deve ser o primeiro ponto de dis
cussão. Em segundo lugar, e cumulativamente,
deve-se discutir a extinção das coligações nas elei
ções proporcionais, o que, juntamente com a cláusula
de desempenho, mais conhecida como cláusula de
barreira, poderia criar um ambiente saudável para
que os partidos se tornem fortes e representem efeti
vamente as aspirações e os interesses dos diversos
estamentos sociais e da sociedade brasileira como
um todo.

Questões como o financiamento público das
campanhas também são da maior relevância para
que os partidos adquiram fisionomia própria e a re
presentação política do Parlamento se dê no sentido
da verdade eleitoral, não da conspurcação da vonta
de nacional pelos interesses econômicos, que defor
mam a representação política, distorcem os resulta
dos das urnas e inibem inclusive a representação no
Parlamento.

Sr. Presidente, esses são os pontos essenciais.
Não adianta discutirmos outras medidas, porque o
Parlamento permanecerá desfigurado na medida em
que o Executivo interfira para atropelar suas deci
sões, conspurcando os interesses político-partidários
e fazendo maiorias móveis momentâneas que defor
mam a vontade das urnas e a verdade exposta no
Parlamento, nas votações do Plenário da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está na
hora de o Governo juntar-se às vozes que, especial
mente nesta Casa, têm defendido a reforma política
como essencial para a construção da democracia e
da liberdade neste País. Se não avançarmos nesse
aspecto, de nada adiantarão outros esforços, porque
os partidos políticos ficarão deformados e não repre
sentarão verdadeiramente o povo brasileiro.

Elevo, portanto, minha voz para pleitear a refor
ma política, ao lado das reformas previdenciária, tri
butária, trabalhista e outras que o Congresso Nacio-

nal precisa discutir, missão fundamental para a cons
trução de uma sociedade mais justa, mais livre e mais
solidária.

O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é uma honra vê-lo na
Presidência dos trabalhos esta tarde.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Rio
São Francisco e seus afluentes têm sido fundamenta
is para o desenvolvimento econômico e social de uma
vasta parte do território nacional, incluindo mais da
metade do Estado da Bahia. No entanto, não temos
administrado essa dádiva da natureza com responsa
bilidade.

Sob vários aspectos as águas da Bacia Hidro
gráfica do São Francisco vêm sendo utilizadas de for
ma insustentável. Nossas futuras gerações correm o
risco de não dispor delas na plenitude com que hoje
usufruímos.

O Rio São Francisco até hoje só nos serviu,
quase nada recebendo em troca. Só recentemente
começamos a nos preocupar com a proteção de suas
nascentes, com o assoreamento de seu leito em de
corrência do desmatamento e da mineração e com a
poluição de suas águas por esgotos sanitários e in
dustriais e por fertilizantes e defensivos agrícolas.

O curso do São Francisco, com mais de 2.700
quilômetros, convive com uma grande diversidade de
climas e ecossistemas. Cerrados e matas cobriam
originalmente suas nascentes e principais formado
res, em Minas Gerais e no oeste baiano. A caatinga e
o clima semi-árido predominam na maior parte de sua
área de drenagem, que abrange seis Estados: Goiás,
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergi
pe, além do Distrito Federal.

A água gerada nas regiões úmidas e de elevada
pluviosidade de Minas Gerais e do sudoeste da Bahia
é levada, pelo São Francisco, para o semi-árido, onde
são escassos os recursos hídricos. Se não existisse
esse grande rio, boa parte do Estado da Bahia, que
aqui represento, não passaria de um árido deserto.

Graças às águas do São Francisco e de seus tri
butários, a agricultura irrigada, com alta eficiência e
qualidade de produção, está mudando radicalmente o
quadro social e econômico de regiões antes miserá
veis, como os vales dos Rios Gorutuba e Jaíba, em
Minas Gerais, os Municípios de Barreiras, Bom Jesus
da Lapa, Correntina, Irecê e Juazeiro, na Bahia, e de
Petrolina, em Pernambuco.

Frutas e outros produtos agrícolas de alto valor
nos mercados nacional e externo saem dessas re
giões, criando empregos e renda, melhorando o pa-
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drão de vida e sustentando a fixação de populações
rurais.

Apesar de dependermos do São Francisco hoje
e no futuro - não haverá futuro para o semi-árido sem
suas águas -, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
pouco temos feito para revitalizá-Io e manter a quanti
dade e a qualidade de suas águas. Estamos longe de
utilizá-lo de forma sustentável, dando à natureza
oportunidade de repor o que dela retiramos.

Os esgotos sanitários e industriais continuam
sendo lançados nos corpos de água sem tratamen
to. O desmatamento avança até mesmo sobre as
matas ciliares, legalmente protegidas pelo Código
Florestal, assoreando os rios, agravando enchen
tes e vazantes.

Mesmo na agricultura tecnificada e eficiente,
nem sempre são tomados os cuidados necessários
para aplicação de fertilizantes e defensivos agrícolas,
parte dos quais acaba carreada para os leitos dos
rios, destruindo a flora e a fauna e tornando a água
imprópria para consumo humano.

No trecho baiano do São Francisco, estão pre
sentes quase todos esses problemas, agravados al
gumas vezes pelos conflitos entre usuários da água.
Esses conflitos vêm-se intensificando especialmente
nas sub-bacias dos Rios Grande, Corrente e Parami
rim, onde a irrigação já disputa a água com outros
usos, como o abastecimento urbano e a geração de
eletricidade em pequenas centrais hidrelétricas. Isto
sem falar nos conflitos entre os próprios irrigantes.

Para revitalizar o Rio São Francisco e seus tribu
tários, são necessárias e urgentes várias ações que
só serão implementadas mediante o trabalho conjun
to da União, dos Estados e dos Municípios que com
partilham sua bacia hidrográfica.

De início, faz-se necessário um amplo programa
de saneamento básico, com ênfase na coleta e trata
mento dos esgotos sanitários urbanos, acompanhado
de uma rigorosa aplicação da legislação ambiental
sobre as indústrias, fazendo com que elas tratem
seus resíduos antes de lançá-los nos rios.

Na agricultura, é fundamental que técnicas mais
eficientes de irrigação, que minimizem o consumo de
água, sejam incentivadas.

A extensão rural e a fiscalização devem ser in
tensificadas, com ênfase no controle da erosão nas
áreas desflorestadas, no manejo adequado dos so
los, no reflorestamento e no controle do uso de defen
sivos e fertilizantes.

Todas essas ações demandam tempo, recursos
técnicos e financeiros e, sobretudo, persistência dos

administradores públicos para tocar planos e progra
mas de longo prazo.

Um dos pontos fundamentais para viabilizar es
sas ações é a operacionalização do Comitê da Bacia
Hidrográfica do São Francisco, criado por decreto do
Presidenle da República no dia 5 de junho de 2001,
do qual participarão os Governos Federal, dos Esta
dos e dos Municípios que a compartilham, represen
tantes dos usuários da água e entidades civis interes
sadas na preservação dos recursos hídricos. O Comi
tê será o 9rande foro de discussão e decisão do desti
no que queremos dar ao Rio São Francisco.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Quero re!~istrar a passagem dos festejos de São Pe
dro no interior do Estado da Bahia, nas cidades de
Oliveira dos Brejinhos, Rio do Pires e Aracatu, quan
do, no período de 27 à 29 de Junho, esses Municípios
se preparam para receber turistas da região e de di
versos Estados brasileiros.

Nos Municípios acima mencionados, tive a
oportunidade de visitar e abraçar velhos companhe
iros, falar um pouco das nossas perspectivas, enfim,
dividir a alegria com todos que por ali passaram.

Oliveira dos Brejinhos, Aracatu e Rio do Pires
são Municípios localizados na região sudoeste do
Estado da Bahia, e tem como semelhança o carinho e
a receptividade do seu povo.

Tenho orgulho de poder ser um de seus repre
sentantes na Câmara Federal.

Aproveito a oportunidade para agradecer o cari
nho e atenção a mim dispensados na ocasião da mi
nha visita. Parabéns a todos os Srs. Prefeitos, Verea
dores e lideranças políticas dos 3 Municípios, que tão
bem me receberam.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, subo
até esta tribuna para manifestar meu desapontamen
to com o tratamento que vem sendo dispensado pelo
Governo à categoria dos Médicos Peritos da Previ
dência Social no tocante ao seu reconhecimento legal
e a sua valorização como carreira de Estado das mais
importantes para a cidadania.

Quando incluí essa categoria no relatório da
Medida Provisória n° 46/02, o fiz por convicção de que
suas atribuições e as implicações diretas e indiretas
de suas ações têm cunho fiscalizatório e a qualificam
a se igualar às demais categorias que compunham a
Mp, ou seja, os Auditores Fiscais da Fazenda, da Pre
vidência e do Trabalho. Entre estes últimos estão in
clusive médicos que têm atribuições semelhantes.
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Propunha o fortalecimento do Estado, a legiti
mação das ações tomadas em nome deste, o fim da
terceirização nessa função.

Rememorando fatos da Legislatura anterior,
quando muitos dos Srs. Parlamentares não estavam
nesta Casa, volto ao dia 6 de novembro de 2002,
quando meu relatório foi aprovado mediante acordo
de Líderes que, com minha participação e aprova
ção, suprimira alguns pontos, como a inclusão dos
médicos peritos. O acordo então firmado previa a
edição pelo Governo eleito de legislação específica
para regulamentar a carreira do Perito Médico da
Previdência Social nas primeiras horas do ano de
2003, com as mesmas características e vantagens
das carreiras então aprovadas, diga-se de passa
gem, com a inclusão mantida de arquitetos e assis
tentes sociais do MTE.

É desnecessário destacar a importância dessa
categoria, pelo julgamento que fazem da capacidade
laboral e, consequentemente, dos encargos previ
denciários e assistenciais suportados pelo Estado.

É desnecessário lembrar as implicações traba
lhistas e até cíveis e criminais de suas deliberações
quanto ao nexo trabalho-doença sobre receitas da
União quando isentam contribuintes de IRPF por mo
léstias graves.

Não se trata de ratificação desses argumentos,
mas de relembrar o compromisso assumido pelos re
presentantes do Governo de transição e cobrar o seu
cumprimento urgente. São 2.500 médicos peritos que
desempenham suas funções sem o devido amparo,
expondo-se a conflitos, como é da natureza da ativi
dade, inspecionando empresas sem um crachá que
os identifique como agentes do Estado.

O concurso público para recomposição e ampli
ação de quadros já é decisão inadiável, sobretudo
após o Ministério Público ter-se manifestado contrari
amente à continuidade da terceirização em ativida
de-fim do INSS e tão estratégica como essa. É indis
pensável que a regulamentação anteceda o concurso
público e venha dotar o Estado de uma carreira forta
lecida e bem estruturada, superando dificuldades his
tóricas que precisam ser enfrentadas.

Dias 2 e 3 de Julho, os médicos estarão reali
zando paralisação nacional de advertência, pela pro
telação e indefinição de uma solução.

Solidarizo-me com os colegas médicos peritos,
que só têm o interesse de prestar os bons serviços
que a sociedade demanda e tem direito de receber.

Sr. Presidente, transcrevo abaixo notícia sobre a
aprovação da medida provisória a que me referi:

"O Plenário do Congresso Nacional
acaba de aprovar o projeto de conversão
apresentado pelo relator da Medida Provisó
ria 46/02, deputado Jovair Arantes
(PSDB-GO). Uma das novidades é a cria
ção, na tabela de vencimentos dos auditores
fiscais da Previdência Social e do Trabalho,
de duas classes de funcionários: a classe A,
com cinco padrões de vencimento; e a clas
se Especial, com quatro padrões.

Em outra alteração, o relator incluiu
na nova regulamentação as aposentadorias
e pensões concedidas antes de 30 junho
de 1999, data da edição da primeira medi
da provisória sobre o assunto com parida
de para os aposentados e pensionistas e
supressão da classe inicial da tabela de
vencimentos do cargo. (Nota: assim, a mai
or parte da categoria de fiscais da receita e
da previdência, que é constituída por apo
sentados, foi beneficiada com a paridade
constitucional negada aos demais servido
res, e o salário inicial subiu da casa dos
4.200 para 4.900.)

Não houve acordo para inclusão dos
médicos peritos do Ministério da Previdên
cia e Assistência Social nos dispositivos do
projeto de conversão, mas a bancada do
PT comprometeu-se em apresentar projeto
de lei estendendo os benefícios àquela ca
tegoria".

Assim escreveu Eduardo Piovesan, da Agência
Câmara, no site www.camara.gov.br.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
publicação deste pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa e em A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, antes de mais
nada, parabenizo V.Exa. por estar na Presidência
desta sessão. É muito importante ter uma representa
ção negra na condução dos trabalhos da Câmara dos
Deputados.

Sr. Presidente, milhares de jovens brasileiros
passam por momentos difíceis quando tentam entrar
para o mercado de trabalho, pois, ao procurar o pri
meiro emprego, é sempre solicitada pelos emprega
dores a experiência. Essa situação vai mudar com a
aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei
que cria o Programa Primeiro Emprego, lançado na
última segunda-feira pelo Presidente Lula.
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o referido programa visa estabelecer uma par
ceria com a iniciativa privada para garantir postos de
trabalho para os jovens que ainda não ingressaram
no mercado. A prioridade do Governo é obter 250 mil
vagas para os jovens que já estão inscritos nos pos
tos do Sistema Nacional de Emprego. Com esse pro
grama o jovem será capacitado para o mercado,
com maior oferta de cursos profissionalizantes, au
mentando as oportunidades de trabalho, auxilian
do a população de baixa renda e baixa escolaridade
a garantir sua primeira experiência de trabalho.

Sras. e Srs. Deputados, o Governo vai encami
nhar essa proposta a esta Casa e de antemão peço o
apoio de todos os Parlamentares, pela importância da
medida não apenas para os trabalhadores, mas tam
bém para os microempresários. Pelo projeto, para
cada vaga criada, a empresa que aderir ao programa
vai receber um incentivo financeiro do Governo no va
lor de R$ 200,00, sem que seja necessário demitir os
trabalhadores antigos devido a sua idade, pois há dis
positivos para evitar a substituição de mão-de-obra e
também a contratação de familiares, além do respeito
ao prazo de 12 meses para o jovem do primeiro em
prego.

Esse programa, durante o seu processo de pre
paração, foi acompanhado pelo Banco Mundial, pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela
UNESCO, mostrando a sua importância e relevância
para diminuir a exclusão social e a sensibilidade do
Governo do Partido dos Trabalhadores para com os
problemas que afligem o povo, garantindo a gera
ção de renda para milhares de famílias brasileiras.

Para concluir, Sr. Presidente, requeiro o envio
de indicação ao Ministério de Minas e Energia, suge
rindo a realização de estudos de viabilidade para a
implantação de Unidade de Processamento de Gás
Natural (UPGN) no Estado de Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Germano) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Bassuma.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. SANDRO MATOS (PSB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho externar minha indignação diante da
recente decisão da ANATEL de autorizar o reajuste
das tarifas telefônicas em até 41,75%, com base no
IG P-DI, o maior dos índices que medem a nossa eco
nomia. É um absurdo! Quando os salários são reajus-

.,,----------------

tados pelo menor dos índices, os serviços de telefonia
e de energia estão atrelados ao maior deles!

Srs. Parlamentares, não consigo entender como
o Governo passado, criador do Plano Real, plano
esse institucionalizado por uma lei que proibiu qual
quer tipo de indexação, não permitindo que contratos
como os de aluguel de residências, salários e opera
ções comerciais tivessem qualquer atrelamento que
significasse indexação, assinou contratos indexados
não só na área da telefonia como nas de energia e de
produção de petróleo. Mesmo que as autoridades que
assinaram esses contratos o tenham feito correta
mente sob o ponto de vista legal, não poderiam ter
aceitado esse tipo de correção, por se tratar de cláu
sula abusiva, que quebra o equilíbrio que sempre tem
de haver entre contratante e contratado e mostra-se
excessivamente onerosa para o consumidor, confor
me define o Código do Consumidor.

Por esses motivos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, como membro da Comissão de Defesa
do Consumidor desta Casa, vou apresentar uma re
comendação para que seja solicitado à Advoca
cia-Gerai da União que questione a Justiça sobre a
legalidade dessa cláusula contratual, pois os con
sumidores desses serviços não podem ficar à mer
cê da ganância desses empresários que só visam
ao lucro fácil.

Solicitarei também que os responsáveis pela as
sinatura desses contratos sejam processados por cri
me de responsabilidade.

Finalmente, informo que já pedi à minha asses
soria que estude a possibilidade da apresentação de
um projeto de lei que introduza algumas modificações
no instrumento legal que criou as agências controla
doras, de forma a enquadrá-Ias apenas como órgãos
fiscalizadores, e não promotores de políticas autôno
mas, muitas vezes desvinculadas da linha adotada
pela área econômica do Governo.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
ro ler trecho de um artigo de Dora Kramer publicado
no Jornal do Brasil e no jornal O Estado de SPaulo do
dia 28 passado, sob o título Bom Combate:

"Exemplar a iniciativa dos deputados pe
tistas Chico Alencar, Doutor Rosinha, Antonio
Carlos Biscaia, Fernando Gabeira, Henrique
Fontana, Orlando Desconsi, Orlando Fantaz
zini, Mauro Passos, Cláudio Vignati, Paulo
Rubem Santiago e Walter Pinheiro.

Devolveram as ajudas de custo de R$
25.400 que receberiam - cada um deles -



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 30635

pela convocação extraordinária do Congres
so em julho. A atitude nada tem de demagó
gica porque não é inócua e representa uma
perda financeira real para os deputados.

A questão principal, no entanto, não é
nem o dinheiro que a Câmara economizará
com a devolução de R$ 254 mil, ínfima fren
te aos R$ 15 milhões dos gastos totais.

O problema em foco é o princípio.
Parlamentar que vota quebra de privilégio
deve ser o primeiro a abrir mão dos seus.
Férias de quatro meses ao ano, duplamen
te remuneradas em caso de convocação,
não atendem ao bom senso em nenhum
lugar do mundo".

Sr. Presidente, fui Vereador durante 2 anos,
Deputado Estadual durante 8 anos e estou no se
gundo mandato de Deputado Federal. Em nenhum
desses mandatos recebi verba por sessão extraordi
nária. Não faço isso, como diz Dora Kramer, por de
magogia. Faço isso por princípio. Entendo que, mes
mo legal, é imoral receber essa verba, até porque a
legalidade foi criada por nós mesmos; ou seja, foram
os Parlamentares que votaram a resolução que nos
permite receber esse dinheiro.

É por princípio, rep~o, que não recebo nem re
cebi em toda a minha vida pública qualquer pagamen
to por convocação extraordinária. Por isso, refuto as
afirmações feitas ao jornal Folha de SPaulo esta se
mana pelo Senador do PT Tião Viana, que disse que
estávamos fazendo autopromoção.

Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores, em
meados da década de 90, apresentou a chamada
Carta Eleitoral, que estabelecia que Parlamentares
eleitos pelo partido não receberiam esse tipo de ver
ba. Se eu e esses colegas mantemos os velhos prin
cípios do PT não é por autopromoção, mas porque o
partido assim definiu no início de sua vida pública até
cerca de 7 ou 8 anos atrás. Se o PT, como partido, dei
xou de considerar esse princípio, alguns de nós ainda
o mantemos. Por isso não recebemos.

Não estamos cobrando de ninguém desta Casa
que faça o mesmo, até porque cada um tem seus
princípios de vida. Criticar quem age assim, porém,
não é de bom alvitre.

Gostaríamos que esta Casa aprovasse uma
emenda à Constituição estabelecendo para todos os
Parlamentares um período de férias de 30 dias, como
o de qualquer trabalhador. A jornalista Dora Kramer,
em seu texto, inclusive confundiu período de recesso
com período de férias. Esse tipo de confusão não

pode haver, porque recesso é diferente de férias. O
Estatuto do Servidor Público distingue o recesso das
férias. Portanto, faço esta correção da interpretação
da articulista: distinga-se o que é período de férias do
que é recesso.

Aproveito ainda a oportunidade, Sr. Presidente,
para prestar minha solidariedade à minha companhe
ira de partido e de tendência política dentro do PT, a
Senadora Heloísa Helena. Não é compatível com a
história democrática do meu partido a punição que se
aplicou a S.Exa. ontem. Há uma de Comissão de Éti
ca do PT que estabelece os trâmites legais e regi
mentais do partido. Portanto, considero extemporâ
nea a punição aplicada à Senadora Heloísa Helena,
que tem todo o meu apoio e toda a minha solidarieda
de, como Parlamentar do PT.

O SR. JACKSON BARRETO (PTB - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em almoço, na tarde de ontem, com
o Presidente Lula e a bancada do Nordeste, pudemos
constatar mais uma vez o compromisso do nosso
Presidente com a nossa Região e o firme propósito
desse Governo de estabelecer um patamar de eqüi
dade entre as diversas Regiões do nosso País, garan
tindo investimentos que façam justiça aos Estados
nordestinos.

Na ocasião, Sr. Presidente, tivemos a oportuni
dade de comentar com o Presidente da República
duas questões que reputo da maior importância na
atualidade. A primeira delas é a situação calamitosa
em que vive o setor de transportes urbanos no País,
constituindo hoje fator de exclusão social para diver
sas parcelas da sociedade, que começam a ter com
prometido seu direito constitucional de ir e vir porque
não podem arcar com o pesado ônus do preço das
passagens nos transportes urbanos. Eu disse ao Sr.
Presidente que, no momento em que o Governo reali
za tanto empenho num programa para erradicar a
fome no Brasil, o conhecido Programa Fome Zero, a
questão do transporte assume posição preponderan
te, como medida estrutural para um programa dessa
natureza.

Como pode o Governo garantir as condições
para que o cidadão brasileiro se alimente nos níveis já
destacados pelo Presidente se parte considerável do
seu salário - quando há salário - esse mesmo cida
dão é obrigado a gastar com o transporte que o leva
até o local de seu ganha-pão?

A outra questão, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
para a qual também alertei o Presidente Lula, diz res
peito a notícias veiculadas ontem na imprensa dando
conta de que o Governo iria permitir que os Estados
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desvinculassem os repasses constitucionais da
União, o que fatalmente os levará a gastarem menos
com a área social. Esse é um grande risco. Não se
pode permitir, sob qualquer pretexto, que os Estados
invistam menos do que o já pouco que investem hoje
em áreas como saúde, educação e assistência, cujas
demandas são enormes num país como o Brasil, de
tantos contrastes e desigualdades.

A luta para vincular as receitas da União foi ár
dua e passou por diversas etapas. A vinculação foi
conquistada com o empenho de diversos Parlamen
tares, que compreenderam a necessidade de se fixa
rem verbas da União para setores que o Estado não
pode negligenciar. Agora os Governadores, muitos
dos quais já não vinham cumprindo os investimentos
previstos em lei, querem negociar com o Governo Fe
deral o apoio às reformas, condicionando, entre ou
tras coisas, o poder de desvincular essas receitas.

Sr. Presidente, se Governadores e Prefeitos já
têm dificuldades de cumprir os investimentos na área
social, imagine como vai ficar a situação, se permitir
mos essa possibilidade de desvinculação de receitas.
Quero mais uma vez alertar os companheiros da
base aliada do Governo para o perigo que estaremos
correndo com essa medida. Nossa luta sempre foi
para ampliar os investimentos na área social, nunca
para restringi-los.

Chamo mais uma vez a atenção dos meus cole
gas desta Casa para não deixarem que isso aconte
ça. Não vale a pena. É um preço alto demais para o
nosso povo.

Tenho certeza de que aí deve haver um equívo
co. Não posso acreditar no que a imprensa noticiou
ontem, que aliás já foi motivo de espanto para outros
colegas Parlamentares desta Casa. O Governo preci
sa esclarecer essa questão, para que não pairem dú
vidas sobre o assunto. Desvincular os recursos cons
titucionais da educação e da saúde é um retrocesso
inaceitável.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero registrar o encontro promovido, no último dia
26, no Município de Tanque Novo, pelo Prefeito José
Messias Carneiro, pelo Vice-Prefeito Enilton e pelos
Vereadores, para recepcionar o Governador do Esta
do da Bahia, o Dr. Paulo Souto, que lá esteve acompa
nhado do seu Secretário de Desenvolvimento Urba
no, Roberto Moussalem, e também deste Deputado,
para inaugurar o hospital municipal, muito bem equi
pado e pronto para atender à população de Tanque
Novo, batizado de Hospital José Maria de Magalhães
Neto em homenagem ao saudoso ex-Secretário de

Saúde do nosso Estado, e também o sistema de
abastecimento de água da cidade.

Foram igualmente entregues diversas ruas pa
vimentadas, entre as grandes realizações da admi
nistração do Prefeito Dedé e do Vice-Prefeito no
Município.

Sr. Presidente, quase toda a população da cida
de esteve na praça para receber o Governador, numa
demonstração inequívoca de que o povo de Tanque
Novo está apoiando a administração do Prefeito
Dedé, que haverá de fazer seu sucessor para continu
ar essa 9rande administração que vem realizando
para o bem do povo do Município.

O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, neste 2 de julho, o Corpo de Bombeiros Mili
tar do Estado do Rio de Janeiro está completando
147 anos de fundação. A instituição se aproxima do
sesquicentenário. É uma data importante, cuja passa
gem merece homenagem por se constituir uma das
mais respeitáveis corporações militares do País.

Os soldados bombeiros são aqueles que, para
defender a vida do próximo, expõe a elevados riscos a
sua própria vida. São homens cuja coragem está aci
ma de qualquer sentimento, exceto o de servir à po
pulação. São profissionais de quem só nos costuma
mos lembrar quando deles necessitamos e percebe
mos o quão importantes são para a sociedade.

Há os que, equivocadamente, avaliam o traba
lho dos bombeiros sem levar em conta que sua mis
são principal é o de salvar vidas. E quantos exemplos
poderíamos relatar aqui de inequívocas demonstra
ções da disposição desses homens de bem cumprir
sua missão. Infindáveis exemplos, naturalmente.

Quando alguma tragédia ocorre, lá estão eles,
dando tudo de si, expondo-se ao perigo para socorrer
as pessoas. Se preciso for, viram noites e só desistem
quando, comprovadamente, não há mais nada a fa
zer. É uma atividade que rotineiramente faz heróis,
mas ainda assim não reconhecida com a devida pro
porção que merece.

Sabemos que, em infinitos casos, projetos ar
quitetônicos dificultam a ação dos soldados, mas
nada os intimida e fazem tudo o que está ao seu al
cance. Há quase 2 anos, o mundo inteiro assistiu pela
televisão aos atentados promovidos por terroristas
aos 2 maiores prédios de Nova York, nos Estados
Unidos. E assistiu também ao emocionante esforço
dos bombeiros americanos para salvar quem estava
nas torres gêmeas. Assistiu ainda ao desabamento
de ambas as torres, que causou a morte de centenas
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de soldados que enfrentavam, com destemor, um ce
nário totalmente adverso.

Cito o fato ocorrido nos Estados Unidos para di
zer que os soldados bombeiros brasileiros, em espe
cial do Rio de Janeiro, nada devem em dedicação e
coragem, embora percam de goleada em equipamen
tos e vencimentos para cumprir sua missão.

Isso valoriza ainda mais a categoria. Os solda
dos bombeiros são uma espécie de anjos da guarda
do cidadão. Não se intimidam diante dos riscos, não
fogem do gratificante desafio de salvar vidas, ainda
que, por vezes, o preço seja a sua própria vida.

O sentimento que os move está no Hino do Sol
dado do Fogo: "Mas não temem da morte os bombei
ros, quando ecoa d'alarme o sinal. Ordenando voa
rem ligeiros, a vencer o vulcão infernal".

Quero, nesta data, parabenizar os soldados do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Ja
neiro. A todos eles, em nome desta Casa, o meu mais
profundo respeito.

Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho ao plenário desta nobre Câmara
Federal expor minha insatisfação com a inesperada
declaração do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
feito junto a colegas Parlamentares do Nordeste, de
fendendo - apesar de reconhecer as limitações téc
nicas - a instalação de nova refinaria de petróleo na
quela região.

As afirmações do Presidente Lula, feitas infor
malmente em almoço com a bancada nordestina, re
velam desprezo pela forma como tem conduzido o as
sunto elegantemente as lideranças políticas do Esta
do do Rio de Janeiro, em busca da apresentação de
argumentos e fundamentos que viabilizem a atração
do investimento. É espantoso que o Presidente se es
queça de que, apesar de nascido naquela importante
região, não representa somente os interesses do Nor
deste, mas, sim, de toda a sociedade.

É inacreditável que o Presidente Lula tenha feito
essas declarações no exercício das funções de seu
cargo, em encontro com grupo de Parlamentares, de
forma ingênua, desatenta, na ilusão de que proferidas
em ambiente reservado não ganhariam reverberação
pública. Pelo contrário, é mais lógico acreditar que o
Presidente Lula assim se portou justamente com a in
tenção de manifestar, indiretamente, sua vontade a
respeito da localização da nova e necessária refina
ria, para processar o óleo pesado, produzido em ter
ras fluminenses.

Esse tipo de posicionamento afeta o movimento
que vem sendo feito pelo Estado do Rio de Janeiro e
por suas lideranças políticas e empresariais, com uso
de conceituação técnica, com apresentação de argu
mentos que viabilizem o projeto da refinaria não por
um capricho fluminense, mas, sim, pelo cumprimento
de um cronograma racional, que enxergue a questão
energética nacional com uma visão ampla, estratégi
ca, e não conjuntural, atrelada a interesses menores,
específicos, desta ou daquela determinada Unidade
da Federação. Coloca por terra todos os debates que
vêm sendo travados de forma fundamentada pelos
Estados que pleiteiam o investimento, como o que re
presento, o Rio de Janeiro, responsável pela produ
ção de mais de 82% de todo o petróleo nacional.

Conforme foi reproduzido por diferentes veícu
los de comunicação, entre jornais e emissoras de TV,
o Presidente Lula ressaltou que "não vai ser um outro
Presidente, um de São Paulo, um paulista, que vai re
solver"os problemas do Nordeste. Sobre a instalação
de uma refinaria naquela região, o Presidente Lula
deixa de lado a isenção que o cargo requer e foi taxa
tivo: apesar de a PETROBRAS ser contra e preferir
ampliar unidades já em operação, ela deve ser um
instrumento do Estado para o desenvolvimento regio
nal e decidir não apenas com base em questões téc
nicas, enfatizando que o Nordeste merece a refinaria.

Então, se o Nordeste, na concepção eivada de
emocionalismo do Presidente Lula, merece a refina
ria, questiono: o Rio de Janeiro não merece? O Rio,
que é responsável pela sustentação dos atuais níveis
da economia brasileira, a partir da atividade extrativis
ta de petróleo; o Rio, que dá base às ações da
PETROBRAS em busca da consolidação da autono
mia do petróleo, não merece a refinaria?

Será que o Presidente Lula considera que o
Estado do Rio está desassociado do calendário de dí
vidas que a União tem com suas unidades federati
vas? Será que o povo fluminense vai ter que arcar
com uma postura de distanciamento do Governo Fe
deral? Não quero acreditar que o Presidente Lula es
teja dando as costas para milhões de fluminenses, re
tirando deles um direito, que é o de abrigar um investi
mento como o da refinaria, e esteja colocando a sua
coerência política de lado neste momento.

Como Parlamentar, na defesa dos interesses do
Estado do Rio de Janeiro, não posso admitir que se
jam impostas perdas à população fluminense e que
sejam frustradas as movimentações de caráter comu
nitário, político e técnico pela instalação de nova refi
naria na região norte, responsável pela produção de
mais de 82% de todo o petróleo nacional, parte deste
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de características próprias, que impedem seu proces
samento nas unidades já instaladas.

Ao encerrar este pronunciamento, gostaria de
reforçar o meu compromisso com a luta pela instala
ção da nova refinaria do Estado do Rio de Janeiro.
Reitero que se trata de questão de justiça para com a
nossa população - justiça que pode ser feita de forma
avalizada, considerando como descabidas as decla
rações do Presidente Lula que ignoram as razões
apresentadas pelos fluminenses.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, semana passada o Brasil acompanhou es
tarrecido o anúncio do aumento das tarifas da telefo
nia de 41,75%. Não demorou muito para esse senti
mento de perplexidade transformar-se em ação políti
ca concreta. Uma liminar suspendeu o aumento no
Rio. No Paraná, o PROCON local ingressou ontem
com ação popular no Tribunal de Justiça também soli
citando a suspensão do aumento. A ação tem por
base a liminar da Justiça fluminense. O argumento é
claro: os consumidores foram postos em situação de
"desvantagem" pelos contratos assinados entre as
operadoras e o Governo Federal.

Em Minas Gerais, a Promotoria de Defesa do
Consumidor do Ministério Público pediu ontem a
abertura de ação judicial, questionando o índice usa
do para o reajuste das tarifas. De fato, ninguém con
segue compreender como é possível, em uma eco
nomia que registra deflação há alguns meses, ser
mos avisados de que teremos o valor de nossas con
tas telefônicas quase 50% mais caras. É inaceitável
porque é imoral!

É necessário que a sociedade civil continue se
organizando e demandando juridicamente a suspen
são imediata desses reajustes. No entanto, as reivin
dicações devem avançar, com a exigência de revisão
total dos contratos firmados. Não podemos ficar re
féns de contratos feitos na calada da noite, sem ne
nhuma discussão com a sociedade.

O jornalista Zuenir Ventura, na sua coluna de
hoje do jornal O Globo, apontou com razão:

"Se as autoridades ficaram atordoa
das, se não houve negociação mas rendi
ção da Anatel, como denunciou o Ministro
das Comunicações, se a agência não levou
em consideração nem o pedido do Presi
dente da República, se este não conseguiu
sequer externar publicamente seu inconfor-

mismo com a decisão, só nos restava nós
mesmos e nossa revolta".

A revolta da sociedade civil precisa se espalhar.
Além da reação de vários Governos, há o Movimento
da Cidadania contra Aumento Abusivo de Preços.
Ainda ontem recebemos mensagens, via correio ele
trônico, convocando todos os usuários da telefonia
móvel para que não utilizem o serviço nos próximos
dias 5 e 6 deste mês. Que os usuários da telefonia fixa
façam o mesmo neste fim de semana, usando seus
aparelhos só para o imprescindível. Nossa austerida
de reduzirá os ganhos daqueles que se alimentam de
lucros elevados.

Sr. Presidente, devemos tirar uma lição desse
abuso. É necessário que se repense o funcionamento
das agências. O Ministro das Comunicações, com ra
zão, declara-se contrário aos aumentos, mas, infeliz
mente, está limitado em suas ações pela independên
cia das agências prevista em lei. A estrutura delas,
que retira a capacidade de controle da sociedade e
dos Ministérios, não atende aos interesses do povo
brasileiro.

É preciso fazermos uma reforma no Estado bra
sileiro para que ele possa reassumir o controle de se
tores estratégicos da economia nacional, hoje entre
gue à voracidade dos interesses de mercado.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (pT - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, depois de ter denunciado por várias ve
zes, no Plenário desta Casa, irregularidades admi
nistrativas nas Escolas Agrotécnicas Federais de Vi
tória de Santo Antão e de Belo Jardim, em Pernam
buco, finalmente o Ministério da Educação deliberou
sobre o assunto e finalizou os relatórios sobre as ir
regularidades apontadas, inclusive, pelo Tribunal de
Contas da União.

As denúncias contra os atuais e os ex-dirigentes
de tais instituições de ensino são tão graves que a Se
cretaria de Educação Média e Tecnológica do MEC
descartou abertura de sindicância e sugeriu a imedia
ta constituição de Comissão de Processo Administra
tivo Disciplinar.

No caso da Escola Agrotécnica Federal de Vitó
ria de Santo Antão, o MEC investigou cada um dos 16
pontos do documento de denúncia e constatou a exis
tência de indícios claros de irregularidades adminis
trativas de diversas ordens. Na justificativa para abrir
mão da sindicância, partindo diretamente para o Pro
cesso Administrativo Disciplinar, o MEC entende que
há incompatibilidade de tal instrumento em face da

........_-----------
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gravidade das denúncias formuladas, o que torna
uma sindicância inábil para a apuração dos fatos.

A gravidade das irregularidades faz com que a
opção pela sindicância se revele como mero instru
mento protelatório. Ademais, a sindicância não é
pré-requisito de processo administrativo. Com a insta
uração do Processo Administrativo Disciplinar, deverá
ser apurada a responsabilidade de oito servidores 
dois diretores, dois professores, dois coordenadores
e dois ex-diretores da Escola Agrotécnica de Vitória
de Santo Antão.

O relatório referente à Escola Agrotécnica Fede
ral de Belo Jardim também recomenda instalação
imediata de Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, sem a necessidade de sindicância anteri
or, visto a gravidade das denúncias e dos atos pratica
dos por dirigentes da instituição de ensino. Será apu
rada a responsabilidade de três servidores - o dire
tor-gerai, o ex-diretor-geral e um auxiliar em agrope
cuária. Hoje tivemos informação da exoneração do di
retor da Escola Agrotécnica de Belo Jardim, em aten
dimento à constatação das irregularidades nos relató
rios. Esperamos que o mesmo ocorra na escola de Vi
tória de Santo Antão.

A decisão do Ministério da Educação é passo
importante para a moralização da administração des
sas instituições, tão importantes para os Municípios e
que, infelizmente, vêm sendo desmoralizadas pelos
atos de má-fé praticados por pessoas comprometidas
apenas com a vantagem econômica e política, sem a
menor preocupação com a comunidade, com o pro
cesso educativo, com os professores, alunos e dema
is servidores.

Esperamos que as Comissões de Processo
Administrativo Disciplinar a serem instaladas nas
duas escolas agrotécnicas sejam instrumentos ágeis
e decisivos na moralização do ensino agrotécnico nas
duas cidades, servindo de exemplo para casos seme
lhantes, que não ficarão impunes. Não admitiremos a
impunidade, tampouco que servidores inescrupulo
sos se perpetuem em seus cargos, promovendo favo
recimentos econômicos e realizando atos de improbi
dade administrativa.

Muito obrigado.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tri
buna manifestar minha preocupação com o resultado
da última reunião entre o Presidente da República e
os Governadores, em que surgiu a proposta de des
vinculação de recursos dos orçamentos estaduais e,
por extensão e conseqüência, dos municipais. Os Go-

vernadores propõem que 20% desses recursos fi
quem livres para serem gastos como eles quiserem.

Isso é um golpe direto não só contra esta Casa,
contra o Congresso Nacional, que aprovou a Emenda
Constitucional n° 29, mas também contra a saúde,
como bem frisaram os companheiros da Frente Parla
mentar da Saúde. Veremos com certeza o sucatea
mento da estrutura de saúde estadual. Dezessete
Estados da Federação já não cumprem o que deter
mina a Emenda Constitucional n° 29, ou seja, o re
passe de 12% da receita corrente líquida para investi
mento direto em ações de promoção da saúde.

A medida atingirá também a educação. O País
apresenta problemas de analfabetismo e de baixa
qualidade dos ensinos fundamental e médio. Segun
do reportagem veiculada pela revista Época do último
dia 30, cerca de 96% das crianças que terminam a 1a

série do ensino fundamental são analfabetas; desse
percentual, 54% não conhecem sequer as sílabas e
24% conseguem identificar uma ou outra palavra iso
lada. A reportagem traz também dados do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB,
que afirma que cerca de 59% - bem mais da metade
- dos alunos que concluem a 4a série do ensino fun
damentai não sabem sequer redigir um bilhete.

Como construir um país diferente se limitarmos
os gastos de áreas essenciais como saúde e educa
ção?

Esta Casa tem de se manifestar para que con
quistas obtidas com muita luta e debate na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal não caiam por
terra devido à ação de Governadores. Como bem dis
se o Presidente da Comissão que estuda a reforma
tributária, Governadores não votam nesta Casa, e
sim os Deputados Federais.

Não vamos atentar contra o povo brasileiro dei
xando que os Governadores façam o equilíbrio fiscal
dos seus Estados às custas da saúde e da educação!

O SR. AFFONSO CAMARGO (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estou remetendo hoje aos gabinetes dos
colegas discurso que proferi há um mês sobre vida
saudável. Faço questão de frisar o que já disse, na
quela oportunidade, e quero deixar bem claro: não
sou dono da verdade. O que faço é apenas dar meu
testemunho de vida. Eu sou minha própria cobaia.
Portanto, como sou um prático do assunto, e não um
teórico, aconselho o seguinte: leiam, aprendam e pra
tiquem; se se tornarem mais felizes, continuem; se
não, escolham outro caminho.
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Digo isso porque, como sabem V.Exas., pelo
fato de neste plenário não haver discussão, poucos
Parlamentares ficam aqui presentes o tempo todo. Te
nho certeza de que muito do que foi dito desta tribuna,
palavras que não inventei, mas que li e aprendi, pode
servir para a vida saudável das pessoas. E na capa do
livro está escrito: Saúde, Paz e Felicidade.

Também lembro à Casa que, dentro dessa linha
de harmonia, paz, não-violência e não-agressividade,
é fundamental não agredirmos a natureza. Temos de
respeitar o meio ambiente, mas fundamentalmente os
seres vivos. Nesse sentido, estou apresentando um
projeto de lei que estabelece uma política de controle
da natalidade de cães e gatos, para evitar o extermí
nio de animais saudáveis, um processo que existe
hoje no Brasil mas não vem resolvendo o problema da
superpopulação.

Por que apenas cães e gatos? Por serem os ani
mais domésticos que convivem com nossos filhos,
que jamais admitiríamos fossem asfixiados por gás às
centenas. Estou apresentando, portanto, esse proje
to, que faz parte da minha proposta de vida saudável,
com saúde, paz e felicidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JÚLIO DELGADO (PPS - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente parabe
nizo a Ministra Benedita da Silva, que na última quin
ta-feira, dia 26, foi a Juiz de Fora inaugurar a Casa da
Cidadania, uma instituição que se transformará em
exemplo, para acolhimento da população de rua. Na
oportunidade, a Ministra demonstrou interesse em di
vulgar o projeto nacionalmente.

Aproveito o ensejo para agradecer a forma como
o Governador do Amazonas, Eduardo Braga, rece
beu-nos para a festa de Parintins. Também agradeço ao
nobre Deputado Lupércio Ramos, que nos acolheu de
forma muito carinhosa e nos mostrou a força daquela
festa folclórica, talvez hoje a mais tradicional do País.
Parabéns aos organizadores do evento.

Sr. Presidente, uso este espaço no Pequeno
Expediente também para saudar um grupo empresa
rial da minha cidade, Juiz de Fora, o Grupo REZATO,
formado pelos Srs. Wilson Rezende Franco e Vinicius
Novaes Banhato, que já projetou e executou vários
prédios de apartamentos na cidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sábado,
dia 8 de julho de 1978, o primeiro de muitos finais de
semana em que Wilson Rezende Franco, então com
16 anos, e Vinícius Novaes Banhato, 17 anos, partem
para o Bairro Progresso oferecendo a prestação de
serviços em desenhos arquitetônicos (que estavam

aprendendo no CTU) para projetar ou regularizar ca
sas, ação repetida por 6,5 anos, durante todo o perío
do do curso de engenharia, criando a oportunidade
para, a pa.rtir de abril de 1983, projetarem e executa
rem para o Sr. Lawall e em seguida para seu cunhado
Ricardo os edifícios Santa Filomena em São Mateus e
Borboni e Oliveira na Avenida Sete, respectivamente.

Nessa época, Wilson e Vinícius sentiram que a
REZATO estava preparada para incorporar, de outu
bro de 1~)84 a outubro de 1985, o Edifício Rachei de
Queiroz, o primeiro da história, situado à Rua Mamo
ré n° 036 .. São Mateus. Caminhando a passos largos,
com determinação e coragem, de 1985 a 1991 a em
presa incorporou ainda, também em São Mateus,
pela Synergia Empreendimentos, juntamente com o
Sr. Lawall e seu filho Nilo, o Residencial Amazônia e
os Edifícios Palmares e Mediterrâneo, onde funciona
o escritório central, tudo isso paralelamente às obras
da própria REZATO Projetos e Construções, desta
cando-se nesse período o ano de 1986 como um
grande al10 de vendas.

Com a continuação firme da luta e muito traba
lho muito, uma nova era de expansão surge nos anos
de 1993 a 1995, com a criação das outras empresas
que completam o Grupo REZATO (Juiz de Fora Enge
nharia, Atlântida Engenharia, Garantia Engenharia e
Synergia WHM Construções). O ano de 1996 foi im
portante para a empresa, pois na oportunidade o nú
mero de vendas superou 500 unidades, o que viabili
zou a execução de uma unidade a cada dia nos 4
anos seguintes.

Para realizar tamanha empreitada, o Grupo
REZATO investiu nas pessoas, melhorou as condi
ções de trabalho, forneceu alimentação completa aos
colaboradores no próprio local de serviço, deu partici
pação nos lucros e resultados a todos os envolvidos
no processo produtivo e respeitou todos os direitos
trabalhistas e sociais. Férias coletivas anuais e reu
niões trimestrais de trabalho para estabelecer ou rea
valiar as metas de produção, seguidas sempre de um
churrasco para confraternização, completam o com
promisso do grupo, uma empresa social. Além disso,
o envolvimento de muitos componentes da equipe de
trabalho em torneios de futebol nos finais de semana
contribui para integrar as pessoas, pois na REZATO
os companheiros de trabalho não são considerados
úteis apenas no horário de produção.

Vale ressaltar que pela primeira vez pude assis
tir, no final do ano, à divisão dos lucros da empresa e
à elabora.ção do planejamento de atividades para o
ano seguinte, o qual foi apresentado a todos os traba-
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Ihadores. Por tudo isso, o Grupo REZATO talvez seja
uma empresa inovadora.

Essa forma de enxergar a vida profissional vi
abilizou o crescimento e fortalecimento da empre
sa, permitindo firmeza na condução das ações diá
rias para atingir o motivo central de sua existência:
satisfazer os seus clientes, entregando-lhes aparta
mentos concluídos dentro dos prazos e especifica
ções contratadas, realizando o sonho da casa pró
pria e respondendo à segunda pergunta de cidada
nia: onde você mora?

Em 2003, quando comemora 25 anos de atua
ção, o grupo ultrapassa a marca de 3.200 unidades
entregues, já tendo com isso proporcionado moradia
a cerca de 16.000 pessoas em Juiz de Fora - quanti
dade superior ao número de habitantes de 600 cida
des de Minas Gerais. Além disso, a empresa partici
pa, em parceria com a Prefeitura, com a qual compõe
a Fundação Solidariedade Pró-Habitação, da conclu
são de 500 moradias populares. Dessa forma, faz o
bem sem olhar a quem, ajudando mais de 2.000 pes
soas menos favorecidas a conquistar seu novo ende
reço.

O Grupo REZATO, centrando a visão empresari
al em três pilares - vendas, execução e remuneração
-, exige de seus executivos o domínio de todos os
custos diretos de produção e o planejamento de cada
etapa das obras, desde a elaboração de projetos eco
nomicamente viáveis. Neste momento, o exemplo
mais claro é o Residencial 25 Anos, um arrojado em
preendimento composto pelo Residencial Himalaia,
pelo Residencial Everest e por um Centro Comercial
no pavimento térreo, a ser erguido no coração de São
Mateus, na Rua Padre Café, esquina com a Avenida
Independência.

A ousadia dos diretores dessa empresa e de
seus colaboradores diretos está alicerçada na força
do trabalho dos envolvidos no processo de execução
das obras e na credibilidade conquistada passo a
passo ao longo dos anos. O Grupo REZATO tem tra
balhado de maneira correta, viabilizado uma empresa
social e cumprindo os compromissos assumidos com
seus clientes.

Com muita fé em Deus e acreditando em Juiz de
Fora, a empresa espera continuar construindo seu
novo endereço, com a garantia de ser a maior empre
sa de construção civil da cidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MANATO (PDT - ES. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Estado do Espírito Santo há muito vem enfren-

tando sucessivas estiagens, com prejuízos irrepará
veis para as atividades agropecuárias, além de de
sencadear problemas de ordem econômica em seu
principal produto: o café.

A estiagem já dura cerca de 6 meses, e já foi su
ficiente para dizimar pastagens e lavouras de café. A
cena mais comum em todo interior são lavouras de
café em estado deplorável e pastagens que já não
servem para alimentar o rebanho, pois foram profun
damente comprometidas pela seca prolongada.

O Programa Bolsa-Renda, também denomina
do Frente de Trabalho, instituído pelo Governo Fede
ral nos anos de 1999, 2000 e 2001, não incluiu os Mu
nicípios da Região Norte do Estado, fato extrema
mente preocupante devido às crises e aos momentos
emergenciais em que se encontra o mercado de tra
ba�ho voltado para as atividades do campo no Estado
do Espírito Santo.

Não é exagero afirmar que vivemos um novo
ciclo do êxodo rural, com conseqüências gravíssi
mas, com a migração das áreas rurais para as peri
ferias das cidades, agravando assim o caos urbano,
engrossando o já caudaloso cordão dos desempre
gados e famintos, que não dispõem de qualificação
profissional que os permita ter acesso ao mercado
de trabalho.

Diante das questões consideradas justas e
emergenciais, nós, Deputados e Senadores do Espí
rito Santo, encaminhamos ofício ao Ministro Ciro Go
mes solicitando a reativação do programa e a inclu
são dos Municípios do norte do Estado que integram
a Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
ADENE, a fim de minimizar os problemas sociais de
inúmeras famílias capixabas.

Espero que o Sr. Ministro Ciro Gomes se sensi
bilize com a difícil situação dos agricultores e pecua
ristas de meu Estado e defira a solicitação feita por
nossa bancada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V.Exa.
que seja publicada nos Anais da Casa a cartilha do
Movimento Evangélico Progressista - MEp, intitulada
O Cristão e a Política.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Germano) - A

solicitação de V.Exa. será atendida.
(A cartilha do Movimento Evangélico Progres

sista a que se refere o Deputado Gilmar Machado en
contra-se na Coordenação de Arquivo do Centro de
Documentação e Informação da Câmara dos Deputa-
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dos, conforme Guia de Transferência n° 13/2003, emi
tida pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e Re
dação- art. 98, § 30, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados.)

O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, demonstrando uma fina sintonia com os anseios
da Nação, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem
confirmando seu compromisso de promover o desen
volvimento sustentado e com eqüidade social. Esse
intento vem sendo inclusive compartilhado por um
bom número de economistas das mais diversas esco
las, que entendem ser o crescimento econômico uma
necessidade vital para o País.

É bom que se diga, porém, que as diferenças de
opiniões e receitas acerca das políticas a serem
adotadas para viabilizar esse processo são inúme
ras, distantes, portanto, do consenso. Admito tra
tar-se de questão extremamente complexa, pois o
fenômeno do desenvolvimento não só contempla o
objetivo econômico em si, como incorpora a ciência
do homem como fator de transformação que age no
contexto social e ecológico e sobre si próprio. Por
tanto, é válido o alerta do economista Celso Furta
do para o fato de que, em sendo o desenvolvimento
questão de profunda dimensão social, "esses pro
blemas só podem ser apreciados no contexto das
variáveis de poder e valores".

Faço essas considerações preliminares para re
portar-me ao documento intitulado Orientação Estra
tégica do Governo: Crescimento Sustentável, Empre
go e Inclusão Social, que integra a fundamentação do
Plano Plurianual 2004-2007, do Ministério do Plane
jamento, e no qual estão elencadas e substanciadas
as políticas e ações de governo com vistas ao desen
volvimento no Brasil. Trata-se de um documento im
portantíssimo, que sem dúvida será enriquecido com
as contribuições desta Casa e de vários segmentos
da Nação brasileira, e sobre o qual permito-me desta
car a questão das disparidades regionais no processo
de desenvolvimento nacional.

Não quero ter a pretensão da verdade absoluta,
mas devo externar o meu convencimento de que, sem
resolver esse problema, o Brasil terá comprometido o
seu processo de desenvolvimento. Como citei anteri
ormente, o Governo Lula, demonstrando coerência,
competência e sintonia com os anseios da grande
maioria do povo brasileiro, identificou esse problema
e, o mais importante, definiu concretamente as provi
dências que pretende implementar para superá-lo.

No item 64 do Plano Plurianual, aborda-se desta
forma a questão:

"O desenvolvimento regional, numa
perspectiva nacional. não pode prescindir de
uma profunda reformulação dos atuais instru
mentos de atuação regional, Fundos Consti
tucionais, Incentivos, Agências Regionais, to
dos exclusivamente voltados para as Re
giões Norte, Nordeste e Centro Oeste. É cru
cial a adoção de instrumentos que permitam
urna atuação do território visto de forma inte
grada e o equacionamento dos problemas
das desigualdades sociais e econômicas dos
espaços numa perspectiva que abranja o
conjunto do território nacional, nas diversas
escalas: nacional, macrorregional, sub-regio
nal, local. O primeiro passo será a consolida
ção da proposta de criação do Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento Regional, que acom
panha a Proposta de Reforma Tributária, em
tramitação no Congresso Nacional".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vale lem
brar que, corno consta no texto mencionado, para o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, a pro
posta de reforma tributária destina para a sua compo
sição 2% dos 49% obtidos com a arrecadação do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos
Industrializados.

Já que citei anteriormente o economista Celso
Furtado, até por razão de justiça, devo lembrar que a
SUDENE, extinta no Governo passado, com todos os
problemas e limitações, cumpriu um papel importan
te, sobretudo na condição de agência fomentadora do
processo de industrialização na Região. Rediscutir a
importância de retomar a experiência das Agências
de Desenvolvimento Regional, portanto, é um impe
rativo que o momento histórico, com suas variáveis de
poder e valores, exige.

Certamente, Sr. Presidente, Sras. Deputados e
Srs. Deputadas, ainda demandará tempo e outras ini
ciativas para que se resolvam definitivamente as dis
torções que o processo histórico de desenvolvimento
dependente consolidou em nosso País. Porém, assim
como a esperança venceu o medo, a determinação e
a confiança neste Governo derrubarão os entraves de
atraso, que tanta desigualdade e sofrimento causam
aos brasileiros nordestinos e de outras Regiões de
sassistidas do nosso Brasil.

Finalmente, devo dizer que tenho certeza de
que o Brasil será grande e desenvolvido quando tiver
promovido a sua coesão territorial como conseqüên
cia da sua coesão social e econômica. Os nordestinos
e os amazonenses, entre outros brasileiros, querem e
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podem ser agentes da própria história, e a ciência do
desenvolvimento certamente oferecerá os rumos a
serem percorridos para esse destino.

Concluo aproveitando este privilegiado momen
to para propor a realização de audiências públicas
com a finalidade de discutir o papel histórico das
Agências Regionais de Desenvolvimento, bem como
seu possível redesenho institucional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é com grande satisfação que acompanha
mos o sucesso da política econômica do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva, bem como seus planos para
a condução do futuro do País a partir de agora.

Étranqüilizador, por exemplo, saber que as polí
ticas macroeconômicas, especialmente a monetária
e a fiscal, permanecerão as mesmas. Isso significa
que os juros continuarão em níveis seguros, a infla
ção ficará sob controle, as contas públicas serão
mantidas equilibradas e o câmbio não sofrerá quais
quer reviravoltas.

Muitos críticos desse modelo argumentam que
ele leva à recessão. A boa notícia, porém, é saber que
os condutores da política econômica estão atentos
para a necessidade de adotar elementos capazes de
permitir o crescimento da economia dentro desses
parâmetros supostamente recessivos.

Numerosas propostas e projetos desenvolvi
mentistas já estão sendo analisados pela equipe pre
sidencial. São programas como o anunciado no final
do mês de junho, que destina 1 bilhão de reais para
socorrer, com pequenos empréstimos, pessoas físi
cas e jurídicas com dificuldades para obter recursos
no sistema financeiro. O projeto, aparentemente sim
ples, oferece empréstimos de até R$ 10 mil, com juros
subsidiados pelo BNDES, a qualquer cidadão que
pretenda desenvolver algum empreendimento.

Este é o espírito da atual equipe econômica: fa
zer o Brasil crescer com ações específicas, promo
vendo o desenvolvimento em várias frentes, mas
mantendo todos os cuidados necessários para que
não tenhamos de volta fatores como a hiperinflação,
que num passado próximo transtornou gravemente a
economia, prejudicando vastas fatias da população.

A equipe presidencial está firmemente conven
cida da necessidade de manter fora do cenário eco
nômico a inflação, o descontrole cambial, o desequilí
brio nas contas públicas e tudo mais que represente
uma ameaça à estabilidade econômica. Para isso,
não abrem mão das chamadas condições de estabili-

dade, a despeito das críticas que essas medidas, ins
critas no receituário ortodoxo da economia, têm pro
vocado entre os formadores de opinião.

Quero aproveitar a oportunidade para elogiar o
pulso firme e competente com que o Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem conduzido
os destinos na Nação nestes primeiros meses de seu
Governo.

O carisma pessoal de Lula e a inegável qualida
de dos nomes que compõem o seu Ministério são, in
dubitavelmente, os principais responsáveis por estar
mos vivendo uma das quadras mais prósperas e tran
qüilas da História do Brasil.

Quero parabenizar o Presidente da República
por seu desempenho neste início de mandato, e faço
votos de que a equipe presidencial permaneça firme
e atuante na busca dos objetivos comuns a todos os
brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em 17 de junho passado, na
cidade de Belém, no Estado do Pará, realizou-se im
portante evento para o desenvolvimento da Amazônia
brasileira.

Inúmeras personalidades, dentre elas acadêmi
cos, Parlamentares, executivos, representantes do
movimento social, sindicalistas, pesquisadores, em
presários e profissionais da área floresta, além de ins
tituições públicas e privadas, debateram a questão.

Na ocasião, aprovaram um importante docu
mento, que faço questão de ler, para registro nos Ana
is desta Casa:

"Carta de Belém - Florestas Sustentáveis para
a Amazônia.

Belém, 17 de junho de 2003

- 600 representantes de diferentes in
teresses sociais e econômicos da Amazô
nia, incluindo empresários do setor florestal,
líderes comunitários, sindicalistas, organiza
ções ambientalistas, pesquisadores e profis
sionais liberais da área florestal, represen
tantes de instituições financeiras públicas e
privadas, assim como lideranças políticas,
reuniram-se em Belém (Pará) no dia 17 de
junho de 2003 e propõem um desenvolvi
mento regional com base em um setor flo
restal dinâmico e sustentável.

O esgotamento do modelo de desen
volvimento baseado na conversão da flores-
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ta e extração predatória de recursos natura
is é claro. Esse modelo gera um ilusório e
rápido crescimento nos primeiros anos
(boom) seguido de um severo declínio em
renda, emprego e arrecadação de impostos
(colapso). Além disso, os custos ambientais
na forma de perda de biodiversidade e
emissão de carbono são elevados.

Uma economia florestal sustentável
pressupõe um elevado grau de coordenação
entre sociedade e governo e dentro do pró
prio governo, pois está baseada em sinergi
as estratégicas. Os participantes concordam
que é urgente unir esforços entre os setores
privado, público (federal, estadual e munici
pal) e o chamado terceiro setor (ONGs, Sin
dicatos, Associações) para a adoção de um
modelo de desenvolvimento sustentável
com base na floresta para a Amazônia.

Ao contrário de conceitos genéricos de
mero estímulo à produção florestal, os quais
repetem os erros dos 'ciclos' extrativistas do
passado, urna economia de base florestal
sustentável implica uma série de investimen
tos de infra-estrutura e geração de oportuni
dades nos setores de educação e pesquisa,
formação profissional, extensão rural, servi
ços, insumos, redes de comercialização e até
mesmo produtos financeiros específicos. Além
disso, o sucesso dessa nova economia flores
tal depende também de investimentos na in
tensificação da agropecuária nas áreas já
desmatadas na Amazônia.

O crescimento da demanda por pro
dutos com certificação florestal (selo verde)
tanto no Brasil como no exterior é um indi
cador essencial dessa nova economia da
floresta.

Uma economia com base em práticas
de manejo sustentável pode gerar 500 mil
empregos formais - diretos e indiretos - no
período do novo PPA, utilizando apenas fun
dos existentes para a região, com efeitos im
portantes sobre o consumo regional e pou
pança.

Os objetivos desse processo são am
biciosos e de longo prazo. Contudo, é possí
vel identificar passos cruciais para a primei
ra fase (até dezembro de 2004). É importan
te lembrar que a eficácia dessa estratégia
requer um elevado grau de colaboração, no
espírito da Carta de Concertação aprovada

no dia 12 de junho pelo Conselho de Desen
volvimento Econômico e Social. A seguir,
são expostas as ações iniciais da Agenda
Florestal Sustentável.

Cabe aos poderes públicos:
Criar novas áreas de Florestas Nacio

nais e Estaduais (Unidades de Conservação
de Uso Sustentável) em regiões estratégi
cas e através de um processo participativo
de discussão, de forma a estabelecer a vo
cação florestal dessas áreas e prevenir a
ocupação desordenada, grilagem e conver
são de valiosos recursos florestais;

Viabilizar, com segurança jurídica e
normativa e na forma da lei, o uso sustentá
vel das florestas nacionais, estaduais e mu
nicipais, com mecanismos e garantias de
longo prazo;

Criar mecanismos tributários que favo
reçam explicitamente o abastecimento de
produtos florestais oriundos de produção
sustentável;

Implementar efetivamente, no âmbito
da política de reforma agrária, a nova moda
lidade de assentamento florestal prevista
para a região amazônica;

Incorporar efetivamente no âmbito do
Plano Plurianual (PPA) ações horizontais de
crédito, fomento, extensão rural, capacita
ção profissional, tecnologia adequada, regu
larização fundiária e infra-estrutura para
promoção do manejo florestal sustentável;

Estimular iniciativas de capacitação
para o manejo sustentável das florestas na
Amazônia, levando em conta as diferentes
realidades e públicos existentes.

Coibir, por meio de uma fiscalização
sistemática, a exploração ilegal dos recur
sos florestais.

Cabe ao setor privado:
Engajar-se em revisões de seus pro

cessos produtivos que visem atingir a certifi
cação florestal, inclusive participando do
Grupo de Produtores (PFC) lançado neste
evento;

Priorizar investimentos em manejo
sustentável, melhoria no aproveitamento da
madeira, beneficiamento de madeira, incre
mento na qualidade do emprego e uso múl
tiplo dos recursos da floresta (madeira,
não-madeireiros, serviços ambientais etc.);
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Contribuir para o crescimento do Gru- O SR. FRANCISCO APPIO (PP - RS. Sem revi-
po de Compradores de produtos florestais são do orador.) - Sr. Presidente, cumprimento o Sr.
certificados, tanto no Brasil quanto internaci- Gilberto Martins, Prefeito do Município Governador
onalmente, aumentando a demanda para Dix-Sept Rosado, do Rio Grande do Norte, pela cora-
esse produtos; gem demonstrada ao colaborar para o traslado do

Dar prioridade ao consumo de produtos corpo de um caminhoneiro assassinado há alguns
florestais certificados oriundos de pequenos dias. O transporte foi realizado por 4 mil quilômetros,
produtores e comunidades tradicionais; via rodoviária. O pai do caminhoneiro, Sr. Divino Gia-

Setor financeiro - desenvolver linhas e comelli, embora não tenha mais seu filho vivo, certa-
produtos que privilegiem o manejo sustentá- mente demonstrou um grande amor por ele. Foi bus-
vel das florestas nativas; car seu corpo, mostrando-se um verdadeiro herói, e

Comunidades e assentamentos - desen- está voltando à sua terra, Campestre da Serra, depois
volver e priorizar experiências de manejo co- de uma grande maratona. O caminhoneiro, vítima do
munitário e gestão cooperativa visando atingir crime organizado, descansará no cemitério de Cam-
escala e qualidade para comercialização; pestre da Serra, na BR-116, a cerca de 200 quilôme-

Investir no aumento de produtividade tros de Porto Alegre.
da atividade agropecuária e sua verticaliza- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Elizan-
ção, assim reduzindo a necessidade de con- dro Giacomelli foi assassinado por quadrilhas que
versão de novas áreas e gerando mais em- roubam cargas na região de Mossoró, Governador
pregos diretos e indiretos. Rosado e Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Por um

Cabe às organizações da sociedade civil: caminhão com carga de alhos, os bandidos não hesi-
Colaborar para ampliar o Grupo de taram em executar friamente o motorista de 21 anos,

Produtores (PFC) lançado neste evento, cri- com 2 tiros na nuca. Jogaram seu corpo num descam-
ando uma referência para produtores que pado próximo a Apodi, de onde ele foi resgatado no
tenham interesse em transformar seus pro- último dia 29 de junho, depois de 14 dias de buscas-
cessos produtivos; aliás, buscas malsucedidas devido à omissão das au-

Estimular o crescimento da produção toridades policiais; apesar dos apelos à Governadora
florestal certificada pelo FSC de forma a tri- Vilma de Faria e ao Secretário Cláudio Amorim dos
plicar a área certificada na Amazônia até o Santos, nenhuma providência especial foi tomada.
final de 2004; De forma diferente agiu a comunidade de Go-

Participar ativamente do aprimoramen- vernador Dix-Sept Rosado, onde o motorista foi se-
to e fortalecimento do FSC no Brasil; qüestrado. Seu Prefeito, Gilberto Martins, os Verea-

Contribuir para a definição de regras dores e a Deputada Sandra Rosado foram incansáve-
claras, transparentes e rigorosas para o uso is no auxílio ao pai da vítima.
sustentável das Florestas Nacionais (Flo- Resgatado o corpo e impossibilitado o transpor-
nas) e Estaduais (Flotas), assim como criar te aéreo, com a colaboração das autoridades locais,
as condições políticas para que o Congres- Divino Giacomelli, o pai, levou o filho de volta para
so Nacional discuta e aprove em caráter pri- casa, empreendendo uma viagem de 4 mil quilôme-
oritário as mesmas". tros, que durou 50 horas. Graças ao profissionalismo

Sr. Presidente, ações como essas elevam a e à habilidade dos motoristas Sandoval e Didoca, que
dignidade e a esperança dos amazônidas. Ao se se revezaram na direção do veículo que conduziu o
detectar que os modelos de desenvolvimento até esquife até sua última morada, pai e filho voltaram
então adotados não são mais aceitáveis e apon- para a sua terra.
tar-se com responsabilidade e competência as Quando Elizandro deixou Campestre da Serra
ações futuras, temos concretamente um salto po- no dia 12 de junho com carga de alho para Fortaleza,
sitivo e inovador. levou na despedida a imagem da expressão preocu-

Quero aqui parabenizar todos os promotores do pada dos pais. Não sabia e não poderia saber que vol-
evento, assim como os participantes e colaboradores, taria 20 dias depois, dentro de uma urna zincada, car-
renovando os votos de que o Governo Lula continue regado pelo pai - um pai especial, que lhe ensinou os
elaborando assertivas nos atos governamentais para primeiros passos na década de 80; ensinou-o a jogar
a Amazônia. futebol, a escrever as primeiras letras; mais tarde, co-



30646 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

locou-o na boléia do caminhão e ensinou-lhe a profis
são de caminhoneiro.

Que força teve esse pai, que enfrentou a polícia,
exigindo investigações, conferiu cada pista, foi sub
metido a trotes, encarou bandidos e correu risco de
vida, num cenário hostil. Que força tem esse pai que
volta para casa carregando o filho que foi buscar e
cujo corpo transportou por 4 mil quilômetros de estra
das nem sempre transitáveis. Que força tem esse pai
que exige justiça e punição para quem matou seu filho
e o fim da impunidade das quadrilhas que assaltam
nas estradas.

Que força tem esse pai cujo filho, Elizandro Gia
comelli, junta-se aos outros 11 motoristas gaúchos
assassinados nos últimos 16 meses.

Divino Giacomelli e sua mulher sempre soube
rem que os filhos são verdadeiramente a única rique
za que temos. E mais do que nunca sabem como é
perigosa e que coragem exige a profissão dos cami
nhoneiros nas estradas da vida.

O SR. ARY VANAZZI (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, os Estados Unidos, em sua insana e belicosa
busca pelo poder e pelo domínio mundial, organizam
suas estratégias político-econômicas e/ou políti
co-militares para garantir o controle econômico e de
recursos naturais na América Latina, principalmente
na Amazônia.

Assim como os países do Terceiro Mundo são
prisioneiros de uma eterna e impagável dívida exter
na, a criação por parte dos EUA de uma "Zona de Li
vre Comércio para as Américas" estabelecerá novos
mecanismos de dominação e recolonização, com o
que os países perderão a autonomia e a soberania
nacional.

Os EUA contam com uma estratégica e impor
tante estrutura bélica de controle dos países da Amé
rica Latina e do Caribe, ou seja, a instalação de bases
militares, semelhantes à de Alcântara - acordo que
graças a mobilizações populares e à política de prote
ção à soberania nacional adotada pelo Governo Lula
foi retirado -, em praticamente todos os países da
América Latina e no Caribe, incluindo ainda treina
mento de militares, vendas de armas, instalação de
sistema de espionagem e vigilância, além de manter
influência sobre o Poder Judiciário desses países,
tudo isso com o discurso de proteção contra guerri
lhas e contra o narcotráfico, atividades que na verda
de são sustentadas pelas políticas norte-americanas.

A repressão aos movimentos sociais organiza
dos, a violação dos direitos humanos e a destruição

do meio ambiente, com controle dos recursos natura
is, entre os quais estão o petróleo, a água e a biodi
versidade, estão entre os objetivos nefastos da políti
ca imperialista dos EUA.

É importante salientar que a ALCA não será
apenas uma área de livre comércio tradicional, não
envolverá apenas as restrições de tarifas alfandegári
as, o que, por si só, seria muito perigoso, haja vista
que a eliminação de controles, regulações e barreiras
traz uma crescente tendência à concentração de po
der econômico nas mãos de poucas empresas, levan
do à formação de monopólios, cartéis e oligopólios, e
acentuando a dependência e a vulnerabilidade des
ses países, onde a maioria da população pobre ficará
cada vez mais excluída.

A agenda de negociações proposta pelos EUA
inclui a fixação de regras comuns para temas como
serviços, investimentos, compras governamentais e
propriedade intelectual, obviamente com importantes
ressalvas e exceções que preservam e protegem o
comércio, a agricultura e a indústria dos EUA.

Outra importante questão deve ser considerada:
os EUA, com sua política protecionista em relação à
agricultura e com uma forte legislação antidumping,
não querem discutir essas questões na ALCA, argu
mentando que esses são assuntos a serem tratados
na OMC. Alguns chegam até a defender que a OMC
passe a atuar como um ''tribunal internacional" defini
dorde impasses entre países. Portanto, produtos com
aço, têxteis, calçados e suco de laranja, que para a
economia brasileira seriam de extrema importância
no mercado internacional, no que diz respeito às ex
portações são fortemente protegidos, não se descar
tando inclusive que sejam todos tratados como exce
ção, ficando fora do processo.

Devemos considerar que o Brasil não tem su
porte técnico, em termos de escala de produção e
tecnologia, para competir com as empresas nor
te-americanas, e a abertura ou o livre comércio colo
caria o Brasil em condições competitivas muito inferi
ores às dos EUA. Esse ponto, portanto, teria efeitos
muito nocivos ao sistema produtivo brasileiro, urna
vez que fragilizaria toda a economia, causando urna
desestrutura interna muito grande, com o que mais
uma vez os pequenos e médios agricultores e setores
como a indústria e o comércio serão penalizados, fi
cando fora do mercado; como conseqüência disso, a
classe trabalhadora, os desempregados e os milhões
de excluídos do sistema produtivo e do consumo mais
uma vez estarão jogados à margem do sistema, fe
chando-se assim todas as possibilidades de construir
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alternativas de novas relações políticas, econômicas
e sociais.

As cláusulas da ALCA são tão perversas que,
além de beneficiar somente grandes corporações, es
timulam também o capital especulativo, retirando dos
governos nacionais todas as possibilidades de esta
belecer requisitos ou restrições ao capital internacio
nal, ferindo assim princípios de soberania, de autono
mia e de projeto de desenvolvimento dos países
membros do acordo. Poderíamos aqui usar o dito po
pular: aderir à ALCA é como deixar a raposa cuidar do
galinheiro.

É importante lembrar, trazer à memória toda a
mobilização que as organizações populares, as pas
torais sociais, o movimento sindical e as ONGs reali
zaram, incluindo o plebiscito nacional contra a ALCA
em março de 2002, quando mais de 10 milhões de
pessoas votaram, em quase 4 mil Municípios do Bra
sil. Foi certamente uma das mobilizações mais mar
cantes e importantes, do ponto de vista da organiza
ção popular, na defesa da soberania brasileira. A pro
posta da campanha nacional contra a ALCA é promo
ver um plebiscito oficial, para que o povo brasileiro
possa opinar, decidindo definitivamente sobre esse
passo tão importante para o País.

As eleições de 2002 no Brasil, com a vitória de
Lula, trouxeram novas esperanças e expectativas
com relação ao futuro do País, em relação à econo
mia, à inclusão social e, em especial, à autonomia na
construção de um projeto nacional de desenvolvi
mento, um projeto que considere as condições ambi
entais, o respeito à diversidade cultural, étnica e de
gênero, e realize uma ampla reforma agrária e urba
na, para a geração de empregos e o combate à fome
e às desigualdades sociais .

Assim sendo, o País somente tem a ganhar não
aderindo à ALCA, pois abre assim possibilidades
para fortalecer o MERCOSUL, organização que os
EUA não têm interesse algum em fomentar, ou seja,
não é de seu interesse fortalecer relações das quais
não poderá ter completo domínio. O Brasil tem todas
as condições de retomar o rumo do crescimento e do
desenvolvimento, dizendo não à ALCA e sim à sobe
rania nacional, e tornando-se assim uma forte lideran
ça de resistência e organização política no contexto
continental.

Estamos propondo, como forma de aprofunda
mento sobre os efeitos da ALCA para os Países, um
seminário com os Parlamentares latino-americanos e
caribenhos, incluindo Cuba neste debate. Hoje, às
17h30min, temos uma audiência com o Ministro das
Relações Exteriores para tratar da questão.

Faço aqui um apelo no sentido de que a Câmara
realize um debate e defenda a posição contrária à as
sinatura do acordo da área de livre comércio com os
Estados Unidos.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresento à Mesa requerimento de informações so
bre a concessão de certificado a entidades filantrópi
cas pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

Refiro-me especialmente a uma entidade nacio
nalmente conhecida, o Instituto Mackenzie, de São
Paulo, que há mais de 130 anos serve à comunidade.

O CNAS aprovou por unanimidade a renovação
do certificado da entidade, mas estranhamente o Mi
nistro - não mais o da Assistência Social, mas o da
Previdência Social- chamou a si o tema e vetou essa
decisão, acarretando problemas para mais de 15 mil
alunos bolsistas de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Germano) - A
Mesa recebe o requerimento de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Germano)
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oli
veira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Diário de Pernambuco, o jornal
mais antigo em circulação na América Latina, uma
instituição nacional, promove amanhã, no Recife, o
seminário O Nordeste e a nova SUDENE, com apoio
da Confederação Nacional da Indústria e a presença
anunciada do Ministro da Integração Nacional, o Dr.
Ciro Gomes, da Secretária de Política Regionais, a
economista Tânia Bacelar, e de outras personalida
des do mundo empresarial, técnicos e analistas eco
nômicos, interessados, esses últimos, em conhecer a
formatação final da nova SUDENE que o Governo
quer criar.

Tive a honra de receber do eminente Presidente
desta Casa, o Deputado João Paulo Cunha, a missão
de representá-lo nesse seminário, que carrega o sim
bolismo de levar ao debate nacional a questão sem
pre adiada da integração do Nordeste com a econo
mia do Sul e do Sudeste do Brasil.

Vivemos, em 2001 e 2002, a agonia da
SUDENE, que se estiolava por falta de apoio político,
tendo cabido ao Presidente Fernando Henrique Car
doso a ingrata tarefa de extingui-Ia, designando para
ocupar o seu lugar uma agência de promoção do de
senvolvimento que nunca chegou a funcionar. O ré
quiem da SUDENE foi uma página que não dignificou
o Governo do ilustre sociólogo e professor, e minha
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esperança é de que o Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva restaure a agência federal de investimentos na
sua dignidade funcional e no seu status de órgão pú
blico destinado a efetivar as políticas prometidas pelo
Presidente Juscelino Kubitschek no final dos anos 50.

O Senador e escritor José Sarney, atual Presi
dente do Senado, disse, em artigo publicado na Folha
de SPaulo, edição de 23 de março de 2001, que "a
SUDENE nunca foi digerida pelas elites econômicas
do Centro-Sul". Não sei se a observação é exatamen
te essa, pois o empresariado do Sul, inclusive as mul
tinacionais ali instaladas, não só fizeram suas opções
de dedução do Imposto de Renda para a área da
SUDENE, no Sistema FINOR, como diretamente par
ticiparam, com investimentos em novas fábricas, do
processo de desenvolvimento regional. Concordo
com S.Exa. em que "a SUDENE é um ícone da luta
pelo Nordeste" e nunca deveria ter sido extinta, mas
reformulada, como o foi o DNOCS, conservando-lhe o
Governo os objetivos e os programas promocionais
que deram resultado e criaram centenas de empre
sas de sucesso.

Se houve distorções e desvirtuamento de finali
dades, que se tivessem corrigido os erros. Se existi
ram "industriais de projetos", a mão do Estado que os
alcançasse, implacavelmente.

O problema do Nordeste, visto globalmente, não
é regional, mas nacional, porque faz parte do resgate
político da Federação, que ainda não se concretizou
desde a República Velha. E é uma hipoteca velha e
vencida que se arrasta desde o Império.

Ainda permanecem válidas aquelas palavras de
Celso Furtado ao formular, em 1959, para a Presidên
cia da República, o documento Uma Política de De
senvolvimento Econômico para o Nordeste: "A dispa
ridade de níveis de renda existente entre o Nordeste e
o Centro-Sul do País constitui, sem lugar a dúvida, o
mais grave problema a enfrentar na etapa presente
do desenvolvimento econômico nacional" - isso nos
anos 50.

Dos quatro pontos básicos desse Plano, talvez o
que menos objetividade teve na sua formulação váli
da foi o "deslocamento da fronteira agrícola do Nor
deste", visando incorporar as terras úmidas do Mara
nhão para receber "excedentes populacionais" do
semi-árido. Esse projeto implicava a relocação de fa
mílias do Nordeste seco. Mas os três outros - que es
pero venham a ser discutidos nesse Encontro que se
inicia amanhã no Recife - permanecem como idéias
absolutamente válidas e atualíssimas: a) intensifica
ção dos investimentos industriais, visando criar no
Nordeste um centro autônomo de expansão manufa-

tureira; b) transformação da economia agrícola da fai
xa úmida, para produzir mais alimentos destinados
aos centros urbanos; c) transformação da economia
das zonas semi-áridas, elevar a sua produtividade e
torná-Ias, agricultura e pecuária, mais resistentes ao
impacto das secas.

Meu desejo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é qu,a o seminário O Nordeste e a nova SUDENE
obtenha todo o êxito, e que o Presidente da República
tome logo a iniciativa de recriar a SUDENE, se possí
vel por meio de projeto de lei a ser encaminhado a
esta Casa, para ampla discussão pelos Srs. Parla
mentares.

O SR. NELSON BORNIER (PSB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a economia popular, sustentáculo das po
pulações de baixa renda, continua sofrendo duros
golpes no seu dia-a-dia, graças aos desacertos da
política g::>vernamental voltada para os mais diferen
tes setores de atividades, na maioria dos casos sem o
mínimo conhecimento da realidade brasileira.

Com tudo isso, Sr. Presidente, apesar do pedido
do Sr. Presidente da República, por intermédio do Mi
nistro das Comunicações, de não haver reajuste das
tarifas te"'~fônicas, o Sr. Luiz Schymura, Presidente da
ANATEL, autorizou no último dia 26 de junho de 2003
reajustes que chegam a 41 ,75%.

Assim, de nada adiantaram as estatísticas ofici
ais indicando que a inflação teve um índice dos mais
baixos. Assim como no semestre passado, esse índi
ce não passou de um percentual imaginário, quando
na verdade a situação é bem outra.

São sempre aumentos nos serviços básicos
para a população. Sobe o preço dos remédios, sobe o
preço dos alimentos, sobem as tarifas de energia e,
por via da conseqüência, toda a atividade produtiva
que dela depende, arrebentando a corda sempre do
lado mais fraco...

Com isso, Sr. Presidente, o Governo, por conta
do descaso da ANATEL para com suas orientações
de não se reajustarem as tarifas, demonstrou para a
população brasileira a autonomia das agências regu
ladoras, que vem agora com o absurdo dessa majora
ção nas tarifas telefônicas, como se isso não tivesse
reflexo negativo para a população como um todo.

Ora, Sr. Presidente, não nos esqueçamos de
que a tari"fa telefônica aumentou, nos últimos anos, de
forma assoberbada. Agora vem a ANATEL permitindo
um aumento de tarifa de até 41 ,75%!

Essa é mais uma contradição em que se envol
vem os tecnocratas da administração pública, que

._---,--"'-,,,-,_... .....- "".----
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mandam o povo economizar e vão buscar o resultado
dessa economia no bolso do próprio povo.

Sinceramente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, não estamos entendendo mais nada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo a tribuna no dia de hoje para
registrar, com imensa satisfação, a consolidação de
uma idéia que deu certo, de uma semente que foi lan
çada há dois anos e já apresenta seus frutos. Refi
ro-me ao jornal O Sul, com sede em Porto Alegre, que
há exatamente dois anos assumiu a nobre tarefa de
informar o exigente leitor gaúcho.

E muito mais do que informar, O Sul adotou o
lema da pluralidade. Ao invés de estabelecer uma li
nha programática e ideológica estática e hermética, o
jornal trilha o caminho inverso, oferecendo ao leitor
um espectro variado e amplo, do ponto de vista de
seu conteúdo. Muitas vezes observações e opiniões
chocam-se frontalmente de página para página, pro
piciando que o próprio leitor tire as suas conclusões
sobre os temas em questão.

Cronistas de renome nacional e grandes valores
do jornalismo local brindam diariamente os leitores de
O Sul com textos primorosos, análises perspicazes
do nosso cotidiano, em suas mais diversas editorias,
como Política, Economia, Variedades, Internacional,
Esportes, etc.

Nossos cumprimentos à equipe do jornal O Sul
- publicação da Rede Pampa de Comunicação -,
desde o seu mais simples funcionário até o mais gra
duado diretor, todos conduzidos pelo competente e
reconhecido administrador Paulo Sérgio Pinto.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a capacidade que um sistema de governo
tem de mostrar-se verdadeiramente democrático é
comprovada através de sua sensibilidade e compe
tência para contemplar a inserção de todos os seg
mentos da sociedade nele representados, dan
do-lhes voz ativa para que exponham seus anseios e
exijam seus direitos.

Acredito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que, ao longo dos primeiros seis meses desta Legis
latura e, em especial, nos últimos dias, esta Casa tem
comprovado sua disposição de contribuir de maneira
efetiva para aprimorar os mecanismos democráticos
do País, abrindo canais de expressão para vozes que
não encontravam, até não muito tempo atrás, fóruns

oficiais para a discussão de seus problemas e reivin
dicações.

Refiro-me à promoção, pela Ouvidoria e pela
Comissão de Direitos Humanos desta Casa, no últi
mo dia 26 de junho, de seminário que debateu ques
tões relativas à comunidade de gays, lésbicas, bisse
xuais, travestis e transexuais.

Tive o privilégio e a honra de participar do even
to, que reforçou em mim a certeza de que temos nós,
Parlamentares, o dever de concentrar nossos esfor
ços para garantir os direitos desses segmentos socia
is e eliminar os preconceitos que ainda prevalecem
em muitos setores da nossa sociedade.

Precisamos agilizar a tramitação de várias ma
térias de interesse dessa comunidade, como, por
exemplo, o projeto que permite a união ou parceria ci
vil entre pessoas do mesmo sexo, de autoria da então
Deputada e hoje Prefeita de São Paulo, Marta Suplicy,
que há oito anos tramita nesta Casa.

Lutar para eliminar os preconceitos que se voltam
contra essas chamadas minorias é tarefa bem maior do
que, a princípio, possa se imaginar, já que essa luta im
plica, como dissemos no início desta fala, o aperfeiçoa
mento do regime democrático e a preservação da pró
pria democracia como sistema de govemo.

Por esse motivo, quero deixar também registra
dos neste Plenário meu orgulho e minha satisfação
por ter participado, na manhã de hoje, da sessão so
lene em homenagem ao Dia Nacional da Consciência
Homossexual. Mais uma vez, comprovou-se que esta
Casa cumpre o papel que a sociedade brasileira se
outorgou, isto é, o de servir de espaço para que as vo
zes de todos os segmentos sociais de nosso País
possam ecoar e ser ouvidas.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
A polêmica envolvendo o recente reajuste de ta

rifas telefônicas, anunciado pela Agência Nacional de
Telecomunicações, coloca novamente em pauta a
discussão sobre o atual modelo das agências regula
doras. Sem descer a detalhes técnicos e jurídicos que
permeiam os contratos firmados com as concessio
nárias de serviços - e, portanto, não querendo entrar,
por enquanto, no mérito de tais compromissos frente
ao interesse público -, é óbvio, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que a atitude da ANATEL, no que
concerne à citada majoração, demonstrou como as
agências, com freqüência, agem em total descom
passo com as metas e diretrizes econômicas traça
das pelo Poder Público, além de, ao contrário do que
apregoam seus dirigentes, não levarem em conside
ração a defesa dos direitos dos consumidores.
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o pior é que, através de intrincado arsenal de
fórmulas e artifícios matemáticos e jurídicos, só aces
síveis a uma reduzidíssima casta de técnicos, esses
organismos tentam convencer a opinião pública de
que estão apenas agindo no interesse comum e pre
servando a liberdade de ação que a legislação lhes
garante. E mais: nos acenam com ameaças explícitas
de recuo dos investimentos internacionais, caso haja
qualquer arranhão a essa tão endeusada autonomia
de atuação.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, va
mos colocar esse debate em seu patamar real ou,
como popularmente se diz, colocar a bola no chão. Há
cerca de três meses, apresentei projeto de lei neste
plenário em que propunha algumas alterações no
funcionamento das agências, as quais permitissem
maior transparência em sua atuação e proporcionas
sem meios de maior controle público e social, em de
fesa dos interesses dos consumidores como um todo,
seja na qualidade dos serviços prestados, seja nos
preços cobrados por elas.

Confesso que me surpreendi com a reação de
alguns setores, representativos das agências em tela
ou direta ou indiretamente ligados aos investidores
das áreas dos serviços regulados. Com incrível rapi
dez, começou-se a divulgar a versão de que minha in
tenção era extinguir os órgãos reguladores, quando
qualquer um que lesse o texto da projeto verificaria,
sem muito esforço, que o objetivo era apenas aprimo
rar o funcionamento desses organismos, não tanto
pela adoção das medidas que eu propunha, mas,
principalmente, com o fomento de amplo e democráti
co debate sobre o tema. O debate envolveria não so
mente técnicos e autoridades, mas todos os setores
realmente representativos da sociedade brasileira.

Na semana passada, ao participar de seminário
sobre o papel da agências reguladoras, promovido
pelo Instituto Trevisan, na cidade de São Paulo, de
clarei que hoje, passados três meses da apresenta
ção de meu projeto, eu mesma faria algumas altera
ções nas propostas elencadas, com base na evolu
ção das discussões sobre o tema, incluindo estudos
realizados por grupo de trabalho da Casa Civil da
Presidência da República. Reiterei, porém - como
reitero agora, neste Plenário -, meu entendimento de
que o papel atual das agências reguladoras precisa
ser rediscutido.

E vou mais além, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados. Ao promover essa discussão, estaremos ini
ciando um profundo debate sobre o modelo de Esta
do que queremos para o País; um Estado que não
pode, devido ao seu gigantismo, ser vitimado por uma

lentidão incompatível com os desafios que se apre
sentam no momento e, por outro lado, estar atrelado
ao interesses exclusivos do mercado. Temos, portan
to, uma grande tarefa pela frente.

A questão do recente reajuste das tarifas telefô
nicas e a polêmica que ainda grassa em torno do as
sunto demonstram que devemos começar a assumir
essa tarefa já, sob pena de sermos atropelados não
só pelos fatos, mas pelos anseios e exigências da so
ciedade que, pelo voto, nos autorizou a representá-Ia
nesta Casa.

Sr. Presidente, aproveito, ainda, para saudar a
nobre iniciativa da TV Câmara que, em conjunto com
a Frente Parlamentar da Adoção, chama a atenção da
sociedade brasileira para questão tão complexa: o
processo de abandono e adoção de crianças e jovens
do País, que raras vezes caminham juntas.

O marco regulatório norteador dessa questão 
o Estatuto da Criança e do Adolescente - representa
grande avanço na ampliação do acesso das pessoas
interessadas no processo de adoção. Pode-se dizer
que a morosidade e mesmo a dificuldade de outrora
de viabilizar a adoção têm sido substituídas por inten
so trabalho articulado entre o Poder Judiciário, o Mi
nistério Público, os Conselhos Tutelares, os gestores
e a sociedade civil como um todo. Não poderia deixar
de falar no apoio que a mídia tem dado, abrindo espa
ços para campanhas educativas, a exemplo da recen
te alusiva ao combate à exploração e ao abuso sexual
infanto-juvenil.

Com o objetivo de garantir o desenvolvimento
afetivo, escolar e profissional às crianças vitimadas
pela rejeição familiar, violência doméstica física e mo
rai, abuso sexual e outros problemas, o Programa de
Apadrinhamento Afetivo é uma alternativa concreta
na perspectiva de levar a essas crianças a afetivida
de, o carinho e a alegria, minimizando seu sofrimento,
suas angústias; devolver aos seus olhinhos o brilho
da alegria, da esperança e, apesar das agruras que a
vida lhes impõe, do sentimento de amor. E elas de
vem ser amadas.

Na condição de membro do colegiado de coor
denação da Frente Parlamentar da Criança e do Ado
lescente, na terceira Legislatura, posso expressar
aqui minha dupla satisfação em poder ocupar espaço
nessa solenidade, principalmente porque meus dois
filhos são fruto de minha determinação e fé na solida
riedade. Sim, há cerca de 12 anos, acolhi em meu
projeto de vida dois meninos que são meu maior or
gulho. Foi um gesto ousado, porém recompensador
com as lições que diariamente tenho tido na convi
vência com eles.

....~"" ...._ ....,. ._,_l-_.__
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Portanto, mais uma vez parabenizo tão nobre
iniciativa, capaz de ser replicada nos mais diferen
tes territórios da Nação, que mostra, cada vez mais,
querer ser acolhedora de todos os seus filhos, sem
exceção.

Para dar ciência à Câmara Federal, solicito a di
vulgação de meu pronunciamento nos meios de co
municação da Casa e, especialmente, no programa A
Voz do Brasil.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registro com muito prazer, ao ocupar
a tribuna da Câmara dos Deputados, o admirável tra
balho que vem sendo realizado por três jovens brasi
leiras, Sylvia Guimarães, Maria Teresa Meinberg e
Laís Fleury, no sentido de implantar bibliotecas e levar
as luzes da cultura a dezenas de comunidades rurais
de Estados que compõem a Amazônia Legal.

Batizada de Expedição Vaga-Lume, a primeira
edição do projeto alcançou resultados extraordinári
os. Em apenas 10 meses de trabalho, no ano de 2002,
contabilizou-se a implantação de 32 bibliotecas, em
21 Municípios de 9 Estados da Amazônia. No perío
do, foram distribuídos 12 mil livros a 15 mil crianças,
além da capacitação de 550 mediadores, pessoas da
comunidade que ficam responsáveis pela propaga
ção da leitura no local.

A iniciativa extraordinária das 3 jovens brasilei
ras é merecedora do aplauso geral. O projeto é revo
lucionário sob o ponto de vista cultural, e a sua reali
zação serve como exemplo para os diversos níveis de
governo, cuja burocracia e desvios de recursos sem
pre impedem que benefícios de efeito transformador
cheguem às comunidades menos assistidas, sobretu
do na imensidão mais distante do território nacional.

A Expedição Vaga-Lume foi laureada com o
Prêmio Difusor do Livro na Bienal do Livro de 2002 e
recebeu o Prêmio Jabuti, concedido pela Câmara
Brasileira do Livro. As idealizadoras e realizadoras do
projeto, Sylvia Guimarães, Maria Teresa Meinberg e
Laís Fleury, participaram recentemente de audiência
da Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Re
gional da Câmara dos Deputados, quando detalha
ram a iniciativa e demonstraram o excepcional saldo
do trabalho por elas obtido na etapa inicial do projeto.

A experiência positiva da Expedição
Vaga-Lume, louvável sob todos os títulos, será reedi
tada com a ampliação de livros e bibliotecas. As jo
vens que implementaram o projeto já avançam nos
preparativos da nova investida da iniciativa de propa
gação da leitura, que, sem dúvida alguma, está trans-

formando-se num modelo de ação solidária e con
quistando reconhecimento nacional e internacional.

Quero, por último, salientar que uma das três
idealizadoras e realizadoras da Expedição
Vaga-Lume, Laís Fleury, tem suas origens fincadas
em Goiás. Ela descende de um tronco familiar respei
tado e reverenciado pela extensa folha de serviços de
bons serviços prestados ao meu querido Estado. É fi
lha do engenheiro Luiz Alberto Cunha, meu colega de
profissão e homem de grande capacidade empreen
dedora, e sobrinha do Prefeito de Rio Verde, Paulo
Roberto Cunha. É neta do ex-Deputado Federal e
uma das legendas vivas da política goiana, o médico
e humanista José Fleury. De tão boa cepa, não pode
ria ser senão com grandeza e dimensão a forma
como Laís Fleury realiza seu trabalho.

Ao registrar o êxito da Expedição Vaga-Lume e
destacar os méritos desse notável e extraordinário
projeto, faço votos de que a iniciativa prossiga vitorio
sa e suas criadoras continuem brilhando no firma
mento do trabalho solidário no Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Governo do Estado do Rio
de Janeiro acaba de instalar o Fórum Estadual de Tu
rismo, cujas atividades estarão vinculadas ao Conse
lho Estadual de Turismo, atendendo a uma grande
necessidade e a uma reivindicação de todo o setor
em nosso Estado.

Tive a feliz oportunidade de comparecer, na
quinta-feira última, à cerimônia no Palácio da Guana
bara, presidida pela Governadora Rosinha Matheus,
com a presença do Ministro do Turismo Walfrido dos
Mares Guia.

O Fórum Estadual é a instância descentralizada
que atuará em consonância com o Plano Nacional do
Turismo, plano esse que estabelece diretrizes, metas
e programas para o período de 2003 a 2007, lançado
pelo Governo Federal em abril do corrente ano.

Sr. Presidente, pela primeira vez no Brasil o Po
der Público elabora um plano realmente articulado,
motivando a participação dos Estados, no sentido de
um aproveitamento racionalizado, bem estruturado e
capaz de otimizar resultados, nessa área onde são
imensas as potencialidades nacionais. De fato, estão
bem definidos no Plano Nacional de Turismo os obje
tivos gerais e específicos e as metas a serem alcan
çadas em cada macroprograma e nas diferentes Re
giões do País. Desse modo, a aplicação de recursos e
incentivos no setor deverá ocorrer de maneira mais
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sistematizada e produtiva, com vistas à expansão do
turismo nacional e à sua maior participação na eco
nomia e na formação do Produto Interno Brasileiro.

Há duas grandes frentes consideradas prioritári
as para o setor do turismo no Brasil: a ampliação do
contingente de turistas brasileiros desejosos de co
nhecer e desfrutar as belezas naturais do País e da
diversidade de opções turísticas nas diferentes esta
ções do ano, e a atração de mais visitantes estrangei
ros, fazendo aumentar a receita em dólares, de modo
a contribuir para melhores resultados em nossa conta
de serviços com o exterior. Para isso, impõe-se um
trabalho continuado de melhora da infra-estrutura na
oferta dos serviços da área de turismo em todo o
País, buscando não apenas custos mais acessíveis,
especialmente para o turista brasileiro, mas sobretu
do qualidade no atendimento oferecido.

Há princípios fundamentais a serem observa
dos na oferta das alternativas de roteiro turístico, que
passam pelo treinamento de pessoal e por uma rea
valiação completa da postura dos próprios empresári
os dedicados ao setor. Os Poderes Públicos precisam
adotar ações para a estruturação dos serviços essen
ciais, a fim de que no atendimento o visitante receba a
devida atenção e consideração.

Tudo isso, Sr. Presidente, começa a ser analisa
do com mais profundidade a partir da implantação
dos Conselhos Estaduais de Turismo, cujo leque de
atividades inclui desde medidas pontuais e localiza
das, a serem implementadas em cada cidade e Esta
do, como também a devida formação de profissionais
habilitados para atuar no setor.

Há um aspecto igualmente significativo a ser en
fatizado: o Fórum de Turismo será o interlocutor do
Estado com o Ministério do Turismo, o Fórum Nacio
nal dos Secretários de Turismo e o Conselho Nacio
nal de Turismo.

Faço, portanto, este registro com muita satisfa
ção e esperança, Sr. Presidente, porque verifico que o
Ministro Walfrido Mares Guia, de reconhecida capaci
dade e de profundo conhecimento sobre a realidade
do turismo em nosso País, inicia no setor uma nova
estratégia, que vai fortalecer e valorizar uma de nos
sas principais vocações para alavancar o nosso de
senvolvimento, que lamentavelmente até hoje não
tem sido aproveitada de forma satisfatória.

Congratulo-me, pois, com o Governo Lula, com
o Ministro Walfrido Mares Guia e com a Governadora
Rosinha Matheus por esse novo passo, com a instala
ção do Conselho Estadual de Turismo no Rio de Ja
neiro, onde essa atividade exerce papel preponderan
te na economia e na oferta de empregos, por ser

aquele Estado um dos principais cartões de visitas
para os brasileiros de outras regiões e principalmente
para os estrangeiros que desejam conhecer esta terra
maravilhosa chamada Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, como representante do povo nordes
tino nesta Casa e sempre atento às reivindicações
maiores do nosso Estado e da nossa região, reuni
mos, recentemente, parte da bancada pernambuca
na para uma reunião com o Ministro dos Transportes,
o Deputado Anderson Adauto. Fomos defender maior
agilidade na liberação de recursos reconhecidamente
devidos ao nosso Estado, como parte de entendimen
tos mantidos entre o nosso Governador Jarbas Vas
concelos e o Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva.

Pleiteamos, sim, a liberação de mais recursos
para socorrer a malha rodoviária do nosso Estado,
em situaç:ão de penúria. Do encontro com o Ministro,
além da minha pessoa, participaram os Deputados
pernambucanos Inocêncio Oliveira, do PFL, Pedro
Corrêa, do PP, José Eduardo Cadoca, do PMDB,
José Mendonça, também do PFL, e o Senador da
Oposição Sérgio Guerra, do PSDB, sensível às nos
sas reivindicações.

Nosso Governador Jarbas Vasconcellos, com o
nosso apoio, há muito vem fazendo gestões para que
o Governo Federal pague o que deve a Pernambuco.
Não fomos pedir nada irregular. O Governo reconhe
ce a dívida e decidiu que só poderia pagá-Ia de forma
parcelada.

Grande foi a nossa surpresa ao ler na revista
/STOÉ do último dia 2 de julho de 2003 uma reporta
gem que parece lançar suspeita sobre essa decisão
do Governo de pagar uma dívida legítima.

O Ministro-Chefe do Gabinete Civil, o honrado
Deputado José Dirceu, que merece todo o respeito da
Nação, até por sua história de vida, reconheceu a le
gitimidade do pleito do nosso Governador Jarbas
Vasconcellos e de outros Governadores, respaldados
no apoio que sempre tiveram da grande maioria da
bancada nordestina. Não podemos aceitar que funci
onários demitidos de órgãos públicos e comprovada
mente sócios de empresas que já se beneficiaram de
contratos com o Ministério a que serviam, como ates
ta a mesma reportagem da revista /STOÉ, venham
tentar enxovalhar a biografia de homens honrados
por terem seus interesses contrariados.
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O Ministro dos Transportes, Anderson Adauto, Esses programas federais são custeados com
também reconheceu a lisura e justeza do pleito do recursos de toda a sociedade, a quem cabe a respon-
nosso Governador e da sua bancada. Atendeu-nos sabilidade moral de acompanhar sua correta aplica-
com a fidalguia e a distinção com que sempre tratou ção pelos agentes públicos, e isso vem sendo feito.
seus colegas Parlamentares e o Governador de nos- Que o diga a atuação da Força Tarefa Popular, entida-
so Estado. de da sociedade civil que estará realizando, no final

Não houve pedido de favorecimento a essa ou deste mês de julho, mais uma Caminhada contra a
àquela empresa. O Governo sabe que precisa pagar Corrupção, desta vez saindo do Município de Parnaí-
o que deve, e, graças a Deus, começa a saldar tais ba, no extremo norte do Estado, para ir até a Capital,
compromissos, consciente de que com isso está dan- Teresina.
do condições para que empresas sérias, dirigidas por Quanto aos Municípios, que participam cadas-
cidadãos brasileiros sérios, continuem a prestar rele- trando as famílias beneficiárias dos programas, eles
vantes serviços à Nação e à Região a que servem. têm a obrigação, não só moral, mas legal, de prestar

A SRA. FRANCISCA TRINDADE (PT - PI. Pro- contas às instâncias competentes. Isso é tão mais
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e exigível quanto mais se avança na democratização
Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostaria de regis- das políticas públicas, já que na democracia a trans-
trar meu descontentamento com a exclusão do Proje- parência é a regra maior a ser observada.
to de Lei n° 2.710, de 1992, da pauta da convocação No Piauí, várias denúncias já foram feitas dando
extraordinária da Câmara dos Deputados, em que ha- conta do cadastramento de pessoas que não se en-
via sido anunciado que constaria. quadravam nos critérios dos programas. Diante disso,

O projeto em causa foi o primeiro a ser apresen- a Procuradoria-Geral da República está investigando
tado a esta Casa por iniciativa popular, no final de várias Prefeituras, pois, de acordo com as denúncias,
1991, e trata da constituição de um novo sistema na- muitas famílias que realmente necessitam estariam
cional de habitação de interesse social. Sem dúvida, sendo excluídas dos programas.

É importante destacar ainda que essa investigatrata-se de tema dos mais relevantes da nossa agen-
da social. ção tem contado com o reforço de um instrumento de

Após tramitar por mais de uma década, período fundamental importância. Trata-se do Ministério PÚ-
blico Especial junto ao Tribunal de Contas, órgão preem que foram travadas muitas discussões para aper-
visto na Constituição do Estado do Piauí. Por causa

feiçoamento da proposta, o projeto finalmente encon- dessa atuação correta e incansável, muitos interes-
tra-se pronto para apreciação do Plenário. Infelizmen- ses têm sido contrariados, especialmente os dos gru-
te, as justas expectativas de todos os envolvidos na pos políticos ligados aos Prefeitos que estão sendo
negociação da matéria, em especial os movimentos

alvo das investigações. Essa situação tem provocado
pró-moradia de nosso País, foram agora frustradas. muitas manifestações de insatisfação com a atuação

Esperamos, todavia, que seja atendido por esta do Ministério Público Especial, tendo sido até mesmo
Casa e pelo nosso Governo o pedido de urgência pedida a sua extinção. Isso não só é um despropósito
para votação do projeto, a fim de que ele possa ser como constitui flagrante inconstitucionalidade. Gosta-
apreciado pelo Plenário o mais brevemente possível. ríamos de registrar aqui nosso apoio irrestrito ao tra-

Feito esse registro, passo agora a tratar de as- balho do Ministério Público Especial junto ao TCE, ao
sunto de elevado interesse público, com respeito ao mesmo tempo em que repudiamos as tentativas dos
que está acontecendo no meu Estado do Piauí, que tentam obstaculizar seu trabalho.
onde houve a cassação de 8 Prefeitos num período Esse trabalho de investigação sem dúvida me-
de 60 dias. rece atenção especial. Por isso, estamos tomando

Esses Prefeitos cassados foram acusados, em duas providências. A primeira é o encaminhamento
sua maioria, de cometer atos de improbidade admi- de requerimentos ao Ministro Controlador-Geral da
nistrativa e também crimes eleitorais. Trata-se de atu- União, Dr. Waldir Pires, e ao Tribunal de Contas da
ação louvável da Justiça do Piauí, em conjunto com o União - TCU, solicitando-lhes que designem equipe
Ministério Público, que vem constatando diversas ir- para acompanhar as investigações da Procuradoria
regularidades na aplicação das verbas de programas da República nos Municípios piauienses. Já solicita-
federais, como o Bolsa-Escola, o Bolsa-Alimentação, mos as cópias dos processos e pareceres do Ministé-
o Vale-Gás e o Programa de Erradicação do Trabalho rio Público do Estado e do Tribunal de Contas do
Infantil- PETI. Estado, e da decisão do Tribunal de Justiça do Piauí,
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para encaminhá-Ias aos órgãos federais de fiscaliza
ção. Esses documentos serão apresentados ao Mi
nistro Waldir Pires na audiência pública da Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados a se realizar no próximo dia 14 de agosto,
proposta em requerimento de nossa autoria.

A segunda providência é encaminhamento,
para apreciação da Câmara dos Deputados, de um
projeto de lei para que se altere a Lei n° 10.628/02.
Essa lei, sancionada no apagar das luzes do Governo
FHC, confere foro privilegiado a ex-ocupantes de car
go público. Além de representar um duro golpe contra
o combate à corrupção no Brasil, essa lei constitui um
retrocesso histórico em relação à Lei de Improbidade
Administrativa. Também viola flagrantemente o regi
me democrático e o princípio da igualdade, pois com
a cessação do exercício funcional o gestor público se
equipara ao cidadão comum, não cabendo, portanto,
a instituição de foro privilegiado para seu julgamento.

A norma em questão encerra em si mesma uma
gritante incoerência, dado que o privilégio é da função
pública, não da pessoa que a tenha exercido. O foro
privilegiado decorre do interesse público de proteger
os que eventualmente estejam no exercicio de eleva
das funções do Estado. Ao deixar o cargo, o agente
público retoma à sua condição de pessoa comum e,
como tal, insusceptível de receber privilégios.

Essas são, Sr. Presidente e nobres colegas, as
considerações que gostaria de registrar. Embora a
cassação dos Prefeitos seja indício da corrupção des
ses agentes políticos, isso mostra, ao mesmo tempo,
que o Poder Judiciário e a sociedade piauiense estão
atentos aos desvios de conduta. Trata-se, na realida
de, de um bom exemplo a ser seguido, a fim de garan
tir que os recursos públicos sejam aplicados correta e
honestamente em benefício da própria sociedade.

Nesse sentido, entendemos que a exclusão de
Prefeitos corruptos deveria ser louvada por toda a so
ciedade, inclusive pelas entidades que representam
os Municípios. Isso seria um indicativo de que, em
nome do interesse público - que deve prevalecer -,
os interesses meramente corporativos devem ser co
locados em segundo plano.

O SR. ROBERTO FREIRE (pPS - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, boas notícias, em um país como o Brasil,
ainda marcado por muitas dificuldades, desequilíbri
os sociais e regionais, ameaça de recessão econômi
ca, não chegam até nós com muita freqüência. Temos
por hábito garimpá-Ias em meio ao noticiário, este
quase sempre recheado de tragédias, de cenários
sombrios, sobretudo na área econômica, que vive o

drama das grandes dívidas interna e externa, das ele
vadas taxas de juros, da oscilação do câmbio, da falta
de recursos para investimentos.

Fugindo à exceção, trago, entretanto, uma boa
notícia. E ela vem do meu Estado, Pernambuco, mais
especificamente de Cabo de Santo Agostinho. A cida
de é administrada por um companheiro do PPS, Elias
Gomes, que há muito assumiu compromissos inequí
vocos com o social, com seu povo, com a comunida
de, que beira 160 mil pessoas.

Cabo, situada na região visitada pelo espanhol
Pinzón três meses antes da celebrada descoberta do
Brasil pela esquadra de Cabral, conseguiu um feito
inédito neste mês de junho: foi declarada a primeira
cidade nordestina a colocar absolutamente todas
suas crianças na escola. Tanto aquelas que podem se
locomover e freqüentar uma sala de aula, quanto as
que, impossibilitadas por algum problema de ordem
física ou psíquica, precisam ser atendidas em suas
próprias residências.

Os números são expressivos. Em 1996, con
forme as estatísticas, 26,2 mil crianças estavam
nas escolas; o número subiu para 39,4 mil no ano
passado e, agora, chegou a 40,1 mil. O Município
aplica em educação 32% da arrecadação, quando o
mínimo constitucional é 25%. Elias Gomes assumiu
a Prefeitura com 10 mil crianças fora da escola e,
em pouco tempo, alcançou uma marca expressiva,
que certamente causará impacto, e muito, no futuro
da comunidade.

Para vencer a batalha da educação, além da
prioridade política, Cabo contou com aproximada
mente 1,3 mil professores, dezenas de agentes e
mais o apoio do Ministério Público e da Justiça. Sob
a firme direção do Prefeito, em cinco anos foram re
formados 59 estabelecimentos e construídos ou
tros 12, proporcionando aos alunos 113 novas sa
Ias de aprendizado.

Não há milagre na ação do Prefeito Elias Go
mes. Há, simplesmente, determinação, compromisso
com a mudança, a ética, a boa gestão dos recursos
públicos, o amor à comunidade e a eficiência adminis
trativa, alocando pessoas certas nos lugares certos.

Em recente entrevista aos jornais, Gomes afir
mou que fez um pacto no Município em torno da edu
cação e saiu, com toda a comunidade, em busca das
crianças. Outro conceito importante, que facilitou a ta
refa para se alcançar o público em idade escolar em
100%: não há criança inadequada para o aprendiza
do. Daí a figura pioneira da professora domiciliar e do
atendimento aos portadores de deficiência nos locais
onde vivem.
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Temos orgulho da gestão de Elias Gomes. Esse
é o jeito de administrar do PPS, que cobramos de
nossos companheiros hoje à frente de Executivos
municipais. Esperamos que outras cidades brasileiras
e do Nordeste, particularmente aquelas sob comando
do PPS, alcancem o mesmo sucesso.

Colocar todas as crianças na escola não é vitó
ria de um partido. É do Brasil que deseja e pode dar
certo, do País com que todos sonhamos.

Parabéns à Prefeitura de Cabo; parabéns ao
Prefeito Elias Gomes, aos professores, aos funcioná
rios, a quem rendo minhas homenagens na pessoa
de Myrtes Cordeiro, e à comunidade. Se depender de
sua gente, como ficou demonstrado em Cabo, o Brasil
tem saída.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, vivemos numa época em que os avanços ci
entíficos e tecnológicos permeiam praticamente to
das as atividades que envolvem o dia-a-dia do ser hu
mano, ocorrendo em um ritmo extremamente acelera
do. Essa evolução torna necessária e primordial uma
melhor capacitação dos profissionais que já se en
contram no mercado de trabalho, e também uma me
lhor formação profissional para aqueles que nele pre
tendem inserir-se. Também é preciso superar o sério
problema da formação acadêmica.

Dessa forma, levando em conta a fundamental
importância da implantação de uma universidade
popular para atender à demanda de lideranças do
movimento popular, cujos integrantes, na maioria,
apresentam baixa renda e baixa escolaridade, fo
mos hoje ao Ministério da Educação apresentar pro
postas e antigas reivindicações do povo paraense
nesse sentido.

Já em fase de execução, a Universidade Popu
lar do Baixo Amazonas - UPBAM, no Estado do Pará,
foi uma das razões de minha visita ao Ministro da
Educação, o Prof. Cristovam Buarque. Certamente
essa Universidade terá impacto relevante junto à so
ciedade, considerando que seu público alvo atua dire
ta e indiretamente em diversas instâncias administra
tivas, como os Conselhos, Secretarias e Câmaras
Municipais. É preciso fortalecer, por meio do conheci
mento acadêmico, esse potencial humano, para inter
ferir qualitativamente nas decisões sobre os destinos
do Estado, da Região e do País.

Durante a audiência com S.Exa. o Sr. Ministro
de Estado, discutimos também os procedimentos de
regularização da Faculdade de Ensino Superior da
Amazônia Reunida - FESAR, localizada na região sul

do Pará. Além disso, para a Universidade Federal do
Pará - UFPA, que neste momento faz um imenso es
forço para melhorar suas condições de trabalho e ex
pandir-se ainda mais por todo o Estado, solicitei ao
Ministro a liberação dos recursos aprovados no orça
mento da União do corrente ano para a construção de
laboratórios, da biblioteca e do Centro de Ciências da
Saúde, no Campus do Guamá.

Essas questões integram um compromisso as
sumido perante a sociedade paraense, que necessita
de uma política pública de educação profissional e
acadêmica, prioritária e imprescindível para o desen
volvimento econômico do nosso País como um todo,
mediante a capacitação de nossos trabalhadores, o
que permitirá que nossos jovens e adultos possam ter
reais oportunidades para ingressar no mundo do tra
ba�ho' como anseiam todos eles, suas famílias e a co
munidade em geral.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem dú
vida a educação brasileira está experimentando uma
fase de grande crescimento no atual Governo, e isso
é positivo. Mas, para que não se dissolvam seus va
lores, é preciso dar maior atenção à extensão univer
sitária e à expansão da educação profissional, que
vem ampliando-se; no entanto, no nosso entender,
precisamos de muito mais. Precisamos caminhar
rumo à escola ideal, segundo o modelo propagado
pelo próprio Ministro Cristovam Buarque, formando
pessoas verdadeiramente humanizadas e felizes,
contempladas por uma educação mais afetiva, base
ada no amor.

Afinal, que educação é essa que coloca a com
petitividade como valor acima da solidariedade?

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO BALTAZAR (PSB - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a palavra "crescimento" passou a fazer
parte de todos os discursos, de todos os estudos e de
todos os projetos nos últimos meses. Já há alguns
anos, o Brasil não consegue pronunciá-Ia bem ou
agregá-Ia ao seu vocabulário econômico.

Vivemos sempre alternando os vocábulos crise,
recessão, estagnação, desemprego e desaqueci
mento da economia, com alguma ênfase para um de
les em algum momento da nossa história.

Não está em discussão a necessidade de cres
cimento, mas como fazê-lo, sem a volta da temível
inflação, que tanto prejudica as classes menos favo
recidas.

Simplesmente baixar os juros não significa cres
cimento. É apenas a primeira de uma série de medi-
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das que precisam ser tomadas para preparar o cami
nho acidentado do crescimento. Há todo um processo
a ser desenvolvido para possibilitar que o nosso País
saia da estagnação e comece a gerar empregos.

Os obstáculos, Sras. e Srs. Deputados, vão des
de o custo dos empréstimos bancários à baixa esco
laridade da mão-de-obra; da fraca atividade econômi
ca mundial ao péssimo estado de conservação das
rodovias; da excessiva utilização da capacidade ins
talada de setores da indústria ao risco da falta de
energia elétrica.

Estudos recentes concluíram que o Brasil preci
sa aumentar em cerca de R$ 20 bilhões - 1,5% do
PIB - o volume de investimentos em transportes,
energia, água e saneamento para viabilizar um cres
cimento ininterrupto de 5% na economia.

Precisamos, Sr. Presidente, de um modelo de
desenvolvimento com ênfase nas pessoas. Caso con
trário, vamos apenas reduzir juros e produzir cresci
mento à custa do aumento da desigualdade, de estra
gos ambientais e da urbanização desordenada.

O Governo tem se preocupado com o cresci
mento, mas quer fazê-lo racional e gradualmente,
para não cair no erro de Governos anteriores ou na
farsa do "milagre econômico".

Estamos certos de que o crescimento virá, mas
no momento certo e trilhando o caminho certo e não
pegando atalhos que nos levem a um crescimento ar
tificial que só interessa a alguns setores da economia,
mas que não diminui a exclusão social, nem melhora
a distribuição de renda.

Confiamos no Governo Lula, e o PSB, com cer
teza, dará todo o apoio aos projetos que tenham por
objetivo a geração de emprego e renda e a melhoria
dos índices sociais que tanto nos envergonham dian
te do mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Roberto Canázio é hoje o comunica
dor mais ouvido no Estado do Rio de Janeiro. Seu pro
grama na Rádio Tupi, nas manhãs de segunda a sá
bado, tem cerca de 400 mil ouvintes por minuto. É,
portanto, um dos mais influentes na formação da opi
nião pública fluminense e, sem exagero, brasileira.
Sob o comando do experiente Canázio, debatem-se
os principais fatos do dia. Ouvintes e debatedores ex
pressam suas opiniões de forma interativa.

Participei, como debatedor, na última terça-fei
ra, do prestigiado Programa Roberto Canázio. E tra-

go, Sr. Presidente, uma mensagem daquele comuni
cador para os membros da Casa.

Roberto Canázio traduziu com ênfase e brilho o
sentimento de indignação contra a convocação extra
ordinária do Congresso Nacional no mês de julho
pelo Exrno. Sr. Presidente Lula. O motivo alegado
para justificar tal iniciativa foi a necessidade de acele
rar a votação das reformas da Constituição que trami
tam na Câmara Federal.

A indignação manifestada por Canázio não é
contra o esforço de diminuir o prazo previsto para a
votação, mas contra o quanto tal iniciativa vai custar
aos cofres públicos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos
convivendo com a maior taxa de desemprego já ob
servada no País e com uma longa e persistente que
da da renda do cidadão brasileiro. Torna-se, portanto,
incompatível com essa realidade pagar aos membros
do Congresso Nacional o correspondente, em dinhei
ro, a um mês de subsídios.

Sr. Presidente, considero que a regra utilizada
para remunerar os Deputados e Senadores no perío
do de convocação extraordinária já não se sustenta
diante do sufoco que envolve o dia-a-dia dos nossos
trabalhadores. Lembro que o Governo Lula deu um
aumento irrisório ao salário mínimo e o aumento de 1
mísero ponto percentual aos vencimentos dos servi
dores públicos. Diante desses fatos, considero inade
quado o que se praticou nesta Casa. Infelizmente, a
regra é essa.

É hora, então, de mudarmos a regra. Não tenho
dúvida de que encontraremos um novo procedimento
para evitar que o fato se repita e provoque mais des
gaste para o Parlamento. Há projetos que tramitam na
Câmara com propostas de um novo calendário de tra
balho legislativo. Devemos nos debruçar sobre eles.

Finalizo agradecendo ao Sr. Roberto Canázio
pela iniciativa de mandar esse recado ao Congresso
Nacional. Tenho certeza de que ele será compreendi
do por todos e que novas regras surgirão.

Mui·to obrigado.
O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, comemora-se no dia 22 do
corrente o Dia da Terra, um tema que merece a re
flexão de todos e deveria ser preocupação constan
te no nosso cotidiano.

Estamos tratando o planeta Terra como algozes.
A Terra a~Joniza, adoece e sofre com a grande dor que
perpassa suas entranhas. Covardemente, o homem,
de forma criminosa e predatória, submete-a a todas
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as formas de privações e danos, explorando-a, vio
lentando-a de maneira iníqua e nefasta.

É necessário, Sr. Presidente, que tenhamos a
consciência de que a Terra não nos pertence. Não te
mos o direito de dela sugar seus recursos como se
fossem infinitos, sem dar-lhe sequer o sagrado direito
de defender-se ou o tempo necessário para se rege
nerar. Somos, lamentavelmente, covardes e insanos
ao descuidar a nossa mãe Terra.

Gostaria, Sras. e Srs. Deputados, de transcrever
a carta que o cacique Seattle, da tribo Suquamish, do
Estado de Washington, enviou ao então Presidente
dos Estados Unidos Francis Pierce, em 1855, depois
de o Governo haver dado a entender que pretendia
comprar o território ocupado por aquela tribo. É im
pressionante como permanece atualizado um texto
escrito há quase 150 anos:

"O grande chefe de Washington mandou
dizer que quer comprar a nossa terra. O gran
de chefe assegurou-nos também da sua ami
zade e benevolência. Isso é gentil de sua par
te, pois sabemos que ele não necessita de
nossa amizade. Nós vamos pensar na sua
oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o
homem branco virá com armas e tomará a
nossa terra. O grande chefe de Washington
pode acreditar no que o chefe Seattle diz com
a mesma certeza com que nossos irmãos
brancos podem confiar na mudança das esta
ções do ano. Minha palavra é como as estre
las, elas não empalidecem.

Como se pode comprar ou vender o
céu, o calor da terra? A idéia é estranha.
Nós não somos donos da pureza do ar ou
do brilho da água. Como pode então com
prá-los de nós? Decidimos apenas sobre as
coisas do nosso tempo. Toda esta terra é
sagrada para o meu povo. Cada folha relu
zente, todas as praias de areia, cada véu de
neblina nas florestas escuras, cada clareira
e todos os insetos a zumbir são sagrados
nas tradições e na crença do meu povo. Sa
bemos que o homem branco não compreen
de o nosso modo de viver. Para ele um tor
rão de terra é igual ao outro. Porque ele é
um estranho, que vem de noite e rouba da
terra tudo quanto necessita. A terra não é
sua irmã, nem sua amiga, e depois de exau
ri-Ia ele vai embora. Deixa para trás o túmu
lo de seu pai sem remorsos. Rouba a terra
de seus filhos, nada respeita. Esquece os

antepassados e os direitos dos filhos. Sua
ganância empobrece a terra e deixa atrás
de si os desertos. Suas cidades são um tor
mento para os olhos do homem vermelho,
mas talvez seja assim por ser o homem ver
melho um selvagem que nada compreende.

Não se pode encontrar paz nas cida
des do homem branco. Nem lugar onde se
possa ouvir o desabrochar da folhagem na
primavera ou o zunir das asas dos insetos.
Talvez por ser um selvagem que nada en
tende, o barulho das cidades é terrível para
os meus ouvidos. E que espécie de vida é
aquela em que o homem não pode ouvir a
voz do corvo noturno ou a conversa dos sa
pos no brejo à noite? Um índio prefere o su
ave sussuro do vento sobre o espelho
d'água e o próprio cheiro do vento, purifica
do pela chuva do meio-dia e com aroma de
pinho. O ar é precioso para o homem ver
melho, porque todos os seres vivos respi
ram o mesmo ar, animais, árvores, homens.
Não parece que o homem branco se impor
te com o ar que respira. Como um moribun
do, ele é insensível ao mau cheiro.

Se eu me decidir a aceitar, imporei
uma condição: o homem branco deve tratar
os animais como se fossem seus irmãos.
Sou um selvagem e não compreendo que
possa ser de outra forma. Vi milhares de bi
sões apodrecendo nas pradarias abandona
dos pelo homem branco que os abatia a ti
ros disparados do trem. Sou um selvagem e
não compreendo como um fumegante cava
lo de ferro possa ser mais valioso que um
bisão, que nós, peles vermelhas, matamos
apenas para sustentar a nossa própria vida.
O que é o homem sem os animais? Se to
dos os animais acabassem os homens mor
reriam de solidão espiritual, porque tudo
quanto acontece aos animais pode também
afetar os homens. Tudo quanto fere a terra,
fere também os filhos da terra.

Os nossos filhos viram os pais humi
lhados na derrota. Os nossos guerreiros su
cumbem sob o peso da vergonha. E depois
da derrota passam o tempo em ócio e enve
nenam seu corpo com alimentos adocica
dos e bebidas ardentes. Não tem grande im
portância onde passaremos os nossos últi
mos dias. Eles não são muitos. Mais algu
mas horas ou até mesmo alguns invernos e
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nenhum dos filhos das grandes tribos que
viveram nestas terras ou que têm vagueado
em pequenos bandos pelos bosques sobra
rá para chorar, sobre os túmulos, um povo
que um dia foi tão poderoso e cheio de con
fiança como o nosso. De uma coisa sabe
mos, que o homem branco talvez venha a
um dia descobrir: o nosso Deus é o mesmo
Deus. Julga, talvez, que pode ser dono Dele
da mesma maneira como deseja possuir a
nossa terra. Mas não pode. Ele é Deus de
todos. E quer bem da mesma maneira ao
homem vermelho como ao branco. A terra é
amada por Ele. Causar dano à terra é de
monstrar desprezo pelo Criador. O homem
branco também vai desaparecer, talvez mais
depressa do que as outras raças. Continua
sujando a sua própria cama e há de morrer,
uma noite, sufocado nos seus próprios deje
tos. Depois de abatido o último bisão e do
mados todos os cavalos selvagens, quando
as matas misteriosas federem a gente,
quando as colinas escarpadas se encherem
de fios que falam, onde ficarão então os
sertões? Tudo acabado. E as águias? Terão
ido embora. Restará dar adeus à andorinha
da torre e à caça; o fim da vida e o começo
da luta pela sobrevivência.

Talvez compreendêssemos com que
sonha o homem branco se soubéssemos
quais esperanças transmite a seus filhos
nas longas noites de inverno, quais visões
do futuro oferece para que possam ser for
mados os desejos do dia de amanhã. Mas
nós somos selvagens. Os sonhos do ho
mem branco são ocultos para nós. E por se
rem ocultos temos que escolher o nosso
próprio caminho. Se consentirmos na venda
é para garantir as reservas que nos prome
teste. Lá talvez possamos viver os nossos
últimos dias como desejamos. Depois que o
último homem vermelho tiver partido e a sua
lembrança não passar da sombra de uma
nuvem a pairar acima das pradarias, a alma
do meu povo continuará a viver nestas flo
restas e praias, porque nós as amamos
como um recém-nascido ama o bater do co
ração de sua mãe. Se te vendermos a nos
sa terra, ama-a como nós a amávamos. Pro
tege-a como nós a protegíamos.

Nunca esqueças como era a terra
quando dela tomou posse. E com toda a sua

força, o seu poder, e todo o seu coração,
conserva-a para os seus filhos, e ama-a
como Deus nos ama a todos. Uma coisa sa
bemos: o nosso Deus é o mesmo Deus.
Esta terra é querida por Ele. Nem mesmo o
homem branco pode evitar o nosso destino
comum".

Esse texto, Sras. e Srs. Deputados, sintetiza
tudo aquilo que o nosso planeta deve representar
para nós. Infelizmente não temos sido capazes de
entendê-lo.

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente, na data de
hoje, ao ensejo do transcurso do Dia da Terra, come
morado precisamente no dia 22.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO TOTA (PP - AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o assunto que me traz hoje a esta tribuna é de
suma importância para todos os setores da vida naci
onal, em particular para os líderes que têm sob os
ombros a responsabilidade intransferível de adminis
trar a economia nacional, a grande força-motriz que
possibilita a indispensável estabilidade política e um
razoável equilíbrio social, pilares que garantem o fun
cionamento do regime democrático, essencial para o
exercício da cidadania.

Quero trazer para debate entre meus pares a ne
cessidade primária e absolutamente emergencial de se
retomar o desenvolvimento econômico, exigência que
começa a mostrar sua impaciência e prejuízos sociais,
pela aparente demora em sua implementação.

É sabido de todos que o País vive hoje uma re
cessão que vem marcando a atividade econômica na
cional com sinais reconhecidamente preocupantes. A
taxa de desemprego aumentou desmesuradamente
este ano, os salários reais sofreram queda considerá
vel, diminuindo assim seu poder aquisitivo. O resulta
do é um encolhimento tamanho das relações de troca
que nem a carestia consegue prosperar, numa defla
ção que mais é símbolo da retração econômica, sinô
nimo de estagnação. Diante de um quadro aflitivo,
que preocupa o empresariado, o Governo, o funcio
nalismo e sobretudo a classe assalariada da iniciativa
privada, é hora de retomar algumas metas que servi
ram de parâmetros para a atual equipe econômica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é neces
sário reconhecer a seriedade e a determinação que o
atual Governo vem demonstrando na condução das
políticas públicas que afetam diretamente a popula
ção. A equipe ministerial aliou competência, visão po
lítica, coragem e uma firme decisão de mudanças es-
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truturais em áreas que há muito vinham servindo de
empecilho para o desenvolvimento do País. Longe do
temor de rupturas institucionais e desrespeito a acor
dos, tão amplamente propalados no calor da disputa
eleitoral, o que se viu foi o implemento de uma política
monetária e fiscal em muitos sentidos bem mais rigo
rosa que a aplicada por Governos anteriores. Medi
das corajosas, ainda que absolutamente impopula
res, garantiram as chamadas condições de estabili
dade, linhas ortodoxas que trouxeram credibilidade e
mesmo respeito à nova equipe econômica diante da
comunidade financeira internacional.

É absolutamente necessário reconhecer os mé
ritos alcançados pelo novo Governo em alguns seto
res da política econômica. Diferentemente do alarmis
mo eleitoreiro irresponsável e sem qualquer conteú
do, que tanto prejuízo trouxe à economia brasileira, a
equipe econômica soube manter a inflação sob con
tro�e' honrou acordos, conseguiu mesmo diminuir o
Risco Brasil e manteve o superávit primário. A respon
sabilidade e o empenho demonstrado serviram para
acalmar a comunidade financeira nacional e interna
cional e até mesmo merecer por parte delas demons
trações de apreço e elogios às medidas tomadas pelo
novo Governo. Sem embargo algum, a equipe econô
mica evitou aventuras desastrosas e seguiu à risca o
figurino tradicional, ainda que com os desdobramen
tos calculáveis e desgastes políticos esperados. Só
para se ter uma idéia dos êxitos alcançados, os títulos
do Governo oferecidos no exterior, os chamados
C-Bonds, chegaram a ser vendidos a 92% do seu va
lor de face, uma cotação jamais atingida anteriormen
te, tal a credibilidade conquistada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é eviden
te que, em que pese a credibilidade alcançada e os
êxitos arduamente conseguidos, a atual situação eco
nômica requer coragem para medidas de choque que
recoloquem o País no caminho da produção, do pleno
emprego e, por conseguinte, do desenvolvimento. É
muito oportuno lembrar que o próprio Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva já prometeu solenemente ao
País, num misto de empolgação e desejo patriótico,
"um verdadeiro espetáculo de desenvolvimento". Se a
nossa realidade econômica não dá espaço para tan
to, é possível, entretanto, tomar algumas medidas ini
ciais típicas de desafogo de uma economia que preci
sa urgentemente expandir-se para fazerface às legíti
mas e inadiáveis demandas da sociedade.

Felizmente, com muita sensatez e senso de
oportunidade, o Governo já acena com medidas fatu
ais e de impacto para mudar um cenário que já se de
monstra sombrio em alguns aspectos. Para tanto, o

próprio Conselho Monetário Nacional defende inclusi
ve uma projeção maior da inflação, a fim de que o
Banco Central possa amenizar sua política de juros
altos, dando fôlego a empréstimos, para a retomada
de produção e o aumento de oferta de emprego, além
do inevitável alargamento do consumo, com o aumen
to do crédito em linhas mais razoáveis. Tudo isso, é
claro, dentro de um limite que não dê espaço a desvi
os técnicos nem abra mão da necessária cautela.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma das
medidas de grande repercussão e há mu~o espera
das, pela oportunidade, é sem dúvida a implantação
do chamado Banco Popular, que disponibilizará em
préstimos a pessoas físicas e jurídicas com dificulda
de de levantar dinheiro na praça. A PETROBRAS, por
seu lado, deve anunciar os resultados das licitações
para construção das plataformas P-51 e P-52, com in
vestimentos previstos de US$ 1,2 bilhão e estimativa
de geração de 5 mil empregos. A retomada do desen
volvimento compreende ainda subsídios, financia
mentos e redução do chamado Custo Brasil, num pa
cote que pretende beneficiar os setores siderúrgicos,
farmacológicos, eletroeletrônicos, papel e celulose,
soja e laranja. A idéia é incentivar ainda o aumento de
produtividade da indústria, atacando simultaneamen
te as deficiências da infra-estrutura.

O pacote, enfim, pretende ser tão-somente um
primeiro momento na arrancada para um desenvolvi
mento planejado, que inclui os diversos setores pro
dutivos, sobretudo aqueles que possibilitem maior
oferta de empregos, para a inclusão de um enorme
contingente que hoje se encontra à margem da eco
nomia tradicional. A meta é atingir um progresso que
contemple desenvolvimento sustentado com respe~o

ao equilíbrio natural e geração de emprego e renda
que assegure o surgimento de uma nova massa tra
balhadora, com poder aquisitivo suficiente para estí
mulo ao mercado interno e produção suficiente que
atinja os concorridos mercados internacionais, num
mundo cada vez mais globalizado.

É, sem qualquer dúvida, uma iniciativa que me
rece o respeito e apoio da classe política, pela abran
gência e pelas conseqüências benévolas para todo o
espectro social e econômico do País. E é o que o Bra
sil aguarda, com muita expectativa e ansiedade.

O SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anun
ciou, recentemente, aquele que é considerado o mais
completo plano agrícola direcionado para a agricultu
ra familiar das últimas décadas. O Programa tratará
não apenas da geração de emprego e renda para mi-
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Ihões de pessoas, como também das garantias de
ampla oferta de crédito para o setor, estipulada em R$
5,4 bilhões.

O Plano Safra compreende cinco linhas de
ação, que privilegiarão o apoio à produção, o incre
mento de programas de investimento, a geração de
emprego e renda, o incentivo à produção de alimen
tos básicos e a recomposição de estoques públicos.
Em discurso oficial de apresentação da primeira parte
do Plano, em 12 de junho, o Ministro da Agricultura
Roberto Rodrigues qualificou de "revolução tecnoló
gica" o período recorde de crescimento que vem vi
vendo o setor do agríbusiness nos últimos anos: "Ne
nhum setor no Brasil realizou tamanha façanha no
campo do crescimento", avaliou.

O aumento de 25,8% em relação ao ano-safra
2002/2003 deve suprir a demanda produzida pelos
programas sociais do Governo, especialmente o
Fome Zero. Além disso, o Plano inclui a liberação de
R$ 500 milhões para o financiamento da estocagem
de álcool combustível.

Existem, no Brasil, mais de 4 milhões de estabe
lecimentos familiares, sendo que de cada 10 trabalha
dores do campo 8 estão empregados em atividades
familiares rurais. De acordo com o documento do Go
verno Federal, quase 40% do valor bruto da produção
agropecuária, o chamado PIB rural, são provenientes
da agricultura familiar. A concessão de novos financi
amentos, bem como a renegociação das dívidas anti
gas dos agricultores e assentados da reforma agrária,
elevarão de 970.000 para um 1.400.000 o número de
contratos do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar - PRONAF, uma linha de cré
dito especial para estimular a produção de grãos.

Além dessa, outras medidas passam a vigorar a
partir do lançamento do Plano Safra 2003/2004. São
elas: o Cartão PRONAF, que possibilitará a obtenção
de financiamentos nos bancos, sem custos adiciona
is; a Garantia de Renda, que compreende um progra
ma de renda mínima de até R$ 475,00, em seis parce
las, para o caso de perdas de 50% ou mais, destinan
do-se à safra de grãos; uma política nacional de as
sistência técnica e expansão rural gerenciará a apli
cação de recursos; finalmente, através de um progra
ma de compras públicas, serão investidos R$ 400 mi
lhões para aquisição de 5 produtos básicos para a ali
mentação da população brasileira, atendendo à de
manda do Fome Zero.

Atualmente, quase 70% do feijão consumido
pelo mercado doméstico são provenientes da agricul
tura familiar. Junte-se a isso 84% da mandioca, 54%
da bovinocultura de leite, 49% do milho, 40% de aves

e ovos e 58% da produção de suínos. É interessante
notar que o segmento que obteve maior crescimento
durante a década de 90 no Brasil foi o da agricultura,
que participa de 41 % das exportações brasileiras, ge
rando um superávit comercial superior a US$ 23 bi
lhões, no ano de 2003. Mesmo com as difíceis condi
ções apresentadas entre os anos de 1998 e 1999,
para se ter uma idéia, a produção aumentou em
3,79% ao ano, de lá para cá.

Outro grande revés enfrentado pela agricultura
familiar foi o da escassez de créditos rurais. De acor
do com uma pesquisa do Governo, apenas 23% dos
estabelecimentos familiares rurais acessaram os fi
nanciamentos dos últimos três anos.

Os recursos serão disponibilizados a partir da
primeira quinzena de julho, ao contrário do que se
costumava fazer nos anos anteriores, quando o mon
tante era liberado em tempo tardio.

O Presidente Lula anunciou uma grande virada
no desenvolvimento econômico do País, a partir do
segundo semestre deste ano. O Plano Safra é um
prelúdio cio que, nas palavras dele, será "o espetáculo
do crescimento". É preciso compreender que o Go
verno dedicou o primeiro semestre de 2003 para reor
ganizar a economia; ora, uma economia forte, regida
por uma política visionária, é o fundamento primeiro
para que todas as outras áreas sejam bem adminis
tradas.

E isso é só o começo.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB - PR. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no último fim de semana, 5 Senadores da
Subcomissão de Turismo do Senado, eu, como Presi
dente da Frente Parlamentar de Turismo desta Casa,
e o Deputado Ronaldo Vasconcellos, Presidente da
Subcomissão de Turismo, nos reunimos para debater
o turismo no Brasil.

Atendendo ao Protocolo de Intenções firmado
conosco pela Confederação Nacional do Comércio,
pelo SENAC e pelo SESC, fomos convidados e rece
bidos pelo Dr. Antônio de Oliveira Santos, Presidente
da CNC. Conhecemos a Estância Ecológica do SESC
Pantanal, em Mato Grosso, e participamos de encon
tro técnico em que foram abordadas várias questões
sobre o desenvolvimento do turismo em nosso País.

Quero registrar também a visita que fiz ao SESC
Arsenal, em Cuiabá. Um local que, de arsenal de guer
ra, transformou-se em verdadeiro arsenal de cultura.

Outro dado importante é que o SESC Pantanal
faz questão de ter em seu quadro funcionários locais,
abrangendo a cidade de Poconé e redondezas.

~ .. , .•~....~_..~ ....._.,_,.._"__....._,...... .._ .. ;._~,,,~_,.. , ..., ._......._,.__~_,__._....__~c.,
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Assim, além da conscientização sobre a preservação
ambiental, eles possuem a chance de emprego e
crescimento profissional. E não pára aí. Urna das pró
ximas metas a serem atingidas pela entidade é a erra
dicação da hanseníase, muito comum nas cidades de
Poconé e Barão de Melgaço. O SESC está compro
metido em dar assistência social nas áreas de saúde
e educação, colaborando com o Governo para, em
um ano, erradicar a doença.

Nesse encontro técnico, uma das necessidades
apontadas foi a conscientização das entidades do fra
de turístico de que as coisas sempre acontecem no
Planalto Central. Há carência de acompanhamento
do processo de perto. Essa sempre foi uma dificulda
de enfrentada, pois pouquíssimas entidades têm re
presentação em Brasília.

Imediatamente, a CNC, através do seu Presi
dente, Dr. Antônio, firmou conosco o compromisso de
criar uma Câmara Setorial de Turismo dentro da es
trutura da Confederação, viabilizando e agilizando
efetivamente as ações em prol do setor.

É fundamental a união das Subcomissões de
Turismo da Câmara e do Senado e da Frente Parla
mentar de Turismo, pois, fortalecidos, mostraremos
ao Brasil que o turismo é fundamental na nossa eco
nomia. Queremos mostrar a cara do País e torná-lo
conhecido positivamente, pois o turismo é urna das
maiores fontes de geração de emprego e renda. De
sejamos alavancar o turismo regional, fomentar o tu
rismo de negócios e eventos, qualificar e profissional i
zar a mão-de-obra. E, por isso, queremos contar sem
pre com parceiros fortes e motivadores.

Obrigado.
O SR. ELlSEU PADILHA (PMDB - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mais do que reprisar as menções que
enaltecem a profissão de bombeiro, mais do que revi
sitar heróicas passagens, quero dedicar as homena
gens a esse profissional, neste 2 de Julho, o Dia do
Bombeiro, para refletir sobre as condições oferecidas
para o seu trabalho cotidiano de salvar vidas.

Não raro presenciamos grandes tragédias que
denotam o quanto é preciso que o bombeiro seja não
somente um profissional talhado para essa função
como também um verdadeiro herói. A falta de equipa
mentos adequados para fazer frente aos sinistros,
acidentes e outras emergências contrastam com o
espírito solidário e humano dos nossos bombeiros.

Não é por acaso que, no sonho que muitos me
ninos projetam para a vida adulta, a figura do bombei
ro embala suas imaginações. Mas não é incentivado

simplesmente pela sirene do caminhão, ou pelo far
damento; o sonho de ser bombeiro está na disposição
de viver no limite do perigo para salvar vidas, está no
ensinamento cristão de estender a mão a quem preci
sa, está no extremo esforço de proteger o patrimônio
material, mas também no mais singelo momento de
auxiliar em um parto.

Os profissionais da área do combate ao fogo,
das ações de resgate e do socorro imediato em situa
ções de extremo perigo devem, com certeza, ficar
emocionados com as homenagens, com as distin
ções que alguns recebem nos seus quartéis, com as
menções honrosas de diversas naturezas.

Toda justas, com certeza.
Todavia, os bombeiros precisam mesmo é de

maior apoio, de maior reconhecimento e uma estrutu
ra mais qualificada para desenvolver suas atividades.

No Rio Grande do Sul, onde os bombeiros inte
gram a estrutura da secular Brigada Militar, essas ca
rências também estão presentes.

No entanto, o primeiro desafio do novo Governo
estadual está em recuperar a auto-estima dos nossos
bombeiros, assim como a de toda a Polícia Militar ga
úcha. Isso é fundamental para o reconhecimento des
sa função, e, por conseqüência, para maior seguran
ça da população.

Passo seguinte, sem dúvida, é igualmente reto
mar a participação das comunidades nas ações pre
ventivas e de integração com as unidades dos bom
beiros. É lamentável, mas nos últimos anos o Rio
Grande do Sul vinha presenciando um desleixo e um
abandono inaceitáveis, em termos de participação
comunitária, no apoio, no auxílio às unidades da se
gurança pública. Tal foi o descaso que os Conselhos
Municipais Pró-Segurança simplesmente foram dei
xados à margem.

Da mesma forma, o FUNREBOM - Fundo de
Recuperação e Manutenção dos Bombeiros, com o
qual se busca a parceria das Prefeituras com as guar
nições, em termos de compra e reforma de equipa
mentos de trabalho, é um instrumento que não tem re
cebido a devida atenção das autoridades gaúchas
nos últimos 4 anos.

Creio, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que resgatar essa dinâmica da participação das co
munidades nos destinos da segurança pública, em
que se inclui a atuação dos bombeiros, é a melhor
maneira de homenagear esses verdadeiros heróis. É
agindo assim, sem dúvida, que estaremos enaltecen
do o grande espírito do voluntariado que deu origem à
figura do bombeiro.



30662 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

Deixo registrado, portanto, nosso reconheci
mento aos bombeiros, a todos os soldados do fogo,
nesta data que lhes é dedicada, assim como meus
cumprimentos à Brigada Militar do Rio Grande do Sul
e ao Comando de seu Corpo de Bombeiros.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, minha preferência é sempre por ocupar esta tri
buna para falar de fatos positivos. No entanto, fica difí
ci� ignorar no dia de hoje a verdadeira avalanche de
notícias sobre a violência no Rio de Janeiro.

É bem verdade que há tempos os relatos sobre
a falta de segurança no Estado vem ocupando as
manchetes dos principais jornais deste País. No en
tanto, hoje, uma delas chamou particularmente minha
atenção. Na noite de segunda-feira, um grupo de
aproximadamente 15 menores de rua, como se fosse
uma espécie de milícia armada juvenil, atacou com
uma granada de mão guardas municipais que esta
vam em patrulha numa praça de Copacabana.

Se não bastaram os constantes sinais de degra
dação social emitidos diariamente por crianças que
ocupam praças e esquinas das grandes cidades, que
esse episódio explosivo sirva de estopim para uma re
ação de toda a sociedade.

Uma reação que não deve vir com mais violên
cia, com truculência, mas com a consciência definiti
va de que é preciso dar uma opção digna a esses jo
vens. Já passou da hora de perceber que estas crian
ças abandonadas nas ruas são apenas a parte mais
aparente de uma sociedade que aos poucos vai se
perdendo num processo irreversível de degradação.
Ou se encara de uma vez por todas esse problema
como sendo um problema de todos nós ou daqui a
pouco estaremos vendo essas mesmas crianças
usando granadas, e não bolas de tênis, em malaba
rismos nos sinais de trânsito.

O Governo do Estado e a Prefeitura do Rio têm
a obrigação de entender esse sinal e dar uma respos
ta definitiva para o problema. Dar amparo e educação
a essas crianças e criar condições para que elas se
tornem cidadãos aptos ao trabalho e ao pleno conví
vio social. Ou o Estado faz isso ou é o tráfico que vai
fazer. Certamente esses meninos e meninas, algu
mas delas grávidas, não acharam a granada no can
teiro da praça.

Sr. Presidente, a situação no Rio - que já rece
beu R$ 40 milhões do Governo Federal para dar com
bate à violência, mas até agora pouco fez - é tão gra
ve que até o quartel da PM inaugurado no Complexo
da Maré vem sendo ameaçado de invasão por trafi-

cantes e vive em clima de medo. E isso tem custo,
isso traz prejuízo para todo o Brasil. De acordo com
nota publicada hoje pelo jornal O Globo, a
EMBRATUR recebeu carta do Comitê de Operadoras
de Turismo dos Estados Unidos dizendo que está
cada vez mais difícil vender o Brasil para os turistas
americanos. E que a principal causa é o clima de inse
gurança vivido pelo Rio de Janeiro, que, todos sabem,
é o cartão de visita do País.

Fica cada vez mais difícil argumentar contra
essa alegação, a partir do momento em que fatos
como esse ataque com granada produzido por meno
res de rua continuem acontecendo. E logo em Copa
cabana, a localidade mais conhecida de nosso País
no exterior.

No entanto, Sr. Presidente, comecei meu discurso
dizendo que gosto de falar de coisas positivas e é assim
que vou terminá-lo. No mesmo jornal em que vemos
tantas notícias terríveis, há uma dando conta de que a
universidade da Califórnia escolheu o Rio como a capi
tal mais gentil do mundo em pesquisa que envolveu ou
tras 22 cidades em todo o mundo. Nem tudo está per
dido, mas é preciso reagir imediatamente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Germano) 

Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio
Carlos Pannunzio. S.Exa. dispõe de 25 minutos para o
seu pronunciamento.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há exatamente 2 meses com
pareci a esta tribuna para tecer comentários a respei
to dos quatro meses de administração do Partido dos
Trabalhadores. Confesso que não fui generoso, não
porque não quis - gostaria de ter sido -, mas porque
não havia nada a celebrar até então.

Ontem, o Presidente Lula completou 6 meses à
frente da Presidência da República. O que se viu até
agora foi o imobilismo da administração federal, que,
inerte, espera a auto-solução - como se pudesse ha
ver - dos graves problemas nacionais.

A política de nada fazer é o resultado da mais
forte contenção de gastos e de investimentos gover
namentais de que se tem notícia, a pretexto de não
permitir a volta da inflação. Entretanto, mesmo que
admitíssemos a necessidade louvável de impedir res
surgimento da inflação, não poderíamos aceitar ta
manha economia de recursos sem a existência criteri-
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osa de regras que determinem onde é possível gastar
ou investir.

O resultado da falta de critério de onde não gas
tar ou investir já pode ser visto pela televisão, com o
retorno de milhares de crianças - pasmem V.Exas.!
aos lixões, em Pernambuco e em outros Estados, em
virtude do não-pagamento da bolsa-escola e do des
mantelamento - esta é a palavra: desmantelamento 
de outros programas sociais.

É simplesmente inacreditável o momento políti
co que estamos vivendo sob a égide do Partido dos
Trabalhadores, que, em rede nacional e na presença
de 27 Governadores de Estado, fez, com estardalha
ço, o relançamento - repito: relançamento - do Pro
grama Primeiro Emprego, com a promessa de criar
250 mil novos empregos.

Existe um sem-número de projetos tratando
dessa matéria na Casa. Um, de minha autoria, não
partia do pressuposto de repassar recurso financei
ro para nenhuma empresa, apenas diminuía os en
cargos que pesam sobre contratos trabalhistas. Te
ria sido muito fácil adotá-lo, mas o Governo resol
veu inovar.

A que assistimos até agora? Este mesmo Go
verno desempregou, até maio, em São Paulo, mais de
600 mil trabalhadores, devido à mais cruel política de
contingenciamento de gastos governamentais, asso
ciada às altas taxas de juros, que elevaram os índices
de desemprego em todo o País. Conforme dados di
vulgados pelo DIEESE e pelo IBGE, nesta semana, o
desemprego chega a 12,8% nas principais regiões
metropolitanas e a 20,6% na Grande São Paulo, com
muita tristeza, o maior já registrado desde que o índi
ce foi criado para medir o desemprego.

A razão dessa verdadeira tragédia é o imobilis
mo do Governo, que, dos 14,2 bilhões previstos no
Orçamento deste ano para investimentos, liquidou
apenas 1,2% até maio, o que nos leva a perguntar: o
que está acontecendo com os programas sociais do
Governo e com a geração de empregos?

Os números apresentados pelo IBGE para o pri
meiro semestre de 2003 apontam queda da produção
industrial em 12 regiões: São Paulo, queda de 5,3%;
Santa Catarina, 10%; Pernambuco, 7,7%; Minas Ge
rais, 6,6%; Ceará, 5,5%. Esse percentual indica clara
mente a tendência de queda da atividade econômica
em todo o País, inclusive para o próximo semestre.
Mais ainda, os dados revelam queda de 7,5% do po
der de compra dos salários.

Na semana passada, ouvimos o Presidente da
República dizer que em julho a Nação veria o espe-

táculo do desenvolvimento e do crescimento econô
mico. Pergunto a S.Exa.: onde está o espetáculo?
Poucos dias depois, o anúncio foi desmentido pelo
Presidente do Banco Central. Alguém não sabe o
que está falando. Espero que seja o Presidente do
Banco Central.

Por que isso está acontecendo? Certamente se
deve à equivocada política econômica do Govemo,
que elevou para 4,25% do PIB a meta do superávit
primário, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o ano de 2003 em 3,75% - aparentemente de
forma gratuita -, gerando esforço adicional da ordem
de 5,2 bilhões, o que, acrescido do contingenciamen
to de 14,1 bilhões de reais e das elevadas taxas de ju
ros, está levando a economia nacional à recessão.

O mais grave é que a equipe econômica quer
manter, ainda para os próximos 3 anos, a meta de
4,25% para o superávit primário. Por isso, os tecno
cratas do Fundo Monetário Internacional não param
de tecer elogios à atual política econômica brasileira,
que parece ser a mesma que levou a Argentina ao
caos econômico.

Essa política econômica recessiva, ou seja, sem
investimento governamental e com taxas de juros ele
vadas, somente faz aumentar o desemprego e o fe
chamento de unidades produtivas, criando um círculo
vicioso perverso, com conseqüências danosas para
as empresas e, sobretudo, para os trabalhadores bra
sileiros.

Aliás, por falar em trabalhadores, parece que o
Partido dos Trabalhadores esqueceu seus compro
missos com eles. Apesar de todo o esforço do Gover
no anterior de criar condições no Orçamento de 2003
para um reajuste real de pelo menos 5% para o salá
rio mínimo, o PT e seus aliados na Casa - é preciso
dizer isso à Nação - votaram contra todas as propos
tas apresentadas por nós do PSDB e pelo PFL, que
responsavelmente demonstramos que o salário míni
mo poderia ter sido fixado em pelo menos 260 reais.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Júlio Re
decker.

O Sr. Júlio Redecker - Deputado Antonio Car
los Pannunzio, parabenizo V. Exa. pelo pronunciamen
to que faz. Corroboro as palavras de V. Exa. com a pre
ocupação que os setores empresariais e de trabalha
dores têm neste momento no Brasil: crescimento em
baixa, desemprego em alta e juros estratosféricos,
mesmo se à realidade de um ano atrás, quando os
fundamentos da economia estavam nos mesmos ní
veis. Preocupo-me mais ainda quando se fala em
educação. No Brasil inteiro foram cancelados os con-
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vênios com o Programa de Expansão da Educação
Profissional- PROEP, e as Prefeituras tinham feito in
vestimentos para recebê-los. Tive uma surpresa!
Ontem à noite, em programa humorístico de televi
são, disseram que nosso Presidente mudou de nome,
que agora se chama Luiz Inácio Blablablá Cardoso.
Eu disse: não, é "Luiz Inácio Blablablá da Silva". Nes
se sentido, lembrei-me da minha filha Vitória, de 12
anos. Dou um duro muito grande para ela estudar in
glês, porque lá no Vale dos Sinos, região muito volta
da ao comércio internacional, as pessoas têm que sa
ber inglês. Minha filha me disse: "Pai, quero parar de
estudar inglês". Eu lhe perguntei: "Por quê, minha fi
lha?" Ela respondeu: "Eu quero ser Presidente da Re
pública. O Lula disse que não precisa saber inglês
para ser Presidente da República". Quer dizer, além
de cancelar o PROEP, o Governo não ajuda a área da
educação e dá mau exemplo para as crianças. Tive
que explicar para minha filha que é importante estu
dar e falar idiomas. O Lula, que passou a vida inteira
se preparando para ser Presidente da República, po
deria ter estudado inglês para poder constantemente
conversar com o Presidente George W. Bush. Na pri
meira vez, ele falou o nome do Presidente do Banco
Central, agora ele foi de novo procurar saber o que se
faz na política econômica. Esperamos que ele baixe
os juros e produza desenvolvimento econômico para
gerar emprego e renda. Sua, Deputado, análise está
muito correta. Parabéns!

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Mui
to obrigado, Deputado Júlio Redecker. Peço que seu
aparte seja incorporado ao meu pronunciamento.

Concedo um aparte, com muito prazer, ao De
putado Zé Geraldo. Apenas peço a VExa. que seja
breve, pois ainda tenho uma série de informações a
serem concluídas.

O Sr. Zé Geraldo - Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, serei breve. VExa. está no caminho corre
to, na Oposição ao Governo. Quero dizer que fui opo
sição durante 20 anos e tenho a expectativa de ser
Governo, pelo menos, por uns 20 anos com o Partido
dos Trabalhadores. Também tenho a mesma preocu
pação que VExa. expressa na tribuna. Lá no Estado
do Pará também convive-se com o desemprego, fruto
de uma política de vários anos de desmandos no
País. Com certeza, já estancamos essa política de
sastrosa colocada em prática no passado. O nosso
Governo começa a gerar emprego no País e daqui a
3,4 anos, VExa. vai estar nesta tribuna com um dis
curso, com certeza, totalmente diferente do que está
fazendo hoje. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Agradeço a V.Exa.

Ouço, com prazer, o Deputado Mauro Benevi-
des.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado,
apenas para dizer a V.Exa. que, quando se debatia
aqui a questão do salário mínimo, recordo que o De
putado Paulo Paim, hoje Senador da República, e eu
mantivemos uma discussão em torno dos níveis que
deveriam ser estabelecidos para ele. Quando fomos
compelidos por força de uma realidade que se nos
apresentou extremamente dramática para aqueles
240 reais, não há dúvida que houve constrangimento
de nossa parte, do Senador e da minha também, por
que entendemos que o salário compatível com a reali
dade do trabalhador brasileiro teria que ser muito aci
ma daquele valor.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Agradeço muito o aparte de VExa. e solicito que o
mesmo seja também incorporado à minha fala.

Peço a VExas. alguns minutos para concluir o
pensamento a respeito do salário mínimo. Logo con
cederei n:Jvos apartes.

O que posso dizer é que o mais grave nessa his
tória é que o atual Governo, do Partido dos Trabalha
dores, não pode alegar falta de recursos, em razão
dos aumentos já promovidos na carga tributária,
como, por exemplo, mudança na base de arrecada
ção do PIS, que resultou numa arrecadação, em feve
reiro deste ano, 45% superior ao mesmo mês do ano
passado, assim como o aumento do superávit primá
rio de janeiro, que representa 7% do PIB, fruto do
competente esforço da gestão anterior, que o atual
Governo utiliza apressadamente para aumentar a
meta fiscal a ser atingida, isso sem sequer ter sido so
licitado ou sugerido pelo FMI.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Alberto
Goldman.

O Sr. Alberto Goldman - Nobre Deputado
Antonio Carlos Pannunzio, os partidos do Governo
gostam de falar sobre a herança maldita. Maldita é a
incompetência deles, maldita é a incapacidade de le
var adiante um país que lhes foi entregue com equilí
brio fiscal e aumento de arrecadação, em função dos
projetos que aprovamos aqui em dezembro. Demos
ao Governo do PT o poder de fazer o orçamento que
quisesse no ano passado. Introduzimos, por exemplo,
o Programa Fome Zero, cujo valor para sua implanta
ção totaliza 1 bilhão 756 milhões e 800 mil. Pasme,
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, até o final do se
mestre, dia 30 de junho, foram consumidos 83 mi-
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Ihões 450 mil, 4,75% dos recursos previstos para o
projeto prioritário do Governo Federal, o Programa
Fome Zero, cuja qualidade também está posta à pro
va. Vou mais adiante. O Ministério do Desenvolvimen
to Agrário teve um consumo de recursos de 7% do to
tal que havia no orçamento. Os 5 programas específi
cos da área: assentamento de trabalhadores rurais,
consolidação de assentamentos, emancipação de
assentamentos rurais, gerenciamento de estrutura
fundiária e gestão de política fundiária, todos eles or
çados em 1 bilhão 304 milhões 727 mil reais, consu
miram 71 milhões 321 mil reais, 5,5% do orçamento.
Vemos os movimentos rurais por toda parte. E o Pre
sidente diz aos trabalhadores rurais que não há di
nheiro. O dinheiro está no Orçamento, e só consumi
ram 5,5%. A maioria do recurso consumido não foi
nem para compra de terra e consolidação de assenta
mentos, foi para pagamento de terceiros, contratados
pela UNESCO para fazer fiscalização, pessoas físi
cas e jurídicas que não sabemos quem são. Deputa
do Pannunzio, este é o Governo dos 5%. De tudo, ele
só faz 5%. Chegamos em junho: 5% disso, 5% daqui
lo, 5% daquilo outro. Quando este Governo puder fa
zer pelo menos 50%, vamos respeitá-lo.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Mui
to obrigado, Deputado Alberto Goldman.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Car
los Aleluia.

O Sr. José Carlos Aleluia - Obrigado, Deputa
do Pannunzio. Serei breve. Agradeço ao Deputado
Confúcio Moura, porque percebeu a importância do
debate e está sendo generoso com a concessão do
tempo. V.Exa. manifesta, na tarde de hoje, a preocu
pação que todos também temos. Eu passei o feriado
de Corpus Christi e o de São João, uma importante
festa na minha terra, a Bahia, viajando mais de 4 mil
quilômetros. Pude ver que o chão do Brasil está de
sesperado: o dinheiro não circula, não há movimento
nos supermercados, não há emprego. Os investimen
tos públicos que dependem de dinheiro federal foram
totalmente paralisados. Os programas sociais foram
paralisados e não substituídos. Deputado Pannunzio,
V.Exa., que revela a preocupação com o salário míni
mo e com o desemprego, tenha certeza de que fala
em nome do Brasil real, que não é o Brasil da grande
mídia, nem aquele ainda apresentado pelo Governo
como o que traz esperanças. Tenho o mesmo desejo
de V Exa. de ver o Governo dar esperanças para o
povo brasileiro, no entanto, vendo o Presidente aba
nar o chapéu para o movimento dos sem-terra, que
ontem saqueou e roubou mercadorias de caminhões
de carga, é difícil ter esperanças. Este é o símbolo do

Presidente, que apoiou os saques aos caminhões de
carga do Brasil.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Agradeço a V.Exa. o aparte, nobre Deputado.

Aproveito as ponderações do Deputado José
Carlos Aleluia e saliento que o aumento do salário mí
nimo é uma questão que vai além da justiça social,
pois representa melhoria na qualidade de vida para
cerca de 13 milhões e 400 mil aposentados e mais 3,5
milhões de empregados, sem contar os trabalhadores
informais, e cerca de 350 mil desempregados benefi
ciados pelo seguro-desemprego. Ou seja, mais de 17
milhões de brasileiros foram prejudicados pela políti
ca salarial do Partido dos Trabalhadores no poder.
Quando estava na Oposição, o PT tinha retórica total
mente oposta à que utiliza agora no poder. É deplorá
vel, mas todos nós, Situação e vários valorosos inte
grantes da Oposição, constatamos essa disparidade,
esse desencontro: um discurso para ganhar as elei
ções e depois prática totalmente diversa dos 20 anos
que precederam a chegada ao poder.

Teria muitos outros elementos para mencionar,
mas não poderia deixar passar uma das razões da
inoperância do Governo. A razão principal talvez este
ja no inchaço da cúpula da administração pública. O
Presidente Lula criou uma série de Ministérios e Se
cretarias especiais ligadas à Presidência da Repúbli
ca e trouxe para ocupá-Ias todos aqueles "companhe
iros" - entre aspas - que foram rechaçados nas ur
nas, que perderam as eleições nos seus Estados.
Com isso, criou-se uma balbúrdia tão grande na ad
ministração superior do Estado que eles batem cabe
ça e não conseguem sequer gastar o que já está con
templado no Orçamento. Até mesmo as prioridades
que não foram apontadas por nós da Oposição, mas
as fixadas exatamente pelo Presidente Lula.

O Sr. Pauderney Avelino - Permite-me VExa.
um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Com prazer, Excelência.

O Sr. Pauderney Avelino - Deputado Antonio
Carlos Pannunzio, assistimos no mês passado, com
muita esperança, ao pronunciamento do Presidente
da República, quando dizia que em julho veríamos o
espetáculo do crescimento. Chegou o mês de julho. E
o que vemos? Lamentavelmente, o Presidente do
Banco Central dar publicidade, numa reunião do
CapaM, ao fato de que o crescimento do Brasil não
será mais de 2,2%, como estava previsto, mas de
1,5%. Ora, a meta era de 3% do PIB, caiu para 2,8%,
depois caiu para 2,2% e agora chegou a 1,5%. Sabe
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quanto isso significa em termos de empregos não ge
rados? Mais de 600 mil, Deputado Antonio Carlos
Pannunzio. Aprovamos a LDa na semana passada e,
no item do salário mínimo, não conseguimos incluir a
emenda que previa o ganho real do salário mínimo
para o ano que vem. Lamentavelmente este é o esta
do de coisas que estamos vivendo. Sei que VExa.
está ansioso para concluir, mas o momento é propício
para trazermos preocupações como estas. VExa.
está de parabéns.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Agradeço muito a V.Exa. o aparte.

Antes de concluir, quero deixar muito claro a
esta Casa que algumas coisas que estão acontecen
do causam repúdio em todos nós democratas e, te
nho certeza, no povo brasileiro.

No triste espetáculo a que se assistiu na última
reunião do Presidente da República com os 27 Go
vernadores, o Palácio do Planalto foi transformado
em palanque de carroceria de caminhão. A Vice-Go
vernadora do Distrito Federal, no exercício do Gover
no da Capital Federal, foi vaiada no Palácio do Planal
to por c1aque levada e com entrada permitida e esti
mulada pelo partido do Presidente da República.
Nunca se viu isto na história da República.

Quero ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, fazer importante observação. a Presidente
Lula está com os seus improvisos muito destrambe
Ihados, para usar linguajar corrente. Há poucos dias,
voltando de Washington, disse a toda a imprensa e à
mídia que ele, numa demonstração de humildade
sem par na história, já havia feito mais por política ex
terna do que muitos que estudaram a vida inteira fize
ram ao longo de 8 anos de mandato, referindo-se cla
ramente ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Pois bem, o que fez o Sr. Presidente Lula da Silva, o
grande estadista Lula da Silva? Entregou, numa con
versa com o Presidente Bush, tudo aquilo que Fer
nando Henrique lutara para não entregar ao longo do
mandato, ou seja, o prazo para início da ALCA, que fi
cou determinado para 10 de janeiro de 2005, indepen
dentemente da seqüência de qualquer negociação. E
mais: a remissão dos eventuais contenciosos, dos
pontos não acordados para serem debatidos na
aMC, em vez de serem preliminarmente acertados
nas negociações para a ALCA.

Este foi o grande feito do estadista Lula da Silva
na área de política externa. Ao que parece, S.Exa.
precisa ser alertado por alguém que não seja um áuli
co, alguém que lhe fale as verdades, para que ele te
nha consciência de que, uma vez investido no cargo
da Presidência da República, não pode se dar ao luxo

de ir falando o que lhe vier à mente sem pensar ade
quadamente e sopesar o que está pensando, a fim de
que, ao falar, possa levar em consideração que aque
la fala é do Presidente da República do Brasil.

Muito obrigado.

DURANTE O DISCURSO DO SR.
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, O SR.
REGINALDO GERMANO, § 2° DO ART.
18 DO REGIMENTO INTERNO, DEIXA A
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA QUE É
OCUPADA PELO SR. CONFÚCIO MOU
RA, 3° SUPLENTE DE SECRETÁRIO.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Código de Defesa do
Consumidor, em seu art.39, inciso I, estabelece que é
vedado ao fornecedor de produtos e serviços condici
onar o fornecimento de produto ou de serviço ao for
necimento de outro produto ou serviço, bem como,
sem justa causa, a limites quantitativos.

Essa prática comercial, Sr. Presidente, expressa
e claramente proibida pelo Código de Defesa do Con
sumidor, constitui o que comumente se denomina
"venda casada".

A "venda casada" é prática comercial abusiva e
espúria, destinada a explorar o consumidor, que é
obrigado a adquirir o que não deseja para obter o que
precisa. É também estratégia de concorrência desle
al, na medida em que a imposição de um segundo
produto de menor qualidade, da mesma empresa,
prejudica a opção por produto ou serviço igualou se
melhante, de melhor qualidade ou menor preço, ofer
tado pelo concorrente. Portanto, do ponto de vista de
seu potencial destrutivo, a "venda casada" é nociva
tanto à liberdade de escolha do consumidor quanto à
livre concorrência.

Podemos encontrá-Ia em toda parte e nos mais
diferentes setores econômicos, dos mais tradicionais
aos de mais alta tecnologia, dos setores competitivos
aos oligopolizados. Alguns casos são mais ostensi
vos: quem não já teve de comprar seguro, título de ca
pitalização ou de previdência privada para obter as
graças do gerente na liberação de um empréstimo
bancário? Se na negociação inicial é difícil resistir, na
recomposição do crédito ou novação da dívida, então,
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o usuário é inteiramente refém do gerente. Não há a
menor chance de defesa.

Em outros casos, a "venda casada" é mais sutil:
"compre 2 e leve 3', "compre isso e leve aquild', "com
pre isso e com mais 1 real leve isso", "compre o auto
móvel e ganhe o seguro". Todas essas formas confi
guram "venda casada", se não houver a concomitante
oferta dos produtos separados.

No meu Estado, o Pará, um costume ainda sub
siste institucionalizado e corrente, como se legal fos
se. Trata-se da cobrança de consumação para o aces
so em bares, danceterias e casas noturnas. Por essa
prática, o consumidor é obrigado a consumir um de
terminado valor, e mesmo que não o consuma, é obri
gado a pagá-lo. Além do logro ao consumidor, temos
aí também um estímulo ao consumo excessivo de be
bidas alcoólicas pelos jovens, que, no intuito de fazer
prevalecer o valor cobrado na entrada, excedem-se
na bebedeira, expondo-se depois à violência e aos
acidentes de trânsito. A ganância desses empresári
os por lucros arbitrários termina causando também
um problema social e familiar. É malefício em dose
dupla, para usar o jargão dos bares.

Sendo tão explicitamente vedada pelo Código
de Defesa do Consumidor, uma lei de 1990 que revo
lucionou as relações de consumo no Brasil, por que,
então, a "venda casada" continua sendo praticada de
forma tão ostensiva até hoje?

Arriscaríamos, Sr. Presidente, apontar 2 razões:
a primeira é que a ''venda casada" é um delito "simpá
tico": quando envolta em boa publicidade, a prática
ilude facilmente os consumidores mais desatentos,
que não se dão conta de que estão sendo logrados.
Em alguns casos, a necessidade e urgência na aqui
sição do produto principal desestimulam o protesto e
a denúncia; noutros, a morosidade da justiça e os
custos de manutenção de uma ação judicial são as
razões da inércia do consumidor. A segunda razão é a
leniência do Poder Público e demais entes legitima
dos pelo Código de Defesa do Consumidor para a de
fesa coletiva dos interesses e direitos difusos do con
sumidor em atacá-Ia duramente. Um simples anúncio
pode ser motivo para a ação. Sim, porque a ''venda
casada" tem um ponto fraco, um calcanhar-de-aqui
les: para que produza seus melhores efeitos deve ser
generosamente divulgada, sob o manto de oferta
vantajosa ao consumidor.

Por essas razões, Sr. Presidente, encerro meu
pronunciamento, apelando aos consumidores para
que não aceitem a ''venda casada", denunciem, recla
mem, defendam seus direitos, e aos órgãos de defesa
do consumidor e ao Governo para que estejam sem-

pre atentos a essa prática nefasta e, por intermédio
dos meios de repressão de que dispõem, coíbam com
energia a prática da ''venda casada", até erradicá-Ia
de nossas práticas comerciais.

Sr. Presidente, solicito que este meu pronuncia
mento seja divulgado nos meios de comunicação da
Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
dando entrada a projeto de resolução - e desde já
peço o apoio dos Deputados que estão na Casa
neste momento - cujo objetivo é orientar melhor o
apoiamento dos nossos colegas Parlamentares para
as iniciativas legislativas.

O que temos visto nos últimos dias é que para o
apoiamento há necessidade de coleta de assinaturas,
que se faz nos corredores, no plenário, nas Comis
sões. Muitas pessoas estão trabalhando nisso, o que
respeitamos, mas temos de mudar esse procedimen
to. Nossa proposta é a de adotar o voto informatizado.
Que todos os projetos sejam disponibilizados nos ter
minais de computadores dos gabinetes, onde os De
putados poderão avaliá-los e analisar as propostas, e,
então, através de assinatura digital, dar ou não o apoi
amento.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna
para tratar da seca, da estiagem que toma conta do
norte do Estado do Espírito Santo e tem desencadea
do graves problemas de ordem econômica.

A região norte do Espírito Santo possui caracte
rísticas próprias do sertão, daí sua inclusão na área
de abrangência da SUDENE, e novamente estamos
vivendo um período de estiagem, que já dura 6 me
ses, tempo suficiente para dizimar pastagens e lavou
ras de café, inaugurando um novo ciclo do êxodo ru
ral, com a migração para as periferias das cidades, o
que agrava o caos urbano e aumenta o desemprego.

Os efeitos desta estiagem prolongada vêm com
prometendo as lavouras de todos os Municípios do
norte do Estado e já preocupa os agricultores, especi-
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almente os cafeicultores, que vêem a safra de 2004
ameaçada, uma vez que o período de florada das la
vouras é agora, justamente nesta seca.

Diante desta realidade, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, vejo como solução imediata que al
gumas medidas emergenciais sejam tomadas, como
a decretação de estado de emergência para alocação
de recursos a curto prazo, a retomada das frentes de
trabalho nos Municípios mais atingidos e a instituição
do Programa Bolsa-Renda.

Sr. Presidente, no momento que o Governo Fe
deral, através do Ministério da Integração Nacional,
apresenta projeto de reestruturação da SUDENE, so
licito ao Ministro Ciro Gomes que reative o Programa
Bolsa-Renda nos Municípios Capixabas atingidos
pela seca, a fim de minimizar os problemas sociais
das inúmeras famílias de agricultores do Estado.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, tão logo foi divulgada a
última decisão do COPOM, referente à ínfima redu
ção da Taxa SELlC, as primeiras manifestações fize
ram-se ouvir na tribuna desta Casa, com manifesta
ções contrárias e algumas favoráveis - estas últimas
de responsabilidade das lideranças governistas, en
tendendo que o 0,5% apontava para uma intenção
clara e definida de, gradualmente, abrir perspectivas
para novos reajustes, capazes de ensejar a tranqüila
e almejada retomada do processo de crescimento
econômico.

Não se ouviu, imediatamente, porém, nenhum
desabafo do Vice-Presidente José Alencar, talvez
pela circunstância de encontrar-se, na ocasião, no
exercício da Chefia da Nação, impedido, eticamente,
de criticar o próprio núcleo de poder do qual é mem
bro preeminente.

Depois de 6 meses de gestão, fora aquela a pri
meira vez em que Luiz Inácio Lula da Silva empe
nhou-se para atender aos reclamos do próprio do
Conselho de Desenvolvimento, que o assessora dire
tamente, baixando o teto predominante, mesmo que
de maneira frustrante para importantes setores do
empresariado nacional.

Aliás, o nosso colega Armando Monteiro Neto,
Presidente da Confederação Nacional da Indústria,
assim se posicionou, enfatizando que "os juros em
26% ao ano devem aumentar o risco de um agrava
mento da recessão que já estaria se manifestando em
vários setores da economia". O representante de Per
nambuco neste plenário disse mais: "que os juros rea
is (Taxa SELlC, descontada a inflação futura) estão
em 16% ao ano contra a média histórica brasileira en
tre 7,5 e 10% ao ano, esclarecendo que, com isso, o
Banco Central estaria impondo um custo muito alto á
sociedade."

Na sua condição de líder da mais poderosa
Confederação da estrutura sindical brasileira, Arman
do Monteiro lastimou que "o COPOM tenha decidido
por tal redução, quando é sabido que inexistem novas
pressões inflacionárias que possam ser identifica
das". E concluiu, incisivamente: "O que o Governo faz
é impor 6! sociedade um aumento na taxa real de ju
ros. Não nos iludamos. Não houve redução da taxa de
juros rea/".

Por sua vez, o Presidente da Associação Brasi
leira de Supermercados (ABRAS), João Carlos Olive
ira, esperava que a taxa caísse para 25,5% ou 25%,
em condi'fões de influenciar, pelo menos psicologica
mente, o ânimo do consumidor. Lembrou mais o diri
gente daquela entidade: que o setor enfrenta queda
de 0,13% nas vendas e os dados parciais de maio in
dicam urna retração ainda maior este ano.

Em editorial intitulado Vaias e Aplausos, o jornal
O Globo tece considerações a respeito da decisão
adotado pelo Conselho de Política Monetária, adver
tindo ao final do texto: ''Ao menos, o COPOM melho
rou as expectativas. E, se a perda de fôlego dos pre
ços continuar no ritmo normal, cortes substanciais
são previsíveis".

Com antecipação de mais de um mês, uma vez
que o COPOM somente voltará a reunir-se a 22 de ju
lho, há quem considere inevitável a gradativa diminui
ção da aludida taxa, já que o controle da inflação
vem-se fazendo com êxito comprovado, num teste
munho dH que a rigidez das sistemáticas de controle
vêm sendo aplicadas com rigor pelos setores compe
tentes da área econômica do Executivo Federal.

O Ministro Antonio Palocci, mostrando impassi
vidade dia.nte das reclamações que perduram diutur
namente, considera que "a situação do País é tranqüi
la, pois já deixara a UTI e se achava em plena recupe
ração da saúde financeira".

É indiscutível que a sociedade, por seus órgãos
de representatividade formal, reclama por uma nova
postura do Primeiro Mandatário, sem a qual nunca se

,-------------------_..--_...-"~>--
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chegará à sua histórica previsão de garantir, durante
os seus 4 anos, 10 milhões de empregos.

O encontro dos empresários, ontem, no Distrito
Federal, é uma prova do inconformismo reinante na
categoria, que espera a retomada do crescimento
econômico, sem mais tardança.

Era o que tinha a dizer.
O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, não é recente nossa preo
cupação com esse terrível mal que destrói a vida pre
sente e futura dos nossos jovens, desorganiza as fa
mílias e aniquila as esperanças da qualidade de vida
de toda a sociedade.

Estamos falando da intensificação da violência
devido ao avanço perverso do uso de drogas lícitas e
ilícitas, particularmente entre nossa juventude.

No Brasil, o tráfico e o consumo de drogas varia
das tiveram aumento significativo, e isso se deve a vá
rios fatores. Dentre eles estão as crises econômicas,
o desemprego, a ausência de uma política nacional
antidrogas e outras carências.

Temos consciência de que são características
de países em fase de transformação econômica, mas
também somos conscientes da imensa empreitada
que temos adiante e que essa luta não é só do Gover
no, mas de todos os cidadãos imbuídos do Ideal de
preservação da vida de nossa juventude.

A solução não é simples e exige uma interação
de pais, alunos, professores e autoridades especiali
zadas.

Precisamos estimular a discussão. As escolas
precisam falar abertamente dos efeitos nocivos do
consumo de drogas aos seus alunos.

Mas estejamos alertas de que essa conversa
precisa ser orientada dentro dos padrões da peda
gogia moderna, precisamos convencer os nossos
jovens com boa orientação, carinho de pais e pro
fessores.

Sr. Presidente, pesquisa recente do Ministério
da Saúde com 85 mil dependentes revela que a maio
ria é jovem, de baixa instrução e desempregada.

Segundo o relatório, 80% dos usuários de dro
gas injetáveis já estiveram presos, 82% não têm em
prego, 36,5% têm o HIV, 85% afirmam usar a droga
em grupo e 23% procuraram tratamento para a de
pendência química.

Diante de tão grave quadro, precisamos tomar
providências urgentes, e a escola é o pontapé inicial e
talvez o melhor caminho.

Afinal, queremos uma juventude saudável, ale
gre, inteligente e apta, e não pressionada pelo vício e
dependente de maconha, cocaína, ecstasy, enfim, de
tantas variedades.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, as críticas feitas recente
mente pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardo
so ao Governo Lula, ao PT e aos projetos de reforma
da Previdência e tributária podem ser respondidas de
muitas maneiras. Preferi traçar aqui um retrato do
Brasil atual, governado até 180 dias atrás pelo próprio
Fernando Henrique, para mostrar as contribuições do
PSDB nos 8 anos em que esteve no comando das po
líticas públicas do Governo Federal.

Contemporaneamente aos destemperos do
ex-Presidente FHC, o IBGE publicava as conclusões
da Síntese de Indicadores Sociais 2002, mostrando o
mapa da desigualdade e revelando um país que care
ce de profundas transformações e investimentos na
área social. O estudo mostra que em 2001 o desem
prego no Brasil atingiu mais duramente os grupos etá
rios entre 15 e 17 anos. No período da realização da
pesquisa, o IBGE registrou que 13,4% dos jovens
dessa faixa etária estavam desempregados. Na idade
entre 18 e 24 anos, o percentual de desempregados
foi registrado em 12,5% da população. As dificuldades
para obter o primeiro emprego e a falta de experiência
profissional são apontados como principal motivo
para o alto índice de desemprego entre os jovens.
Exatamente para minimizar essas dificuldades é que
o Presidente Lula estará anunciando nos próximos
dias o Programa Primeiro Emprego, uma política de
incentivo às indústrias que abrirem vagas aos jovens
sem experiência de trabalho.

Por outro dado revelado pelo estudo do IBGE,
podemos notar que as políticas públicas de educação
vêm produzindo um resultado desfavorável aos mais
pobres. Sessenta por cento dos estudantes nas uni
versidades públicas pertencem à camada dos 20%
mais ricos do País. Por outro lado, somente 3,4% dos
estudantes das unidades mantidas com recursos pú
blicos são da faixa dos 20% mais pobres, e a propor-
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ção vai subindo conforme o rendimento médio familiar
vai aumentando. Isto é, a universidade pública finan
cia justamente quem pode pagar o curso particular.
Os filhos dos ricos que têm o ensino fundamental e
médio freqüentado nas escolas particulares chegam
ao vestibular em melhores condições para disputar
uma vaga na universidade pública.

No País governado por quase uma década
pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, o adolescente
Jônatas Gomes Rocha, de 14 anos, não consegue
se lembrar da última vez em que teve um dia livre
para jogar bola ou mesmo para fazer a tarefa de
casa passada na escola. Ele trabalha desde os 12
anos, fazendo frete em uma carroça num bairro
pobre de São Luís, no Maranhão. A concentração
de renda e o aumento da pobreza nos últimos 10
anos mantêm os números do trabalho infantil muito
elevados. De acordo com o IBGE, 5,5 milhões de
brasileiros entre 5 e 17 anos são trabalhadores.
Desse contingente, 75% colaboram com até 30%
do orçamento familiar. Vinte e nove por cento das
crianças começam a trabalhar até os 9 anos de idade.
Na área rural, essa taxa sobe para 48,2%.

Esses números respondem ao ex-Presidente
com a realidade do País que ele entregou nas mãos
do Presidente Lula. Uma herança de desigualdades
sociais e concentração de renda que podem explicar
muito da violência, do desemprego e da desesperan
ça que hoje fazem parte da vida brasileira. Herdamos
um país quebrado, com o dólar a quase 4 reais e com
o Risco Brasil em 2.400 pontos. Se o Governo Lula ti
vesse dado continuidade à política econômica do
ex-Presidente FHC, já teríamos argentinizado o Brasil
e o caos teria tomado conta do País.

Graças à adoção de uma política acertada nes
ses 180 dias e ao respeito com que o mundo vê o Bra
sil e seu governo, os indicadores econômicos sinali
zam um futuro de crescimento econômico e inflação
controlada para os próximos anos. Esses fatores, so
mados, nos permitirão implementar uma política soci
al que vai recompor o nosso tecido social, resgatando
a justiça e a cidadania de milhões de brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CORONEL ALVES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. CORONEL ALVES (PL - AP Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com muita satisfação que
venho a esta tribuna, nesta Casa legislativa, para ho-

menagear uma categoria muito especial de servido
res: nossos queridos bombeiros.

A origem dos Corpos de Bombeiros remonta à
Antigüidade, sendo que uma das primeiras organiza
ções de combate ao fogo de que se tem notícia foi cri
ada na antiga Roma. Augusto, que se tornou impera
dor em 27 a.C., formou um grupo de vigiles. Esses vi
giles patrulhavam as ruas para impedir incêndios e
também para policiar a cidade.

Sabe-se muito pouco a respeito do desenvolvi
mento das organizações de combate ao fogo na Eu
ropa até o grande incêndio de Londres, em 1666.
Esse incêndio destruiu grande parte da cidade e dei
xou milhares de pessoas desabrigadas. Antes do in
cêndio, Londres não dispunha de um sistema organi
zado de proteção contra o fogo. Após o incêndio, as
companhias de seguro da cidade começaram a for
mar brigadas particulares para proteger a proprieda
de de seus clientes.

Brasil Império. Nesse período, sempre foram
muito difíceis e limitados os recursos da população
contra o fogo, que se expandia rapidamente, devido a
serem as construções ricas em madeiras.

O sinal de incêndio era dado pelos sinais das
igrejas. Acorriam todos os aguadeiros com suas pi
pas, e também os populares, que faziam longas filas
até o chafariz julgado mais próximo, transportando de
mão em mão os baldes de água, ao mesmo tempo em
que se improvisavam escadas de madeira para efetu
ar salvamentos, retirando os moradores, antes que
eles se atirassem.

Se o incêndio ocorria à noite, a confusão era to
tal, por falta de iluminação pública. Por isso, o
Vice-Rei Luís de Vasconcelos, em ofício à Câmara
datado de 12 de julho de 1788, determinou que todos
deveriam iluminar a frente de suas casas, a fim de evi
tar o "atropelamento". O pânico era tanto que causava
mais vítimas que o próprio fogo.

Criação e implantação do Corpo de Bombeiros.
Em julho de 1856, a exposição de motivos feita pelo
Inspetor do Arsenal de Marinha das Cortes, o CMG
Joaquim José Inácio, contida no ofício de 26 de março
de 1851, apesar de decorridos mais de 5 anos, apre
sentava os primeiros sinais positivos.

Os fatos narrados naquele documento provoca
ram do Ministério da Justiça a elaboração do Decreto
Imperial n° 1.775, assinado por S.M., o Imperador D.
Pedro 11, e promulgada a 2 de julho de 1856.

Esse decreto reuniu numa só administração as
diversas seções que até então existiam para o Servi
ço de Extinção de Incêndios, nos Arsenais de Mari-
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nha e Guerra, Repartição de Obras Públicas e Casa prédio em chamas, no cumprimento do dever. Eles
de Correção, sendo, assim, criado e organizado o honraram o juramento maior: exercer a profissão com
Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, sob a juris- o sacrifício da própria vida.
dição do Ministério da Justiça. Este 2 de julho não é um dia qualquer, é um dia

Com o Decreto n° 2.587, de 30 de abril de 1860, mais do que especial, e deve ser lembrado de norte a
tornava-se definitivo o Corpo Provisório de Bombei- sul, de leste a oeste do Brasil.
ros da Corte, passando sua subordinação à jurisdição Nesta data, devemos reverenciar o bombeiro
do Ministério da Agricultura, que na mesma data era militar, o bombeiro civil, municipal, voluntário ou parti-
criado e cujo primeiro titular e organizador foi o almi- cular, pois todos eles exercem esta missão ímpar de
rante Joaquim José Inácio. herói do povo.

Aqui podemos afirmar, sem sombra de dúvida, Hoje, que é um dia de festa, faço um apelo para
que a criação do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe- que o reconhecimento da atividade de bombeiro não
deral decorreu do bom senso, da pertinácia e do tino sirva de motivo para comodismo, pois, como oriundo
administrativo de um extraordinário brasileiro, que, do segmento da segurança pública, tenho presencia-
mais tarde, tornou-se, graças aos seus méritos, co- do ao longo da minha vida profissional a situação de
nhecido como Visconde de Inhaúma. penúria em relação a equipamentos e recursos a que

Segunda Guerra Mundial. Com a entrada do são submetidos esses profissionais, porém, também
Brasil na Segunda Guerra Mundial (1942), essa cor- sou testemunha da qualidade do serviço mesmo nes-
poração colaborou com as Forças Armadas, treinan- sas condições.
do turmas especiais de bombeiros civis, voluntários Neste dia, conclamo o Governo Federal para a
em cursos especializados de defesa passiva, com ampliação dos recursos do Fundo Nacional de Segu-
exercícios, quer durante o dia, quer durante a noite. rança Pública direcionados a atividades dos Corpos

Instituição do Dia do Bombeiro. Em 2 de abril de de Bombeiros, para a aquisição de novos equipamen-
1954, o Exmo. Sr. Presidente da República, Dr. Getú- tos e a melhoria da capacitação dos seus integrantes.
lio Vargas, assinou, referendado pelo Exmo. Sr. Minis- Também apelo para a aprovação das indicações
tro da Justiça e Negócios Interiores, Dr. Tancredo Ne- de minha autoria no sentido de que os bombeiros te-
ves, o Decreto n° 35.309, instituindo o Dia do Bombei- nham implantado imediatamente os seguintes pro-
ro Brasileiro e a Semana de Prevenção Contra Incên- gramas:
dios, verbis: 1. primeira casa;

"Art. 19. Ficam instituídos, para serem comemo- 2. sistema de saúde;
radas anualmente, no dia 2 de julho e na semana em 3. sistema de bolsa de estudo para os filhos dos
que este dia estiver compreendido, respectivamente, bombeiros mortos em serviço;
o 'Dia do Bombeiro' e a 'Semana de Prevenção Con- 4. financiamento das dividas junto aos bancos
tra Incêndios"'. públicos com juros de 4% ao ano.

Com todo esse histórico, é muito fácil falar do Estas medidas visam amparar e promover o ele-
nobre soldado do fogo, pois em qualquer pesquisa de mento mais importante da prestação do serviço, que
opinião sempre vemos os bombeiros nos primeiros é o soldado bombeiro.
lugares. Assim, neste dia, homenageio todos os bombei-

Por que será que isso ocorre em todas as pes- ros e convoco toda a sociedade e os Governos para,
quisas? A resposta é facilmente encontrada ao anali- juntamente com este Parlamento, reverenciarem es-
sarmos o desempenho da instituição dos bombeiros ses heróis de todo o povo brasileiro e do mundo.
ao longo da história do Brasil e do mundo, pois em O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Dando
graves desastres lá está o bombeiro oferecendo a sua prosseguimento ao Grande Expediente, concedo a
vida em defesa da vida do próximo, muitas vítimas de palavra ao ilustre Deputado José Ivo Sartori, a quem
que ele não sabe o nome nem a origem. agradeço a tolerância de ter permitido que os demais

Quem não se lembra do trágico desastre de 11 Parlamentares fizessem breves pronunciamentos.
de setembro nas torres gêmeas de Nova York, onde S. Exa. dispõe de 25 minutos na tribuna.
centenas de bombeiros doaram a vida em busca de O SR. JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS. Sem
outras vidas? revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Confú-

Recentemente, em São Paulo, morreram um ca- cio Moura, colega de bancada que preside a sessão
pitão, um sargento e um soldado, ao entrarem em um no dia de hoje, Sras. e Srs. Deputados, a tolerância
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deve ser sempre o espírito primeiro de qualquer pes
soa. Quem detiver em seu coração a raiva não terá
um procedimento correto do ponto de vista político,
especialmente nas relações desta Casa, em que se
podem disputar espaços. A tolerância deve ser sem
pre vizinha do bom entendimento e da convivência
pacífica entre as diversas tendências. Harmonica
mente, a Casa deve sempre construir espaços sadi
os, que é o espaço da democracia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho de
uma cidade chamada Caxias do Sul, no Estado do
Rio Grande do Sul, justamente 6 meses e 1 dia após o
ex-Deputado Germano Rigotto ter assumido o Gover
no do meu Estado, numa eleição em que a esperança
no País inteiro recrudesceu, avançou e conquistou
espaço no coração e na alma do povo brasileiro, que
esperava profundas mudanças na economia nacional
e no convívio.

Essa sociedade, que teve possibilidade de
construir melhores dias e mais felicidades, elegeu um
governo novo neste novo século, neste novo milênio,
com a escolha do Presidente da República.

Sr. Presidente, tenho orgulho de estar neste
Parlamento representando a cidade que Germano Ri
gotto, meu conterrâneo e hoje Governador do Estado
do Rio Grande do Sul, aqui também representava.

S.Exa. ganhou a eleição no Rio Grande Sul pela
competência, pela estrutura do PMDB e também por
causa daqueles que, no Governo passado, quiseram
transformar o Palácio do Governo num aparelho parti
dário e também porque escolheram o adversário erra
do. Acharam que o adversário era o ex-Governador
Antonio Britto, que tinha saído do PMDB para o PPS.

O Governador Germano Rigotto andou por todo
o Rio Grande do Sul, discutiu com a população, con
versou e defendeu a pacificação da família gaúcha,
buscou o diálogo, o entendimento que se deve fazer
na política, superou momentos de raiva e de embates
políticos.

Depois de 6 meses, posso dizer que se não há
virtude alguma no novo Governo que se instalou no
Rio Grande do Sul, pelo menos essa existe. Respeito
a todos os partidos políticos e, acima de tudo, à de
mocracia instalada no Governo do Rio Grande do Sul
e respeito às opiniões alheias, à divergência e à ad
versidade política e ideológica têm sido a marca da
quilo que Germano Rigotto propôs durante a campa
nha eleitoral. Aliás, a administração de S.Exa. está
frutificando de forma muito elevada.

Dessa forma, quero dizer do meu profundo res
peito ao Governador Germano Rigotto. Nesses 6 me-

ses, S.Exa. vem dando demonstração de tolerância,
de que pode construir, popularmente, por intermédio
do diálogo, do respeito às entidades, à sociedade or
ganizada de qualquer matiz político-ideológico, fazen
do a simbiose dos interesses da sociedade, um go
verno qU€l represente o pensamento da população do
Rio Grande do Sul.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mendes
Ribeiro Filho, meu Vice-Líder nesta Casa.

O Sr. Mendes Ribeiro Filho - Nobre Deputado
José Ivo Sartori, quero cumprimentá-lo pelo seu ta
lento e pelo registro dos 6 meses de Governo Rigotto.
Há pouco, o País fez uma pesquisa dos melhores Go
vernadores, e Germano Rigotto ficou em terceiro lu
gar em aprovação no País. Na sexta-feira passada,
participei de um debate nos meios de comunicação
do Rio Grande do Sul em que a indagação era a se
guinte: "Ouem está melhor: Lula ou Rigotto?" A pes
quisa deu 71 % a Rigotto. Realmente, o Governador
Germano Rigotto ainda não teve tempo de modificar
as coisas no Rio Grande no que diz respeito à ques
tão administrativa. Por quê? Vou pinçar um exemplo.
O Governo anterior, do atual Ministro Olívio Dutra,
não mandava parar as obras das estradas. Resultado:
as obras seguiam enquanto o empreiteiro agüentava.
O que aconteceu, Deputado Sartori, para o Brasil sa
ber? O Governador Rigotto assumiu com 6 meses de
pagamentos atrasados e hoje está concluindo o que
deveria ser pago. O mesmo aconteceu na área da sa
úde, enfim, em todas as áreas. O Governador Germa
no Rigotto tem assumido a responsabilidade de olhar
para a frente sem olhar para trás, construindo a união
e a paz, sobretudo mostrando que o Rio Grande do
Sul não tem outra saída. O Estado está determinado a
crescer. :~ preciso fazer isso. Cumprimento V.Exa.
pela lembrança. Como gaúcho, sinto-me extrema
mente or9ulhoso por ter como Governador do Estado
o nosso €lx-colega Deputado Germano Rigotto.

O SR. JOSÉ IVO SARTORI - Muito obrigado,
Deputado Mendes Ribeiro Filho. É uma satisfação e
motivo de orgulho conviver com V.Exa. Dos 6 Deputa
dos do PMDB eleitos pelo Rio Grande do Sul, sou o
único qU€l ainda não tinha tido mandato nesta Casa.
Tenho aprendido com V.Exa. e com os outros Deputa
dos da bancada: Osvaldo Biolchi, Darcísio Perondi,
Cezar Schirmer e Eliseu Padilha. Meu jugo tem sido
suave, em virtude do conhecimento e da experiência
que V. Exas. me têm demonstrado. Tenho certeza de
que, com humildade, aos poucos vou aprendendo.

Ouço, com prazer, o eminente Deputado Fran
cisco Tuna.
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o Sr. Francisco Turra - Meu caro Deputado
José Ivo Sartori, falo com VExa. muito à vontade, por
que tive a felicidade de conviver com sua pessoa du
rante 2 Legislaturas na Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul e também com o Deputado Mendes
Ribeiro Filho. Não estivemos do mesmo lado, mas,
juntos, lutamos pelas boas causas. Isso é muito im
portante. Passei a admirar seu comportamento e sua
postura ética, que o tornou um Deputado não apenas
conhecido, mas profundamente admirado por todos
os seus pares. Aliás, exatamente por isso se afina
com tal sentimento a abordagem que faço agora so
bre a eleição do Governador Germano Rigotto. Não o
apoiamos no primeiro turno, pois tínhamos nosso
candidato, que perdeu as eleições, mas o fizemos
com toda a força no segundo turno. Por quê? Porque
vimos o clima de hostilidade e de conflito que se criou
no Rio Grande do Sul. Ainda bem que este palco é im
portante - Brasil e Congresso Nacional - para dizer
que o grande mal do Governo passado no Rio Grande
do Sul foi não apenas criar o clima de ódio, de conflito,
de divergência, mas acentuar as diferenças, fato que
até o tornou mais conhecido no Brasil como o Estado
raivoso. Sei que Germano Rigotto - acompanho o Go
vernador e falei hoje com S.Exa. por telefone - não
deve estarfazendo milagre, nem pode fazê-lo, porque
os cofres estão raspados, as finanças combalidas, e o
Estado está em dificuldade, mas realiza algo impor
tante: pacifica o Estado. Trata-se de grande virtude,
porque, quando está pacificado, o povo tem condi
ções de agir solidariamente e de resolver seus proble
mas. Parabéns pela abordagem! Registro, mais uma
vez, minha admiração por VExa. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ IVO SARTORI - Obrigado, Depu
tado Francisco Turra. A manifestação generosa de
VExa. faz parte da bondade que sempre teve, mas,
acima de tudo, da nossa amizade. Tenho por VExa. o
maior respeito, sobretudo pelo comportamento eleva
do que tem. Sempre digo que o Deputado Francisco
Turra é uma das grandes pessoas de bem que conhe
cemos.

Ouço, com prazer, o Deputado Zé Geraldo.
O Sr. Zé Geraldo - Deputado José Ivo Sartori,

agradeço a VExa. o aparte que me concede. Certa
vez, ouvi uma pessoa dizer que política é obra de arte.
VExas., do PMDB, viveram momento conjuntural nas
eleições do Rio Grande do Sul. Na minha avaliação, o
meu partido não soube fazer política para a reeleição.
Por isso, perdemos. Fizemos um bom governo. O atu
ai aproveita-se das ações do Governo Federal. Os da
dos demonstram que há crescimento no Estado, in
clusive econômico. VExas. estão governando no pe-

ríodo do Governo Lula. Assim, com certeza, os pro
gramas que serão postos em prática favorecerão o
Governo Rigotto. O nosso partido tem agora, no Rio
Grande do Sul, este grande desafio: retomar o Gover
no do Estado. Portanto, a disputa é muito grande. No
Rio Grande do Sul, no campo político, infelizmente,
depois de ter governando a Capital por vários manda
tos e também o Estado, fomos derrotados nas urnas
pelo partido de V.Exa., que tem toda a razão de fazer
da tribuna este pronunciamento, com a convicção de
que o Governo de seu partido está muito bem, até
porque se deve beneficiar das políticas que o Gover
no Lula implementará no Brasil e no Estado.

O SR. JOSÉ IVO SARTORI- Agradeço a VExa.
o aparte, nobre Deputado Zé Geraldo.

Não conheço nenhuma disputa eleitoral que não
seja política, pelo menos pelo pouco conhecimento
que tenho sobre ideologia, eleições, ou ciência políti
ca. Não conheço nenhuma eleição que não seja tra
vada no campo político, pelo menos é o nosso com
portamento. Realmente, vencemos porque tivemos
uma idéia e um Rigotto que levou adiante, em todas
as suas manifestações, a convicção de acabar com o
ranço político raivoso, intermitente e permanente, que
cansou a sociedade política do Rio Grande do Sul.
Essa é a realidade.

Solicito aos nobres colegas que sejam breves,
para que eu ainda possa fazer uma análise das con
tradições existentes no Governo Federal.

Ouço, com prazer, o Deputado Félix Mendonça.
O Sr. Félix Mendonça - Serei breve, Deputado.

Sem dúvida, é magnífica a abordagem de V.Exa. em
relação a um dos mais brilhantes Parlamentares que
já passaram por esta Casa, o Deputado Germano Ri
gotto. Trata-se de um conhecedor profundo do proble
ma tributário do Brasil, e hoje, na condição de Gover
nador do Rio Grande do Sul, não esperávamos outra
coisa de S. Exa., que será sem dúvida um dos mais
brilhantes Governadores da atual geração, entre os
quais está também o Governador Paulo Souto, da Ba
hia. São homens da nova geração, que se projetam
para proporcionar um futuro melhor para o Brasil.

O SR. JOSÉ IVO SARTORI - Agradeço a
VExa., Deputado Félix Mendonça, o aparte. Tenho
certeza de que sua convivência com o Governador
Germano Rigotto é a mesma que tive em minha traje
tória política. Fomos Vereadores juntos em 1976 e até
hoje não ficamos um dia sequer sem mandato.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Waldemir
Moka.
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o Sr. Waldemir Moka - Nós, do PMDB, temos
muito orgulho da liderança jovem que se consolida
hoje no Governo do Rio Grande do Sul. O ex-Deputa
do Germano Rigotto em todas as funções que exer
ceu, seja na qualidade de Líder do Governo nesta
Casa, seja na de Presidente da Comissão da Refor
ma Tributária, sempre mostrou equilíbrio, determina
ção e inteligência. O atual Governo está benefician
do-se de projeto de reforma tributária que, com sua
competência, o Deputado deixou praticamente arqui
tetado. Entretanto, preocupo-me sobremodo com a
definição da questão da soja transgênica e com o
conflito de terras que se avizinha no Rio Grande do
Sul e em todo o País. Enquanto o Presidente recebia
hoje a cúpula do MST, em Alagoas determinado gru
po de sem-terra invadia a companhia de energia elé
trica e bloqueava mais uma rodovia do País. Temos
de encontrar o equilíbrio. É preciso sensatez, mas o
Presidente tem de enquadrar o MST.

O SR. JOSÉ IVO SARTORI - Obrigado pelo
aparte, Deputado Waldemir Moka, brilhante Presi
dente da Comissão de Agricultura desta Casa, cujo
trabalho é respeitado nesse campo.

Deputado Asdrubal Bentes, com orgulho lhe
concedo um aparte.

O Sr. Asdrubal Bentes - A honra é minha em
aparteá-Io, sobretudo para homenagear o nosso ve
lho companheiro de PMDB desta Casa, Germano Ri
gotto, o pequenino grande homem, Governador do
Rio Grande do Sul, que está dando lições de compe
tência, como já o fez nesta Casa quando foi Relator
da Comissão da Reforma Tributária e nosso Líder.
Quero dizer a V.Exa, nobre Deputado José Ivo Sarto
ri, que nos orgulhamos de ter exercitado a democra
cia no Rio Grande do Sul. A democracia nada mais é
que a alternância no poder, e o PMDB, ao vencer as
eleições passadas, exercitou a democracia. Tenho
certeza de que o Governo Rigotto vai render bons fru
tos para a política, a economia e a sociedade gaúcha.
Parabéns pelo seu pronunciamento. Que Deus o pro
teja e abençoe.

O SR. JOSÉ IVO SARTORI - Obrigado, Depu
tado Asdrubal Bentes. Desejo evidentemente que o
meu Juventude tenha a mesma sorte que o seu Pais
sandu.

Concedo aparte ao Deputado Adão Pretto.
O Sr. Adão Pretto - Prezado colega, cumpri

mento V.Exa. pelo brilhante discurso que faz e pela
garra com que defende o seu partido e seu Governa
dor. Tal postura é bonita no regime democrático. Que
ro aproveitar a oportunidade para responder ao Presi-

dente da Comissão de Agricultura e Política Rural,
que pede punição aos sem-terra. Quem deve ser pu
nido são os fazendeiros, que estão grilando terras. O
Pontal do Paranapanema possui mais de 1 milhão de
hectares de terra invadidos pelos fazendeiros, e deve
ria haver punição para isso. VExa., após nossas inter
venções, fará uma análise do Governo Lula. Espero
que tenha a mesma compreensão que teve com o
Governo de Germano Rigotto, que disse que não teve
tempo de acertar as contas. VExa. fala de diversas
maravilhas que o atual Governador está fazendo no
Estado. Quantos assentamentos fez no Rio Grande?
Olívio Dutra assentou 6 mil famílias. Se não fizer as
sentamentos de sem-terra, aos quais VExa. e seu
partido têm restrição, pelo menos que faça dos agri
cultores das áreas indígenas, pois o ex-Governador
não conseguiu assentá-los, e a Constituição determi
na que as terras sejam desocupadas. Espero que
VExa. fale alguma coisa sobre o seguro agrícola. O
seu partido criticava Olívio Dutra, dizia que tinha um
tímido seguro agrícola. Concordávamos que tinha de
melhorar. E, agora, como está? Também espero que
VExa. se refira ao Movimento de Alfabetização de Jo
vens e Adultos - MOVA. Olívio Dutra alfabetizou 85
mil gaúchos adultos. Gostaria que VExa. falasse um
pouco sobre isso. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ IVO SARTORI- Agradeço a V.Exa.
o aparte, Deputado Adão Pretto. Provocado positiva
mente por VExa., gostaria de responder dizendo que
o Presidente Lula fez bem em antecipar a audiência
com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Ter
ra, porque essa questão está se tornando um dos
conflitos dramatizados pelo atual Governo. É diferen
te quando se está na Oposição e quando se está no
Governo. O próprio Presidente Lula admitiu isso. Esse
conflito permanente, exagerado, da forma que existe
não é bom para ninguém.

Não é verdade que tenhamos dito aqui maravi
lhas. Sabemos das dificuldades do Governo do Esta
do, do Governo Federal e de todo o País, mas VExa.
não pode dizer que eu terei o mesmo comportamento
que outros partidos tiveram quando estavam no Go
verno. Não. Minha atitude é outra. Não estou aqui para
rivalizar com o Governo Federal nem com VExa., mu
ito menos para patrulhar o seu comportamento, como
tantos fizeram ao longo da vida política.

Foi essa atitude que fez o Deputado Germano
Rigotto se tornar Governador do Estado. S.Exa. teve
outro comportamento, outro entendimento, relacio
nando-se de outra maneira com a sociedade do Rio
Grande do Sul.
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Concedo, com prazer, um aparte ao nobre De
putado Ary Vanazzi.

O Sr. Ary Vanazzi - Nobre Deputado José Ivo
Sartori, quero agradecer a concessão do aparte e pa
rabenizá-lo pelo seu discurso, sempre polêmico e
provocante. Respeito seu trabalho, seu mandato e a
cidade de Caxias do Sul e acho que este é um mo
mento de profunda reflexão no País, mas também no
Estado do Rio Grande do Sul. Não dá para fazermos
uma avaliação tão modesta. Quero fazer uma peque
na observação. O Estado do Rio Grande do Sul não
foi pacificado, hoje temos uma verdadeira guerra ur
bana. A diferença é que ninguém fala nisso. Houve um
aumento de 45% no roubo de cargas na cidade de
Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Mas isso nin
guém menciona no Rio Grande do Sul, como faziam
na época do Governo Olívio Dutra, em que houve
acirrado enfrentamento. Outra situação crítica é a das
escolas públicas, Sr. Deputado. Temos no Rio Grande
do Sul milhares de alunos sem professores em diver
sas áreas. Sobre isso também não se fala mais, como
se fazia no Governo anterior. Houve patrulhamento
ideológico no Estado do Rio Grande do Sul, e agora
ninguém fala, parece que o Estado está pacificado.
Por fim, houve a marcha dos grandes produtores rura
is. É inadmissível que Deputados e Prefeitos defen
dam proprietários de terra, que têm propriedades ma
iores do que 140 Municípios do Estado do Rio Grande
do Sul e que nunca pagaram imposto naquele Estado.
Portanto, acho que precisamos fazer um debate, colo
cando no mesmo patamar o que fazemos no Brasil e o
que precisamos fazer no Rio Grande do Sul. É preciso
recuperar esse grande debate da sociedade gaúcha.
Acho que V.Exa. não pode esquecer esse elemento
fundamental do nosso Estado.

O SR. JOSÉ IVO SARTORI - Obrigado pelo
aparte, Deputado Ary Vanazzi. Para concluir meu pro
nunciamento, gostaria de referir a VExa. que nin
guém aqui disse que pacificou a família. É que existe
aquele bolor, aquele ranço de tratar todos como ad
versários' generalizar o processo, numa atitude que
aqueles que são mais à esquerda devem entender.
Quando se generaliza, tem-se também um ato con
servador, reacionário, que eu não posso admitir em
pessoas de esquerda, que são avançadas e progres
sistas e precisam também fazer autocrítica agora que
estão no Governo Federal, para não cometer os mes
mos equívocos cometidos anteriormente.

Já fui Governo em diversas e repetidas oportu
nidades. Sei o quanto é duro governar, mas não se
pode dizer uma coisa ontem e hoje outra, ou fazer de
modo diferente.

Não sou contrário à reforma agrária, sou a favor.
Mas não pode um Presidente da República investido
de autoridade ser afrontado pelo Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra, que promove invasão
de terra em dia de audiência com o Governo. Esse
não é um procedimento correto. O MST tem razão
quando luta pela reforma agrária, mas não pode usar
instrumentos que o façam perder o argumento e a ra
zão de luta tão importante para a sociedade brasileira
como a luta pela reforma agrária.

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que
entre ser oposição e situação há uma distância muito
grande. Por isso, o poeta já dizia: "Morder o fruto
amargo e não cuspir, mas saber o quanto é amargo
ser governo".

Muito obrigado.

DURANTE O DISCURSO DO SR.
JOSÉ IVO SARTORI, ASSUMEM SUCES
SIVAMENTE A PRESIDÊNCIA OS SRS.
ADELOR VIEIRA, § 2 0 DO ART. 18 DO RE
GIMENTO INTERNO, E JOÃO CALDAS, 4 0

SUPLENTE DE SECRETÁRIO.

O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, as pequenas e microem
presas exigem, pelo seu desempenho econômico e
empregatício, maior atenção por parte dos Governos
Federal e Estaduais. Os projetos de desenvolvimento
não podem prescindir desse veio pródigo em oportu
nidades.

Desejo partilhar com V.Exas. minha preocupa
ção com a situação dos pequenos e médios agriculto
res de todas as regiões do País. A última safra foi re
corde. A agricultura está crescendo mais que o res
tante da economia. Nunca foram tão grandes as ven
das de máquinas e equipamentos. A área cultivada
está em expansão. Há otimismo no campo. Permi
tam-me, no entanto, uma voz dissonante. Não pode
mos deixar que boas notícias embalem nossos so
nhos. Não podemos dormir sobre os louros. O fato de
a agricultura estar bem não significa que os agriculto
res estejam bem. Alguns agricultores têm lucrado
com o câmbio favorável e com os baixos estoques in
ternacionais das principais commodities agrícolas.
Mas essa é a realidade de alguns, não da maioria dos
agricultores.
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o grande salto na produção agrícola dos últimos
anos foi a única notícia boa que a economia brasileira
produziu nesse mesmo período. O bom desempenho
da agricultura tem sido ótimo para a sociedade. Infe
lizmente, a melhoria de bem-estar da sociedade não
se traduz em aumento de bem-estar para os agricul
tores. O oposto, muitas vezes, acontece, pois, quando
a oferta aumenta, os preços caem e chegam até mes
mo a anular o efeito do aumento da produção sobre a
renda. Além disso, há o risco de o aumento da produ
ção fazer-se acompanhar da elevação de custos,
como recentemente ocorreu na seqüência da última
grande escalada do dólar. Ou seja, enquanto a agri
cultura ostenta recordes de produção, a renda líquida
dos agricultores pode muito bem ter caído. Ainda não
há dados a respeito. Essa possibilidade, todavia,
transforma-se em certeza quando se analisam casos
de produtos específicos, cujos volumes de produção
têm tido crescimento medíocre, permanecem estag
nados ou mesmo retrocederam.

Se não se pode subestimar o desempenho da
agricultura brasileira, também não se pode perder de
vista o fato de que esse desempenho concentrou-se
em apenas 2 produtos: soja e milho. Estes, sim, foram
os grandes beneficiários de uma conjuntura de pre
ços favoráveis. No que concerne aos demais produ
tos, à maioria daqueles cultivados por pequenos pro
dutores, a história é diferente. Ganhos de produtivida
de não conseguem compensar a elevação dos preços
de insumos e a receita dos produtores é restringida
pela pequena escala de produção, razões pelas quais
os pequenos agricultores familiares continuam tendo
dificuldade em saldar suas dívidas.

A mensagem que gostaria de trazer aos nobres
pares, Sr. Presidente, é a de que não podemos deixar
que os resultados de circunstâncias atípicas, conjun
turais, de curto prazo, empanem nossa percepção da
realidade amarga das perenes dificuldades dos pe
quenos produtores familiares e sua permanente des
vantagem frente aos grandes empreendimentos agrí
colas. Melhoras cíclicas, ocasionais, não podem en
cobrir a tendência histórica declinante dos preços
agrícolas, a discriminação que os pequenos agriculto
res sofrem quando procuram crédito, o abandono de
que são vítimas quando são definidas as prioridades
de pesquisa, de investimentos em infra-estrutura e
mesmo de assistência técnica e extensão rural. Esses
2 instrumentos de política foram concebidos para tra
tar os pequenos produtores de forma preferencial,
mas não o fazem. Por quê? Essa é uma pergunta que
deixo no ar.

É por fatos como esses que ninguém aposta na
sobrevivência da pequena propriedade familiar num
mundo globalizado, numa economia onde a concor
rência é cada vez mais acirrada e onde o poder eco
nômico fala cada vez mais alto. De fato, a tendência à
aglutinaçào dos pequenos estabelecimentos em uni
dades produtivas maiores é global. Políticas de redis
tribuição de terra que visam ao fracionamento de
grandes áreas em pequenos estabelecimentos ten
dem a se confrontar com as forças contrárias da eco
nomia. Infelizmente, a impressão que se tem é que
políticas de apoio às pequenas propriedades rurais
podem almejar, no máximo, o retardamento de um
processo histórico cujo resultado final será a virtual
eliminação desses estabelecimentos.

É compreensível o sentimento de frustração
quando se aplicam esforços em uma política cujo me
lhor resultado possível será apenas a transição ordei
ra de um sistema produtivo ancorado na pequena
propriedade familiar para outro formado, tipicamente,
por grandes estabelecimentos. Todavia, o mero fato
de retardar a transição, ainda que por algumas déca
das, valerá o esforço. Tão grandes são os benefícios
sociais da pequena propriedade familiar e tão gran
des seriam os custos sociais de sua dissolução pre
matura que tudo que a sociedade puder fazer em prol
de sua manutenção será esforço bem compensado.

No Brasil, após pelo menos 3 décadas de inten
sa modernização tecnológica, é impressionante a ca
pacidade da pequena propriedade familiar de resistir
ao abandono da política pública, à concorrência des
leal dos grandes produtores, à ganância dos monopó
lios, à discriminação dos bancos e ao olhar de menos
prezo da sociedade. Cinco milhões de estabeleci
mentos agrícolas, 75% do total, enquadram-se na ca
tegoria de "pequenos". Esses estabelecimentos ocu
pam cerca de 80% da força de trabalho no campo, ou
aproximadamente 14 milhões de pessoas. A maioria
dos Municípios do interior do Brasil tem sua vida eco
nômica baseada predominantemente na agricultura
familiar. Uma crise na agricultura significa uma crise
na economia urbana. Variações na produção agrícola
têm um ponderável efeito multiplicador. Uma crise no
campo tem seu efeito ampliado 3, 4 ou 5 vezes nas ci
dades. E vice-versa. Quando a situação do campo
melhora, a cidade amplia a extensão do benefício e o
número dos beneficiários. A dicotomia campo-cidade
não existe no interior do Brasil. Tudo que se fizer pelo
campo bl3neficia a cidade em dobro, em triplo. Por
isso, uma política de apoio à pequena agricultura de
base famliar confunde-se com uma pol ítica de desen-
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volvimento para o interior, sem distinção do rural e do
urbano.

O Governo passado, em um de seus melhores
momentos, instituiu o Programa Nacional de Fortale
cimento da Agricultura Familiar - PRONAF. Este pro
grama tornou-se logo um marco na política de desen
volvimento do País. Infelizmente, apesar do avanço
que o PRONAF representou, muito ainda está por ser
feito. O PRONAF precisa ser ampliado e aprimorado.
É acanhado o volume de recursos destinado ao Pro
grama. O problema da falta de acesso dos pequenos
produtores ao crédito ainda está longe de ser resolvi
do. Impedidos pela Constituição de dar a terra em ga
rantia e sem outras garantias reais a oferecer, esses
agricultores não conseguem crédito para investimen
tos. Com freqüência, convive-se com a esdrúxula situ
ação de bancos terem dinheiro sobrando em caixa
para emprestar a agricultores familiares, e agriculto
res familiares sem financiamentos porque sua ficha
cadastral não atende aos parâmetros da instituição fi
nanceira.

Só para ilustrar o muito que pode ser feito para
dar alguns anos de sobrevida aos nossos pequenos
produtores rurais, lembro que um fundo de aval e um
seguro de safra são medidas de longa data reclama
das para resolver a situação de penúria de crédito, um
dos grandes tormentos dos pequenos produtores.
Não advogo a criação de algum programa de apoio à
agricultura familiar. Novos programas são eficazes na
produção de manchetes. Mas, Sr. Presidente, de for
ma candente apelo ao Governo para que fortaleça e
complete os programas que aí estão.

Solicito que este pronunciamento seja publica
do pelos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, confesso a VExas. que, mais do que
indignado, fiquei profundamente chocado e preocu
pado com as informações relevantes publicadas pelo
respeitável jornal Folha de S. Paulo, do dia 30 de ju
nho' em matéria relativa ao provável superfaturamen
to nas obras de construção da nova sede da Procura
doria Geral da República, o chamado "Brindeirão",
em alusão ao ex-Procurador-Geral da República Ge
raldo Brindeiro.

Diz a matéria que estão sendo realizadas inves
tigações sobre a utilização de recursos públicos da
ordem de R$ 100 milhões - repito, Sr. Presidente, R$
100 milhões - para a nova sede da Procuradoria,
numa obra caracterizada por "aditivos" e mais "aditi
vos" ao contrato, além de desvio de recursos para ou
tras finalidades.

É meu dever de Parlamentar registrar e solici
tar informações detalhadas sobre a obra, uma vez
que o Sr. Brindeiro já demonstrou recentemente
que, no mínimo, não percebe a distância ética no
que tange à postura de homem público com interes
ses pessoais, ao utilizar recursos públicos para be
nefícios particulares. Um exemplo, o caso da via
gem a Fernando de Noronha, num avião da FAB, à
custa do dinheiro público.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu não
poderia deixar de registrar mais esse escândalo naci
onal. Como disse o Procurador Luiz Francisco de
Souza na reportagem do jornal, "as instalações são
absolutamente imorais".

Por que tanto exagero? Por que tantos aditivos?
Para que tanto dinheiro envolvido?

Onde foi parar esse dinheiro?
Reitero, Sr. Presidente, que o ex-Procurador

Geraldo Brindeiro tem agido de forma no mínimo
questionável ao solicitar, ao final de seu mandato, o
arquivamento de centenas de casos e dar ágil e céle
re prosseguimento a outros.

Até que sejam esclarecidas essas questões, é
dever desta Casa zelar pelo interesse do povo brasile
iro e, nesse caso, ir até o fim das investigações. Ne
nhum procurador pode estar acima da lei.

Conclamo o Sr. Brindeiro a vir a esta Casa dar
explicações detalhadas e convincentes sobre o que
parece ser um dos maiores escândalos de superfatu
ramento na história da República.

Aproveito a oportunidade para anunciar que
apresentarei requerimento de informações, para que
se diga quanto custou e onde foram aplicados os R$
100 milhões.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a questão do desemprego no
Brasil é um problema gravíssimo, que vem de muitos
anos como resultado do modelo econômico-social ex-
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cludente implantado no País. Esta é uma constatação
óbvia e as suas conseqüências dramáticas saltam
aos olhos de todos nós, nas ruas, favelas, cidades e
comunidades rurais. Portanto, não se pode pensar
em uma solução definitiva para esta realidade de for
ma parcial ou voltada para apenas um segmento da
sociedade.

O Brasil somente poderá dar o salto de qualida
de que todos queremos quando criarmos as condi
ções necessárias para isto. Não se muda uma situa
ção crônica e desigual num simples passe de mágica.
A mudança terá de vir completa, embasada, susten
tada em diversas ações implementadas gradativa
mente na vida das pessoas.

Quando o Governo Federal, de forma inédita,
ousa lançar um programa como o Primeiro Emprego,
não está pensando apenas no presente dos nossos
jovens, mas também no futuro dos homens e mulhe
res que, com sua capacidade e força de trabalho, vão
sustentar as novas gerações de brasileiros. Criar e
sustentar novos empregos é uma ansiedade da ju
ventude e do Brasil, e um compromisso de todos que
apoiam o Presidente Lula.

Existem atualmente no País 3,4 milhões de jo
vens na faixa etária de 16 a 24 anos sem nenhuma
ocupação, o que corresponde a 44% do total de brasi
leiros desempregados. A taxa de desemprego entre
os jovens é de 17,8%, praticamente o dobro da taxa
geral, que é de 9,3%. Nos próximos 2 anos, o Progra
ma vai beneficiar mais de 1 milhão de jovens, com in
vestimentos que ultrapassam os R$ 500 milhões.

A meta não é tirar empregos dos que já estão no
mercado de trabalho. A polêmica que se tenta criar a
este respeito é completamente equivocada e inopor
tuna, pois parte do princípio de que para se gerar um
emprego é preciso suprimir outro posto de trabalho.
Na realidade, as empresas que quiserem aderir ao
programa receberão incentivos especiais durante 6
meses, mas terão o compromisso de manter o empre
go do jovem por mais 6 meses e não poderão demitir
qualquer funcionário pelo prazo mínimo de 1 ano.

Aqueles que já estão trabalhando, ou encon
tram-se desempregados mas têm qualificação profis
sional e idade para serem absorvidos pelo mercado,
não correm riscos com o programa Primeiro Empre
go. Para estes, o Governo Lula deve implementar pro
jetos específicos que sejam benéficos para todo o
País, visando fortalecer a economia nacional, apoiar
o parque industrial, incrementar a agricultura familiar,
gerar e distribuir renda.

Inserção no mercado de trabalho, capacitação
técnico-profissional, prestação de serviços comunitá-

rios e implementação de uma política pública de em
prego são as verdadeiras motivações do Programa. O
primeiro emprego para os jovens representa, concre
tamente, a integração de pessoas sadias à sociedade
e, também, o primeiro e mais importante apoio para
afastar a juventude da violência. Como diz o Presi
dente Lula, temos responsabilidade em não permitir
que o narcotráfico e o crime organizado conquistem
os nossos jovens.

O primeiro passo está dado.
Agradeço, Sr. Presidente, e peço a divulgação

deste pronunciamento nos órgãos de comunicação
da Casa e no programa A Voz do Brasil.

O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o exercício da cidadania
pressupõe que os cidadãos participem da vida co
mum, organizem-se para alcançar o desenvolvimento
do lugar onde vivem e exijam o desempenho adequa
do tanto dos poderes constituídos quanto dos servi
ços públicos.

A corrupção nas suas mais diversas formas é
um dos grandes males que afetam o Poder Público,
principalmente o municipal e, conseqüentemente, é
uma das causas decisivas da pobreza nas cidades e
no País.

A corrupção corrói a dignidade do cidadão, con
tamina os indivíduos, deteriora o convívio social, arru
ina os serviços públicos e compromete a vida das ge
rações atuais e futuras. O desvio de recursos públicos
não só prejudica os serviços urbanos, gera o desem
prego e traz o abandono de obras indispensáveis à ci
dade e ao País; ele atrai a ganância, estimula a forma
ção de quadrilhas e evolui para o crime organizado, o
tráfico de drogas e armas. Uma coisa atrai a outra e,
quase sempre, estão todas associadas. Por outro
lado, os investidores sérios afastam-se de cidades e
regiões onde vigoram práticas de corrupção e des
controle administrativo.

Os efeitos visíveis da corrupção são perceptíve
is na carência de verbas para obras públicas e para
manutenção dos serviços da cidade, pois se isso fos
se feito facilitaria a circulação de recursos e a geração
de empregos e riquezas. Os corruptos tendem a apli
car o grosso do dinheiro desviado longe dos locais de
origem, para não chamar atenção, o que funciona
como um dreno dos recursos da comunidade.
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A corrupção afeta a qualidade da educação e a em detrimento de outros. Grande parte do orçamento
assistência aos educandos, pois os desvios desmoti- do Município é usado em proveito do restrito grupo
vam os professores, subtraem recursos da merenda e que assume o Poder Municipal e se beneficia dessa
do material escolar, prejudicam o desenvolvimento in- situação.
telectual e cultural das crianças e as condenam a uma Entre os documentos que nos foram enviados,
vida mais limitada no futuro. há ações impetradas pelo Sindicato dos Servidores

A corrupção compromete também os recursos Públicos Municipais por descumprimento da legis-
para a saúde e o bem-estar dos cidadãos, encurtando lação, assim como denúncias da Câmara de Vere-
as suas vidas e os condenando a doenças que pode- adores de desvio de verbas do FUNDEF e de su-
riam ser facilmente tratadas e curadas. O desvio de perfaturamento em diversas obras inclusive na
recursos públicos, pelos prejuízos que provoca, deve- área da saúde, o que certamente deve ter envolvido
ria ser equiparado ao crime hediondo, pois compro- recursos do SUS.
mete a vida dos cidadãos de hoje e das crianças, que Uma estratégia utilizada habitualmente em des-
são o futuro do País, condenando a Nação ao subde- vios de recursos públicos se dá por meio de notas
senvolvimento econômico crônico. fiscais fictícias ou "frias", nas quais os serviços de-

Por isso, o combate à corrupção deve estar na c1arados não são prestados ou os produtos discri-
pauta diária dos cidadãos que têm espírito público e minados não são entregues. A burla pode ser feita
que sonham com um país melhor para seus filhos e com as chamadas empresas-fantasmas, ou seja,
netos. Os que compartilham da corrupção ativa ou que inexistem física ou juridicamente. Para isso, foi
passivamente ou dela se servem de alguma forma criado um comércio fluente de venda de "notas fri-
devem ser responsabilizados não só civil e criminal- as" desse tipo de empresa. Há pessoas especializa-
mente pelos danos que provocam, mas também eti- das em negociá-Ias.
camente, pois, ao admitirem a corrupção, ela passa a Mas a fraude também utiliza empresas legal-
ser aceita como um fato natural no dia-a-dia da vida mente constituídas e com funcionamento normal.
pública ou admissível no cotidiano da sociedade. Não Com o conluio dos administradores públicos cúmpli-
se deve aceitar que a corrupção faça parte da cultura ces do "esquema", tais empresas vendem ao Municí-
nacional. O combate à corrupção deve, portanto, pio produtos e serviços superfaturados, ou recebem
constituir a agenda de todo cidadão e de todos os gru- contra apresentação de notas que discriminam servi-
pos organizados que trabalham pelo desenvolvimen- ços não executados e produtos não entregues.
to do País e querem construir uma sociedade justa e Tais fornecedoras ou prestadoras de serviço
solidária. agem mediante acordo preestabelecido com o pre-

Dificilmente um projeto social prospera em um feito e/ou seus assessores. As empresas emitem
ambiente em que predomina a corrupção, pois ele notas fiscais e a prefeitura segue todos os trâmites
acaba sofrendo os seus efeitos e as ações se perdem administrativos de uma compra normal. Quando
e se diluem na desesperança. prevalecem os interesses escusos, é montado um

Nos últimos anos, vários Municípios da Bahia procedimento de forma a dirigir um processo para
têm sido denunciados por corrupção. No domingo últi- favorecer uma empresa "amiga", dificultando ou im-
mo, o jornal A Tarde trouxe a seguinte manchete: Pre- pedindo a participação de outras. Depois, se dá re-
feituras sob Suspeita, e, segundo a matéria, 27 prefei- cibo de entrada da mercadoria, se empenha a des-
tos respondem a processos por desvio de dinheiro pesa, se emite o cheque e se faz o pagamento. Pos-
público e improbidade administrativa. teriormente, o montante é dividido entre o fornecedor

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta e os membros da administração comprometidos com
semana chegou às nossas mãos um dossiê com vári- o esquema de corrupção.
as denúncias de corrupção e malversação do dinhei- Em geral, os recursos obtidos dessa maneira
ro público em mais uma cidade baiana, Ribeira do chegam ao Prefeito e aos que participam do esquema
Pombal. E o padrão de corrupção lá identificado é tí- na forma de dinheiro vivo, a fim de não se deixarem
pico de muitas cidades do Brasil. Em vez de procurar vestígios da falcatrua. Os corruptos evitam que tais
cumprir suas promessas eleitorais em benefício da recursos transitem pelas suas contas bancárias, pois
população, os eleitos usam essas mesmas promes- seriam facilmente rastreados por meio de uma even-
sas para empregar amigos e parentes, para favore- tual quebra de sigilo bancário.
cer aqueles que colaboraram com suas campanhas Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou
ou para privilegiar alguns comerciantes "amigos", encaminhando esses documentos aos Ministros
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Waldir Pires e Cristovam Buarque, a fim de que as
denúncias sejam minuciosamente apuradas e os
responsáveis sejam punidos. Portanto, caros cole
gas, espero que o nosso Governo mostre todo o
empenho necessário para apurar as denúncias de
malversação do dinheiro público no Município de Ri
beira do Pombal, na Bahia.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o
Governo Lula, ao assumir a Presidência da Repúbli
ca, reafirmou que faria as reformas necessárias para
o País, dentre elas a reforma agrária.

Entretanto, ao primeiro movimento de ação em
defesa dos pobres, já surge oposição daqueles que
sempre mamaram nas tetas do Estado. A reforma
agrária nem começou e eles já se manifestam contrá
rios à política agrária do Governo, principalmente
aqueles que grilaram terras públicas. Vemos exemplo
disso no Estado de São Paulo. Só no Pontal do Para
napanema, mais de 1 milhão de hectares estão nessa
situação e poderiam ser utilizados para a reforma
agrária.

Agora, os latifundiários mais atrasados, descon
tentes até mesmo com sua organização representati
va, a Confederação Nacional da Agricultura, organi
zaram outra entidade. Como se isso não bastasse,
querem também fundar um partido de ruralistas, claro
que de oposição ao Governo Lula, reunindo o que há
de mais conservador no meio rural. Vamos ver quem
vai aderir a esse partido, pois assim vamos separar o
joio do trigo. Os verdadeiros produtores vêm sinali
zando que pensam de forma diferente.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronunci
amento seja divulgado nos órgãos de comunicação
da Casa.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
mais uma vez parabenizar a firme posição do Ministro
Miro Teixeira e do Governo, que estão tentando de
sestimular o aumento exorbitante da taxa de telefonia
celular e fixa no País. Temos de resistir a esse aumen-

to. Não queremos que haja paridade entre as taxas
públicas e o dólar no Brasil.

O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, existem determinadas doen
ças que agem silenciosamente no organismo, não
provocando nenhum sintoma. Dentre elas destaca-se
a osteoporose, que se caracteriza por uma diminui
ção precoce da massa óssea, e que, infelizmente,
não apresenta nenhum sinal de dor ou qualquer outro
incômodo. É também conhecida como a "doença si
lenciosa", e somente através de um exame preventivo
é possível detectá-Ia. Referimo-nos à densitometria
óssea, que tem a capacidade de diagnosticar preco
cemente essa doença grave e bastante comum, que
atinge principalmente mulheres após a menopausa e
alguns homens em idade já avançada ou com deter
minados problemas de saúde.

O tratamento preventivo, que é possível após a
realização desse importante exame - a Densitome
tria Óssea -, lamentavelmente não está ao alcance
da grande população carente do País. O SUS, que de
veria estar equipado com esse importante instrumen
to de detecção, não o possui. O resultado custo-bene
fício é mu~o grande, pois, não havendo como detectar
a doença, ela só é descoberta em estado avançado,
ocasião Em que o paciente fratura um osso, que pode
ser até o fêmur, e fica impedido de se locomover.

Ocorrido o acidente, o SUS tem de bancar o
custo de um tratamento caro, longo e penoso e que,
na maioria das vezes, deixa o paciente com graves
seqüelas.

Por que razão o SUS não adquire o equipamen
to ou entüo mantém convênios com firmas especiali
zadas?

A osteoporose registra, hoje, um crescente au
mento de incidência entre a população idosa. Nos
Estados Unidos já aconteceram num só ano mais de
1,5 milhão de fraturas com um gasto de saúde pública
da ordem de 10 milhões de dólares.

Com relação ao Brasil os dados são também
preocupantes, já que um trabalho recente revelou que
o País, até o ano de 2000, tinha um total de 11 mi
lhões de pessoas com mais de 60 anos e terá no ano
de 2025 um total de 32 milhões, ficando neste período
com um perfil populacional semelhante ao da Europa.
No ano ~:025 seremos, portanto, a sexta população
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mais idosa do mundo e, certamente, a osteoporose
será um grave problema de saúde pública também
em nosso meio, pois atualmente menos de 35% das
pessoas são diagnosticadas e menos de 20% são
corretamente encaminhadas ao tratamento. A maioria
- 75% - não são diagnosticadas e, com certeza,
aqueles que não têm recursos englobam esse altíssi
mo percentual.

Há necessidade premente de que o Governo,
através do Ministério da Saúde, desenvolva uma
campanha nacional de educação sobre o risco da os
teoporose, alertando a população para o fato de que a
doença ataca os ossos principalmente de mulheres
após os 50 anos e de homens após os 60, e o que é
mais grave, sem avisar, sendo por isso conhecida
como "doença silenciosa". É uma doença que provo
ca fraturas a que se seguem muitas dores e toda sor
te de dificuldades de locomoção.

O diagnóstico precoce é o melhor remédio. Mas,
para isso, o Sistema Único de Saúde tem que se equi
par ou fazer convênios com clínicas especializadas
em densitometria óssea.

No ano em que o Estatuto do Idoso tramita nes
ta Casa, não podemos ficar de braços cruzados e dei
xar que a osteoporose faça mais vítimas.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa que meu pronun
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunica
ção da Casa.

Muito obrigado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem

V.Exa. a palavra.
SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, comunico à Casa que dei en
trada a requerimento que propõe ao Presidente da
República a reativação da Superintendência de De
senvolvimento da Região Sul- SUDESUL, a exemplo
da SUDAM e da SUDENE. Nunca se ouviu falar da
SUDESUL, a não ser que buscava o desenvolvimento
de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, é importante que lutemos pela
volta daquela superintendência, até porque a reforma
tributária está criando fundos de desenvolvimento re
gionais, já que os Estados não podem mais utilizar os
incentivos desses fundos para promover seu desen
volvimento.

Peço o apoio das bancadas de Santa Catarina e
do Paraná para que, em ação conjunta, possamos ter

a SUDESUL reativada, em favor do desenvolvimento
da Região Sul.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI- Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje me dirijo a esta
tribuna para compartir com esta Casa os anseios e
expectativas dos pecuaristas diante de um cenário
em que se descortina um crescente aumento das exi
gências dos compradores; incertezas no desempe
nho do mercado externo; uma maior competitividade
cruzada da carne suína e do frango; um aumento das
exigências decorrentes de acordos sanitários interna
cionais e da própria necessidade de manter a compe
titividade individual.

Ademais, sofrem por uma redução violenta na
demanda interna proveniente do efe~o renda, pois a
economia brasileira tem tido uma performance mo
desta e como a carne bovina, com sua alta elasticida
de/renda, tem tido sua expansão extremamente limi
tada ao mercado internacional.

A partir do ano passado, esses pecuaristas fo
ram forçados a um dispêndio de recursos financeiros
para a adoção de um sistema de registro e certifica
ção, por exigência do Governo, que os obriga a man
ter procedimentos e controles em todas as fases de
produção que possibilitem traçar um histórico do pro
cesso produtivo, permitindo vo~ar na cadeia e locali
zar qualquer ponto por meio de informações previa
mente registradas.

Esse processo, conhecido como rastreabilida
de, é, sim, uma importante ferramenta gerencial e de
agregação de valor ao produto, mas é, acima de tudo,
uma ferramenta decisiva para o consumidor final.

Entretanto, os pecuaristas, além dos vultosos
investimentos necessários à adoção do sistema, para
satisfazer aos compradores internacionais que absor
vem apenas 15% de sua produção, ainda se vêem
frente a um processo de rigidez na competitividade
dos frigoríficos compradores, que não querem ressar
cir esses novos custos e continuam a receber de gra
ça os couros que retiram das carcaças bovinas.

Uma análise sistêmica da cadeia produtiva da
carne bovina demonstra que os pecuaristas respon
sáveis pelos setores de cria, recria e engorda traba
lham em função das raças dos animais e dos fatores
de produção, como terra e capital, sem a devida preo-
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cupação com a valorização do produto final "carne
bovina". Eles são também o elo mais fraco da cadeia
no que diz respeito à participação no preço final do
produto.

Por outro lado, quanto aos frigoríficos, a maioria
opera quase exclusivamente na comercialização do
produto carne. Os subprodutos, quando aproveita
dos, estão direcionados a processos produtivos pri
mários, com pouca agregação de valor. Isso faz com
que esse segmento busque aumentar sua lucrativida
de em função de uma pressão para reduzir os preços
pagos aos produtores.

Isto tem sido substancialmente agravado pela
concentração do poder discricionário das grandes re
des de supermercados, que têm obrigado os frigorífi
cos a transferir para os produtores o estreitamento
das margens resultantes desse desigual processo
competitivo.

É inegável reconhecer as grandes vantagens
comparativas da pecuária brasileira em sua competi
tividade mundial se considerarmos a dimensão terri
torial disponível para produção extensiva - boi a cam
po/boi verde/boi ecológico -, a disponibilidade de
água e luz solar e a vocação criatória, representada
pelo maior rebanho mundial.

Como conseqüência inclusive de sua importân
cia na produção de carne bovina, o Brasil ocupa a se
gunda posição mundial como produtor de couro bovi
no, com uma produção, em 2002, de 33 milhões de
unidades, enquanto os Estados Unidos, o primeiro
produtor mundial, está com sua produção anual esta
bilizada em 36 milhões de unidades.

Estudos indicam que o Brasil deverá ultrapassar
já neste ano os Estados Unidos, tornando-se o princi
pal fornecedor mundial de couro bovino.

No entanto, o couro produzido no Brasil não re
munera os pecuaristas/produtores, que não recebem
nada por ele. Como conseqüência, o couro fruto de
nossa pecuária é considerado de baixa qualidade, em
função das condições atuais de produção, transporte,
abate e armazenamento de couro verde.

Objetivando mudar essa situação, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou,
no ano passado, instrução normativa fixando critérios
de classificação para o couro bovino tipo A, B ou C.
No tipo A, por exemplo, não se toleram defeitos, tais
como berne curado, placa de berne, risco aberto, ris
co cicatrizado ou marca a fogo.

O novo sistema, inclusive, permite que sejam fi
xados ágios relativos à qualidade do couro comercia
lizado pelo produtor, visando operações de EGF -

Empréstimos do Governo Federal. O couro será dado
como garantia do financiamento. O valor proposto é
de R$ 90,00 por peça de couro cru, mais o custo do
processamento específico para cada fase do produto
(wet blue, semi-acabado ou acabado) por unidade.

As operações de EGF sem opção de venda ao
Governo devem ser operacionalizadas pelo sistema
financeiro com recursos das exigibilidades bancárias
destinadas ao crédito rural. Produtores rurais, coope
rativas e empresas processadoras poderão obter o fi
nanciamento, com prazo de até 180 dias para o paga
mento.

Nossa proposição é de que os tomadores des
ses recursos a juros favorecidos sejam instados a
comprovar que adquiriram esses couros do produtor
com remuneração diferenciada de acordo com a qua
lidade do couro dos animais vendidos.

Aliás, isso vai certamente resultar numa revolu
ção nesse segmento industrial que tem causado um
prejuízo enorme ao País, já que ao não remunerar o
produtor pelo couro, a qualidade deste pouco importa.
Dados recentes mostram que apenas 8,5% do couro
produzido é considerado de alta qualidade, contra
quase 90% no caso da produção norte-americana.
Da produção anual, menos de 35% são exportados e
a maioria é constituída de semi-acabado (wet blue) ,
que alcança um valor 50% menor do que os 60 dolá
res que recebem os nossos competidores.

É preciso que sejam dados incentivos para que
o produtor brasileiro melhore a qualidade do couro
produzido, permitindo um ganho substancial para a
nossa economia, através de medidas como a troca de
cercas de arame farpado por arame liso e o uso de
identificação que não danifique os couros, para que o
manejo dos animais seja executado de forma correta.

Finalmente, é importante que se diga que o efei
to líquido da organização desse setor, além de au
mentar os ganhos dos pecuaristas, vai aportar ao PIB
brasileiro um acréscimo de 2 bilhões de dólares, que
hoje são perdidos em virtude do nosso descaso com
os couros bovinos.

Por todos os motivos expostos, estamos prepa
rando projeto que dispõe sobre a matéria.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sabe-se que, para regulamentar uma profissão,

é fundamental que o seu exercício exija conhecimen
tos especializados e que haja relevante interesse pú
blico a proteger, como no caso das profissões cujo
exercício de forma inadequada, ineficiente ou incon
seqüente possa trazer riscos à saúde ou à segurança
da população.
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É, pois, nessa esteira de entendimento que es
tamos aqui para falar sobre a importância de se regu
lamentar a profissão de esteticista.

Indubitavelmente, o exercício dessa profissão
exige conhecimentos especializados. Ademais, está
intimamente ligado à saúde da população, na medida
em que os profissionais lidam com o organismo hu
mano.

Assim, mais que criar reservas mercadológicas
à classe ao se regulamentar a profissão, estar-se-ão
especificando deveres atribuídos à categoria referen
temente ao desempenho de suas atividades profissi
onais, com o objetivo de defender os interesses da
sociedade como um todo.

Ou seja, ao se regulamentar a profissão de es
teticista e ao se especificarem as suas atribuições,
não só se criam direitos, mas, essencialmente, deter
minam-se deveres a que devem estar sujeitos esses
profissionais e que, por via oblíqua, resultarão em be
nefício da melhoria da qualidade de vida para a popu
lação que faz uso de seu trabalho.

Ora, a atividade do esteticista é extremamente
importante para o processo de construção da ima
gem pessoal. No entanto, em razão de não ser regula
mentada, muitos pseudoprofissionais inescrupulosos
e despreparados acabam lesando a imagem dos
bons esteticistas, não raro estabelecendo prognósti
cos enganosos de possível cura de males estéticos
sabidamente irreparáveis ou produzindo séria lesão
do tecido cutâneo que pode chegar até a graves quei
maduras de 20 grau, através da indevida aplicação
eletroterápica e/ou químico-cosmetológica.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, não há dúvida quanto à importância da regula
mentação da atividade de esteticista, que encontra
respaldo no fato comprovadamente verificado na so
ciedade de que grande quantidade de pessoas não
habilitadas vem exercendo essa profissão em estabe
lecimentos comerciais ou, ainda, por conta própria.

Essa situação não apenas representa uma in
justiça aos profissionais com formação apropriada,
como também, repetimos, pode colocar em risco a
saúde das pessoas pela possibilidade de manipula
ção inadequada dos produtos químicos ora no merca
do, destinados ao uso profissional dos esteticistas.

Todos os argumentos acima expostos demons
tram a evidente necessidade de uma regulamentação
profissional que dignifique o exercício da atividade
dos esteticistas, ao mesmo tempo em que possibilite
uma fiscalização firme e eficiente do desempenho de
suas atividades.

Assim, caros colegas, a regulamentação da pro
fissão de esteticista representa os justos anseios de
uma laboriosa classe. Cabe a esta Casa trabalhar no
sentido de buscar a aprovação de iniciativa que tenha
por objeto a presente matéria.

Sr. Presidente, para finalizar, quero fazer refe
rência à audiência realizada entre o Presidente da
República e os trabalhadores sem-terra. Apelo para
os companheiros que atuam no campo que encon
trem um caminho de respeito às leis e que permita o
aproveitamento da área agrícola, a fim de melhorar a
imagem do País no cenário internacional. Não pode
mos continuar realizando uma reforma agrária que
não é justa para os que dela deveriam se beneficiar e
muito menos para o nosso Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V. Exa. que faça registrar nos Anais da Casa docu
mento do Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC,
que critica o abusivo reajuste de tarifas telefônicas
autorizado pela ANATEL e recomenda o boicote ao
uso do telefone fixo e celular nos dias 5 e 6 de julho.
Pede ainda que, em 10 de julho, das 12h às 14h, os
usuários de telefone no Brasil não recebam nem fa
çam ligações.

A Câmara dos Deputados, que é uma Casa polí
tica' tem de entrar nessa luta no sentido de mostrar à
ANATEL que o índice de reajuste está acima do que
os brasileiros podem pagar.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação do referido documento no programa A Voz
do Brasil e nos órgãos de comunicação da Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

10 de Julho de 2003

Idec apóia o Caladão contra o reajuste das tari
fas de telefonia

Associação recomenda também apoio ao boico
te ao uso dos telefones fixos e celulares, que ocorre
nos próximos dias 5 e 6 de julho.

O Idec recomendará aos seus 30.000 associa
dos e consumidores em geral que boicotem o serviço
de telefonia, em represália aos reajustes abusivos au
torizados pela Anatel.
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"A sociedade, que há anos vê a sua renda des
pencar, não pode ficar refém de reajustes perversos
como o proposto para o serviço de telefonia, que é es
sencial", diz Marilena Lazzarini, coordenadora execu
tiva do ldec. "Devemos aproveitar esse momento de
indignação e mostrar às empresas e ao governo que
o boicote é uma iniciativa eficiente e legítima. Quando
as conseqüências se refletirem no caixa das empre
sas o consumidor passará a ser tratado com mais res
peito", acrescenta Marilena.

O Idec recomenda:
- que na próxima quinta-feira, 10 de julho, das

12:00 às 14:00h, os consumidores não utilizem seus
telefones para ligar nem para receber chamadas, dei
xando-os fora do gancho, e que durante todo o dia os
utilizem o mínimo possível.

- que o consumidor aproveite a oportunidade
para racionalizar o uso do telefone todos os dias, fa
zendo ligações mais sucintas e utilizando outros mei
os de comunicação.

- que os consumidores encaminhem cartas e
telefonem para as empresas de telefonia e para a
Anatel protestando contra o aumento. O Idec disponi
bilizará um modelo de carta, que poderá ser enviado
por e-mail ou pelo correio para as empresas e para a
Anatel.

Movimento de consumidores começou com boi
cote

O boicote é uma estratégia legítima, que deve
ser utilizado pelo consumidor em situações extremas.
Nesta situação específica, pode ser a única forma de
pressão realmente eficiente diante de uma superpo
tência com a força dos Estados unidos.

O próprio movimento dos consumidores origi
nou-se, em 1891, a partir de uma campanha liderada
por donas de casa americanas, que criou uma "lista
branca" (uma versão às avessas da lista de reclama
ções do Procon) para orientar o consumo da popula
ção, privilegiando os fornecedores e empresas que
respeitassem os direitos trabalhistas.

Na década de 50 os negros americanos dos
Estados do Sul, como Alabama, Geórgia, Mississipi
etc, só podiam sentar nos bancos traseiros dos ôni
bus. Um dia uma senhora negra sentou-se num banco
da frente e foi agredida e expulsa do ônibus. No do
mingo seguinte o Reverendo Martin Luther King inici
ou um movimento de boicote aos ônibus, que obteve
total adesão dos negros. Onze meses depois do início
do boicote, durante o qual os negros não andaram de
ônibus, os políticos, pressionados pelos proprietários

das empresas, votaram uma lei que proibia a discrimi
nação racial nos meios de transporte.

Símbolo maior da resistência pacífica, Gandhi
mobilizou o povo indiano inúmeras vezes. Na mais
conhecida, a Marcha para o Mar, fez com que milha
res de indianos caminhassem 320 quilômetros em
direção ao mar para dele extrair o sal de que precisa
vam, num boicote ao sal monopolizado pelos coloni
zadores ingleses. Foi preso, mas conseguiu a libera
ção completa do sal e tempos depois a independên
cia da índia.

No Brasil, essa atitude ainda é pouco utilizada.
Mas já tivemos exemplos bem sucedidos. Em 1979,
por exemplo, o movimento das donas-de-casa promo
veu um boicote à carne, devido aos altos preços do
produto. O movimento conseguiu uma redução de
20% no preço.

O SR. IVAN RANZOLlN - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR.IVAN RANZOLlN (pP - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, minha comunicação é no mesmo sentido
da do Deputado Edison Andrino.

A Justiça da 1a Vara da Fazenda de Santa Cata
rina, numa decisão liminar do Juiz Domingos Paludo,
mandou suspender e proibir a cobrança de 41,75%
de reajuste nas tarifas telefônicas. Felizmente, al
guém está defendendo o consumidor do aumento
abusivo praticado pela ANATEL.

Solicito a devida divulgação desta comunicação
nos órgãos de comunicação da Casa.

O SR. MARCELlNO FRAGA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para, em
repúdio, divulgar problema que, cada vez mais, está
revoltando não apenas os moradores de Colatina, no
Estado do Espírito Santo, como também quem passa
pelo anel viário do Município.

Trata-se da conclusão da cabeceira da segunda
ponte, a qual se localiza na BR-259, ligando à BR-116
(Rio-Bahia), e de mais 5 quilômetros de asfalto.

A não-conclusão da obra está prejudicando o
escoamento de produtos agropecuários e o transpor
te de granito, pois a Ponte Florentino Avidos, por se
encontrar em péssimas condições, está interditada
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para cargas com mais de 27 toneladas. E tem havido
greve dos graniteiros.

Essa situação está um verdadeiro descaso, e os
caminhoneiros estão tendo que fazer um desvio de
até 120 quilômetros, tendo prejuízos com o atraso
das cargas.

O Ministro dos Transportes, Dr. Anderson Adau
to, prometeu em audiência por 3 vezes o término da
cabeceira da ponte, e, até o presente momento, nada
foi feito. Há mais de 4 meses, estamos solicitando a
S.Exa. o término da ponte de Colatina, obra que já
custou aos cofres públicos 17 milhões de reais e que,
agora, pode ser terminada com apenas 700 mil reais.

Sr. Presidente, isso é apenas mais um descaso
com o Estado do Espírito Santo, que vem sofrendo in
justas perseguições.

Mais uma vez, solicito ao Dr. Anderson Adauto a
conclusão da obra, pelo povo de Colatina, pelo Esta
do do Espírito Santo.

É o que eu tenho a dizer.
O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresento à Casa, conforme o art. 113, inciso I, § 1°,
do Regimento Interno, indicação a ser encaminha
da ao Poder Executivo em que solicito providências
a respeito das pequenas e microempresas, das
quais somos defensores, assim como VExa., Depu
tado João Caldas.

Solicitamos ao Exmo. Sr. Presidente da Repú
blica a edição de decreto sobre a atualização dos
valores para o enquadramento das microempresas
e das empresas de pequeno porte ao SIMPLES. O
teto atual é de 1 milhão e 200 mil reais, que precisa
ser reajustado em virtude da inflação ocorrida nes
ses 7 anos.

Sr. Presidente, precisamos mudar o entendi
mento de que não se devem cumprir leis no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. TAKAVAMA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. TAKAVAMA (PSB - PRo Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demais
companheiros, apresentei ontem documento a esta
Casa, a pedido do Grupo Parlamentar Evangélico, em
que expresso nossa posição sobre a realização de

sessão solene da Câmara dos Deputados em home
nagem ao Dia Nacional da Consciência Homossexu
al.

Os Deputados que compõem o Grupo Parla
mentar Evangélico vêm lutando, em toda a sua exis
tência nesta Casa, pelo fortalecimento dos valores
morais da sociedade e pela sua organização com
base na união familiar, primeiro núcleo a que perten
ce o ser humano e que é portador do legado manter o
zelo pelas questões inerentes à espécie. A defesa
desse legado é que nos leva a manifestar, neste mo
mento, nossa posição contrária ao motivo que origi
nou a sessão de homenagem ao Dia Nacional da
Consciência Homossexual.

Compreendemos que a existência das minori
as sociais não significa que devamos preservá-Ias.
Devemos, sim, procurar redirecioná-Ias de acordo
com os critérios do amor a Deus e a seus preceitos.
Amar o pecador não significa amar o pecado; amar
o homossexual não significa amar o homossexua
lismo. Portanto, Deus ama o pecador, mas abomina
o pecado.

Diante disso, entendemos que o amor ao próxi
mo significa sobretudo dar a ele a oportunidade de re
missão dos desvios dos mandamentos sagrados. É
uma hipocrisia termos na mesa deste plenário a Bí
b�ia, símbolo do cristianismo, e admitir que aquela
seja uma prática natural. Não há argumento que nos
possa convencer. Basta olhar a estética de um ho
mem e a de uma mulher e ver as diferenças.

O que faz o elo entre nós e a humanidade do fu
turo é o desejo de um mundo melhor. Nós, Parlamen
tares, somos agentes de transformação da sociedade
e de busca de equilíbrio rumo a esse mundo. Por isso,
temos o direito de discutir o que achamos ser melhor
para ela.

A Nação brasileira é pautada, desde sua funda
ção, pela observância dos princípios cristãos. Dessa
forma, o Grupo Parlamentar Evangélico entende que
sua posição não traduz um ato de retrocesso em rela
ção aos direitos humanos.

Sr. Presidente, os direitos humanos, na Bíblia,
significam o livre arbítrio. Nosso gesto não é de desa
mor. Posicionamo-nos contra a referida sessão sole
ne porque ela em nada contribuirá para a formação fí
sica, moral e intelectual da família nem para os bons
hábitos dos nossos filhos e das gerações futuras.

Por isso, o Grupo Parlamentar Evangélico se posi
ciona totalmente contra a pretendida sessão de home
nagem ao Dia Nacional da Consciência Homossexual.

Muito obrigado.
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DURANTE O DISCURSO DO SR. TA
KAYAMA, O SR. JOÃO CALDAS, 4° SU
PLENTE DE SECRETÁRIO, DEIXA A CA
DEIRA DA PRESIDÊNCIA, QUE É OCUPA
DA PELO SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, 1°
VICE-PRESIDENTE.

O SR. SANDES JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os jornais trazem uma notícia
estarrecedora, que nos remete necessariamente à
reflexão sobre o problema da violência urbana no Bra
sil. Pasmem os senhores, uma granada de fabricação
argentina foi apreendida pela Guarda Municipal do
Rio de Janeiro em poder de um grupo de cerca de 15
menores de rua, no final da noite de segunda-feira,
segundo informações da Polícia Civil carioca.

Os menores estavam concentrados em uma
praça em frente ao shopping RioSul, no Bairro de Bo
tafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao avistarem os
guardas municipais, eles chegaram a retirar o pino da
granada, mas o artefato não explodiu.

A que ponto chegamos, Srs. Deputados? Não
estamos falando de bandidos de alta periculosidade,
mas de menores. Esse tipo de armamento é privativo
das Forças Armadas e estava nas mãos de jovens
que, em vez de perambularem pelas ruas, deveriam
estar nos bancos das escolas.

Segundo informações da imprensa, os guardas
acionaram o esquadrão antibombas da Polícia Civil
para detonar o explosivo. Os policiais usaram sacos
de areia para evitar que os estilhaços da granada fe
rissem alguém ou atingissem os prédios próximos.

Atente-se para as declarações do inspetor Antô
nio Candreva, publicadas pela Folha On-Line: "Essa é
uma granada com capacidade de destruir num raio de
até 30 metros. É uma granada que mata em um raio
de nove metros. Não tem como desativá-Ia, tem que
destruí-Ia no locar.

Pelo jeito, o uso de granadas é a mais nova face
da criminalidade no Rio de Janeiro. No início do ano,
durante uma onda de ataques promovidos por trafi
cantes, uma granada foi lançada na porta do shop
ping RioSul e destruiu parcialmente o chão e o teto do
centro comercial mais visitado da Zona Sul carioca.
No ano passado, o shopping foi alvo de outro ataque
semelhante ao do início deste ano.São fatos absolu
tamente lamentáveis, Sr. Presidente. Deixo aqui uma

mensagem de extrema preocupação com os rumos
da violência neste País. A cada dia que passa, a im
pressão que se tem é que a sociedade está chafur
dando na areia movediça da criminalidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, chamo a atenção da Casa para o recente
anúncio do Governo sobre a licitação para a constru
ção de linhas de transmissão de energia elétrica.

Várias empresas que tinham concessão para
construir hidrelétricas suspenderam os investimentos
por causa da indefinição da política do Governo, ape
sar de já terem um cronograma para o início das
obras.

Temos receio de que não apareça nenhum inte
ressado na licitação anunciada pelo Governo, porque
ele tem desmoralizado as agências reguladoras.

Hoje, há enorme clamor por empregos no País,
mas o Governo do PT e do Presidente Lula não está
preocupado com a geração de empregos, porque não
define uma política para o setor elétrico nacional.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, com relação aos aumentos abusivos
das tarifas telefônicas anunciados recentemente pe
las operadoras, é preciso que esta Casa se pronuncie
de forma veementemente contrária à linha de atua
ção da Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, que na verdade se configura muito mais
como agência de apoio às operadoras privadas do
serviço de telefonia no País do que como órgão fisca
lizador e regulador dessas operadoras.

Hoje, os jornais trazem matérias sobre as ações
que estão sendo impetradas na Justiça contra esses
aumentos abusivos. Em dois Estados, Rio de Janeiro
e Santa Catarina, já foram concedidas liminares im
pedindo os aumentos, o que demonstra que o Judi
ciário está aplicando o bom senso e o princípio do in
teresse coletivo acima de qualquer outro interesse.
Na Paraíba, o PROCON já está preparando ação con
tra a TELEMAR, operadora de telefonia fixa no Esta-
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do, para impedir que esses aumentos sejam efetiva
dos. Lá a ANATEL já está sendo chamada de "Mãe
tel", a "mãezona" da telefonia privada.

Aumentaram a tarifa cobrada sobre os pul
sos que medem a duração da ligação e também a ta
rifa básica. Ou seja, o cidadão não tem como fugir dos
aumentos. Mesmo que diminua o uso do serviço para
não sentir o impacto dos aumentos em sua conta tele
fônica no final do mês, ainda assim vai pagar mais
caro, porque o reajuste atingiu também a tarifa bási
ca, que vem discriminada na fatura e é independente
da utilização do serviço.

O que está acontecendo em relação aos au
mentos das tarifas telefônicas é de fato um absurdo.
Precisamos, em conjunto com o Poder Executivo,
mais do que rever os contratos feitos com as operado
ras privadas, o que é fundamental, reavaliar também
a atuação dessas agências reguladoras e colocá-Ias
efetivamente a serviço da sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. FRANCISCA TRINDADE - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. FRANCISCA TRINDADE (PT - PI.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, trago a esta Casa as
sunto que considero da maior importância, dada a
sua gravidade. Trata-se do trabalho realizado pelo
Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça do Pia
uí, juntamente com algumas instituições que têm
agido com firmeza no sentido de apurar denúncias
de desvio de recursos públicos praticados por Pre
feitos do interior daquele Estado. Nos últimos 60
dias, no Estado do Piauí, foram afastados do cargo
8 Prefeitos, num processo de cassação em que cai
um, outro vai a julgamento.

O Tribunal de Justiça, numa atitude muito coe
rente e firme, vem julgando casos de improbidade ad
ministrativa e de crime eleitoral praticado por alguns
dos eleitos para representar os interesses mais im
portantes, mais estratégicos, das comunidades po
bres. Para termos idéia do quadro, até o Prefeito da ci
dade de Acauã, lamentavelmente, recentemente foi
cassado pelo Tribunal de Justiça. Faço este registro
porque se trata de um processo doloroso, que envolve
verbas federais, e portanto é necessário contar com o
apoio do Tribunal de Contas da União, do Ministério
Público Federal e da Controladoria-Geral da União,
por intermédio do Ministro Waldir Pires, para que se
dê suporte às instituições piauienses que neste mo-

mento cumprem seu papel constitucional, dando à
sociedade e aos bons e honestos Prefeitos do Estado
um exemplo, na atuação do Tribunal de Justiça.

Sr. Presidente, conclamo esses Poderes para,
dia 14 de agosto, estarmos na audiência pública a ser
realizada pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, que contará com a presença do Ministro
Waldir Pires, a quem, na ocasião, apresentaremos o
conjunto de denúncias e de indícios de irregularida
des cometidas por Prefeitos em todo o Brasil.

Lamentavelmente, essa ainda é a prática de al
gumas figuras públicas.

Sr. Presidente, além dessa medida, pedimos ao
Tribunal de Contas da União que envie ao Estado do
Piauí uma comissão para ajudar nas investigações.
Pedimos também que esta Casa aprecie e aprove
projeto de minha autoria, em que sugerimos ao Presi
dente Lula que reveja uma lei aprovada e sancionada,
na calada da noite, pelo ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que, como todos sabemos, não
fez esforço algum para ajudar a combater a corrupção
no País; ao contrário, sancionou, às vésperas do Na
tal, a lei que cria fórum privilegiado para o julgamento
de ocupante de cargo público.

Peço ao Presidente Lula que retire da lei esse
artigo, porque o privilégio tem de ser do cargo, e não
da pessoa que o ocupa.

Faço este registro com muita tristeza. Coinci
dentemente, a maioria desses Prefeitos são ligados a
esse velho bloco que dominou o País.

É o que tenho a dizer.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de cumprimentar a
Deputada Maria do Rosário, que solicitou realização
de sessão solene, e também a Deputada Laura Car
neiro, autora do projeto de lei que institui o Dia Nacio
nal do Orgulho Gay e da Consciência Homossexual.

O Dia do Orgulho Gay é um marco na luta pelos
direitos humanos, civis e pelo respeito à diversidade
sexual. Nessa data, muitos gays, lésbicas, bissexuais,
travestis, transgêneros e simpatizantes do mundo
todo se manifestam para defender seus direitos de ci
dadania.

Neste momento, devemos lembrar que, em
nosso País, são mais de 16 milhões de homossexu
ais e que grande parte sofre discriminação e violên-
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cia. Dados do Grupo Gay da Bahia mostram que, a
cada 3 dias, um homossexual é assassinado em
nosso País, vítima da homofobia: a intolerância à
homossexualidade.

Não basta punir os crimes praticados contra ho
mossexuais, é necessário atuar no fomento de ações
afirmativas, nas quais as especificidades da cidada
nia dos homossexuais esteja incluída como política
pública. É preciso combater a discriminação como
forma de prevenção à violência, mesmo porque a dis
criminação é proibida pela Constituição.

A livre orientação sexual, seja ela qual for, é um
direito inalienável de qualquer cidadão. Diz nossa
Constituição em seu art. 3°, incisos I e IV:

"Art. 30 Constituem objetivos funda
mentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa
e solidária;

IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discri
minação".

Estamos aqui prestando nossa homenagem ao
Dia Nacional do Orgulho Gay e da Consciência Ho
mossexual, mas esperando que, um dia, não neces
sitemos mais dessa data especial para denunciar o
preconceito e a discriminação de que são vítimas os
homossexuais, pois, nesse dia, que hoje é ainda
uma utopia, estaremos respeitando nossos seme
lhantes e exercitando nossa cidadania plena.

Sr. Presidente, venho também comunicar à
Mesa a criação, no dia de hoje, do Grupo Parlamentar
Brasil-Canadá. Com muita honra, nomeamos o De
putado João Paulo Cunha nosso Presidente de Hon
ra. Estou à frente do Grupo, cuja Presidência assumo
com muita responsabilidade. O 1° Vice-Presidente é o
Deputado João Herrmann Neto; o 2° Vice-Presidente
é o Senador Heráclito Fortes; o Secretário-Executivo
é o Deputado Alexandre Santos; o 1° Tesoureiro é o
Deputado Robson Tuma; o 2° Tesoureiro é o Deputa
do Fernando Gabeira; a 1a Vogal é a Deputada Juíza
Denise Frossard; e o 2° Vogal é o Senador Geraldo
Mesquita Júnior.

Obrigada, Sr. Presidente.
A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - se. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, funcionários e funcionárias desta
Casa, venho fazer um registro que considero de gran
de importância para o País. O Presidente Lula recebe
hoje o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Ter
ra, para começar a traçar um plano nacional de refor
ma agrária. Até agora não se tem um plano, apenas
alguns assentamentos.

É muito importante mexer na estrutura agrária
conservadora e violenta deste País. Até parece que a
terra foi inventada por quem a domina. Não. Ela é um
bem de Deus, da natureza, e precisa estar a serviço
da humanidade.

As pessoas podem viver sem um braço, sem
uma perna, mas não podem viver sem a terra, sem a
água, sem o ar. Quando discutimos a reforma agrária,
a concepc;:ão da terra, dos valores da vida e da nature
za, pensamos na continuidade da espécie humana.

Sr. Presidente, quero também elogiar a Polícia
Federal e a Justiça do Trabalho por terem libertado
450 trabalhadores escravos em Goiás. Infelizmente, a
escravidão ainda não acabou no Brasil. Ela continua
patrocinada pelos senhores donos da terra, coronéis
nervosos, como antigamente. Pedimos a eles que se
acalmem, porque o País não é só deles.

Esta Nação é de todas as brasileiras e brasilei
ros e precisa ser partilhada. As pessoas precisam de
pão, de dI,gnidade, do direito de trabalhar, de viver, de
amar. Não podem ficar pedindo nas ruas, vivendo da
migalha da mesa dos ricos. Estamos em evolução,
entrando numa nova era. Precisamos abolir essa so
ciedade escravista, colonialista e predatória.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que faça constar
dos Anais matéria em que estão listadas as reivindi
cações do MST.

Obrigada.

MA TÉRIA A QUE SE REFERE A
ORADORA:

Governo Lula
Quarta, :~ de julho de 2003, 13h05 Atualizada às
13h58
MST quer assentamento de um milhão de famílias

Vinte e nove representantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que se reu
niram hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va, no Palácio do Planalto, entregaram uma pauta
de reivindicações dividida em cinco pontos; terra,
assentamentos, educação, direitos humanos e com
bate à impunidade e preocupações gerais.
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Os sem-terra pedem o assentamento de um mi
lhão de famílias no período de 2003 a 2006. Veja abai
xo os pontos detalhados pelo movimento:

Terra:
os sem-terra pedem um plano nacional de re

forma agrária que contemple o assentamento de um
milhão de famílias no período de 2003 a 2006; o ime
diato assentamento das 120 mil famílias acampa
das, o fortalecimento do Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária (lncra); a preservação do
Imposto Territorial Rural (ITR) como imposto com
plementar da Reforma Agrária, vinculado à Receita
Federal; a desapropriação das fazendas que não
cumpram a função social, que tenham trabalho es
cravo, contrabando, plantações de psicotrópicos,
que cumpre as leis trabalhistas, que promovam
agressões ao meio ambiente, além de terras públi
cas griladas; que bancos estatais e o INSS coloquem
à disposição da reforma agrária todas as áreas hipo
tecadas aos cofres públicos;

Assentamentos:

MST pede um programa de créd~o especial
para reforma agrária, nos moldes do Procera, des
burocratizado, e que estimule a cooperação, a agro
indústria, a agroecologia e dê condições para estru
turar o desenvolvimento econômico-social das famí
lias assentadas; programa de assistência técnica,
com equipes multidiciplinares, com um técnico para
cada 100 famílias sob a organização dos assenta
dos implantação de um programa de agroindústria
cooperativada em assentamentos da reforma agrá
ria;

a implantação de um novo modelo tecnológico
baseado na agricultura orgânica, na multiplicação das
sementes pelos agricultores e na produção de seus
insumos;

implantação de infra-estrutura básica em todos
os assentamentos.

Educação:

reforma agrana associada a um programa
massivo de educação no campo, erradicando anal
fabetismo nas áreas de assentamento, que implica
em mais recursos do Ministério da Educação para
essa finalidade; programa de Capacitação Profissio
nal, envolvendo 20 mil jovens e adultos das areas
de assentamento e acampamento fortalecimento do
Programa Nacional de Educação nas áreas de refor
ma agrária com a destinação de R$30 milhões ain
da este ano, para esta finalidade;

Direitos Humanos:
aprovação da emenda constitucional que trans

fere para a esfera federal a competência para investi
gar e processar crimes contra os direitos humanos
determinação de abertura de inquérito, pela Polícia
Federal, contra os fazendeiros que utilizam milícias
armadas e incitam a violência e o crime e que man
têm vinculação com o narcotráfico e o contrabando de
armas.

Preocupações gerais:
MST se posiciona contra a liberação e comerci

alização de produtos transgênicos; defende a integra
ção soberana de todos os países latino-americanos e
caribenhos que se posicionem contrário a implanta
ção da Área de Livre de Comércio das Américas
(Alca) defende o novo modelo agrícola voltado para a
geração de emprego, produção de alimentos para o
mercado interno, soberania alimentar e a valorização
da vida no campo.

Lula ganha presentes e coloca boné do MST
Parecendo animado com o encontro com os

sem-terra, Lula botou o boné vermelho do MST que
ganhou de presente, pegou a bola de couro que ga
nhou de sem-terra gaúchos, abriu um saco de biscoi
tos produzido em um assentamento e chegou a pôr
um deles na boca de um dos líderes do MST.

O SR. ZEQUINHA MARINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a Constituição Brasilei
ra, ao tratar dos Princípios Fundamentais, em seu Tí
tulo I, estabelece, entre os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, a redução das desi
gualdades sociais e regionais. Trata-se, é evidente, de
um princípio fundamental a ser observado pelo Esta
do, pelo Governo e, principalmente, pelos legislado
res, que devem zelar pelo fiel cumprimento da Consti
tuição na elaboração legislativa.

Em vários outros pontos a Constituição relem
bra o princípio para ratificar sua importância para o
crescimento harmônico de todas as regiões do País.
No capítulo relativo aos tributos, o texto constitucional
defende a igualdade de tratamento tributário em todo
o território nacional, abrindo uma única exceção: a
concessão de incentivos fiscais destinados a promo
ver o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico
entre as diferentes regiões do País. Em outras pala-
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vras, o legislador pode discriminar os tributos com o
objetivo de incentivar o crescimento harmônico da
economia em todo o País.

Por isso, torna-se realmente muito estranho que
um ato legislativo como a Lei Kandir tenha saído do
Congresso Nacional sem um debate mais profundo
sobre suas implicações no desenvolvimento econô
mico regional. À época, foram salientadas e glorifica
das suas implicações no incentivo aos investimentos
e, principalmente, às exportações, em especial as
agrícolas do Centro-Sul. Sim, o diagnóstico se mos
trou correto, mas não foram previstos, na justa medi
da, os malefícios que a lei trouxe para o Erário dos
Estados.

A Lei Kandir trouxe em seu bojo, é certo, uma
compensação financeira para as perdas estaduais da
receita do ICMS. Essa compensação, no entanto, é
temporária e não irá além de 2007. Também não se
trata de compensação total, pois os cálculos mais oti
mistas dizem que ela não ultrapassa 50% das perdas
de arrecadação.

Apesar de todo o lado negativo dessa lei deso
nerativa, o texto da reforma tributária encaminhada
recentemente pelo Poder Executivo a esta Casa
constitucionaliza a Lei Kandir, ao desonerar totalmen
te as exportações, mantido o aproveitamento dos cré
ditos decorrentes das operações anteriores. Até aí
não há surpresa, tendo em vista o esforço demonstra
do pelo novo Governo para incrementar as exporta
ções. O que espanta é o silêncio total da proposta a
respeito da manutenção das compensações, aos
Estados, pela perda da receita. O Poder Executivo
mostrou-se insensível à aflitiva situação financeira vi
vida pelos Estados - e também pelos Municípios,
igualmente beneficiados pelo ressarcimento hoje vi
gente - e ignorou solenemente as perdas do ICMS.

A constitucionalização da Lei Kandir, da manei
ra contida na proposta de reforma tributária, repre
senta uma ameaça aos Estados exportadores e a
certeza da perpetuação de prejuízos para Estados
como o Pará, que necessitam urgentemente de recur~

sos para implementar o seu desenvolvimento.
Não é correto, nem justo, nem ético, penalizar

um Estado por colaborar significativamente para o in
cremento da balança comercial brasileira. Esse é um
procedimento com toda a certeza equivocado. Muito
mais inteligente certamente seria que a Constituição
incentivasse os Estados a lutar, com todos os meios
ao seu alcance, em prol da elevação do volume das
exportações. Que fizesse dos Estados parceiros deci
didos e motivados na batalha, que é de todo o País,

por divisas fortes que possam reduzir nossa dívida
pública.

A apreciação da reforma tributária ainda está se
iniciando nesta Casa. Ainda há tempo para aperfei
çoá-Ia, e inúmeras emendas já apresentadas apóiam
os interesses estaduais e municipais. Parece-nos que
o ilustre Relator, na Comissão Especial, tem se mos
trado sensivel à causa dos Estados. Só não vimos,
até agora, o apoio do Poder Executivo através da pa
lavra do Ministro da Fazenda, nosso antigo colega
nesta Casa, ex-Prefeito de grande cidade do Estado
de São Paulo, e, portanto, homem público com todas
as credenciais para bem receber, compreender e
atender a nosso apelo. Neste momento conclamamos
S.Exa. a juntar-se a nós, nesse esforço de defesa e
convencimento de uma causa justa. Aos nossos cole
gas do Congresso Nacional solicitamos que não es
moreçam, e alertamos que a hora é esta para a defe
sa digna dos interesses econômicos e financeiros de
nossos Estados.

Muito obrigado.
O SR. ROGÉRIO SILVA - Sr. Presidente, peço a

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ROGÉRIO SILVA (PPS - MT. Questão de

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on
tem, precisamente às 17h36min, levantei neste ple
nário uma questão de ordem, sob a presidência de
V.Exa., a respeito do procedimento desta Casa diante
do veto do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao
PLP n° 41, projeto de lei complementar que regula
menta a criação, a incorporação, a fusão e o des
membramento de Municípios.

O § 4° do art. 18 da Constituição Federal diz cla
ramente que a criação, a fusão, a incorporação e o
desmembramento de Municípios far-se-ão por lei es
tadual, dentro do período determinado por lei federal.

Tramitou no Congresso Nacional o PLP n° 41,
aprovado por unanimidade nas 2 Casas. Na Câmara
dos Deputados, a matéria foi aprovada com 379 votos
a favor, quorum qualificado.

No veto, o Sr. Presidente da República diz que
decidiu vetar integralmente, por inconstitucionalidade
e contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei
Complementar nO 41.

Primeiro, o projeto é constitucional e foi ampla
mente debatido tanto no Senado como na Câmara.
Segundo, o interesse público representado pelo Se
nado Federal e pela Câmara dos Deputados em mo
mento algum foi contrariado. Terceiro, a matéria foi
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tratada pela assessoria e pelo Presidente Lula como
projeto de lei ordinária, mas estamos diante de um
projeto de lei complementar.

Sr. Presidente, ontem venceu o prazo para que
fosse vetado o Projeto de Lei Complementar n° 41 , e
o veto do Presidente da República foi para uma lei or
dinária. A matéria não foi tratada por S.Exa. da mes
ma forma que neste Congresso Nacional.

Solicito à Mesa da Câmara dos Deputados que
encaminhe à Mesa do Congresso Nacional, para pro
mulgação, o Projeto de Lei Complementar n° 41 , que
regulamenta justamente o § 4° do art. 18 da Constitui
ção Federal.

Sr. Presidente, é a questão de ordem que apre
sento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Deputado Rogério Silva, esta Presidência recebe
a questão de ordem de V. Exa. O mais rapidamente
possível, daremos resposta à sua reivindicação.

O SR. HENRIQUE AFONSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi
atentamente cada intervenção desta tribuna, e creio
que a enxurrada de críticas direcionadas ao Governo
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva requer de nós,
do PT, atenção especial.

O povo brasileiro, de modo geral, tem aplaudido
o Governo Lula, cuja gestão tem sido marcada por
uma série de iniciativas do ponto de vista econômico,
social e cultural. Talvez nenhum Presidente da Repú
blica tenha conseguido realizar as façanhas que o
atual Governo alcançou em 6 meses.

Sr. Presidente, fico estupefato, por exemplo,
com a possibilidade de o preço do combustível baixar
novamente. Desde pequeno, tenho observado que a
alta é constante, quase semanal. O Governo Lula,
com sua capacidade de conduzir os indicadores da
macroeconomia, conseguiu baixar o dólar e o Risco
Brasil, ao estabelecer uma política monetária que dá
equilíbrio à economia brasileira. A queda do dólar e
do preço do combustível se reflete na diminuição do
preço do arroz, do feijão e do óleo, conforme verifica
mos nos supermercados. Entretanto, parece que nin
guém está enxergando isso, inclusive neste Parla
mento, e nós, do Partido dos Trabalhadores, não te
mos tido o devido reconhecimento. Isso me deixa in
quieto.

Sr. Presidente, tenho acompanhado as iniciati
vas tomadas pelo Governo em relação ao microcrédi
to e ao primeiro emprego e direcionadas para as ca
madas mais carentes dos trabalhadores. Talvez isso
esteja irritando aqueles que sempre se beneficiaram
das riquezas deste País.

Hoje vemos o Governo articulado para fazer
com que efetivamente a distribuição de renda possa
chegar às famílias mais pobres. Ele tem respeitado os
ricos e os empresários, mas agora está trabalhando
para aqueles que mais precisam dele, ou seja, os ex
cluídos da sociedade.

Muito obrigado.
O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje vi al
guns Deputados, inclusive do PSDB, fazer pronuncia
mentos contra o Governo Lula. Até parece que este
partido não esteve há 8 anos governando este País.

É de se admirar a facilidade com que esses De
putados têm vindo à tribuna para dizer que o Governo
Lula não está fazendo nada.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Brasil tem hoje 25 mil quilômetros de rodovias intra
fegáveis. Pergunto: onde foi parar o dinheiro deste
País? Onde foi parar, meu colega do Acre, o dinhei
ro das privatizações, que somou mais de 300 bi
lhões de reais?

Recebemos um país com a inflação disparada,
que só desempregou nos últimos 8 anos, que não en
carou a reforma agrária como deveria ter sido encara
da , que não investiu na saúde pública e na educação
como deveria investir. Basta ver os índices que os jor
nais noticiam sobre o nível de educação da nossa ju
ventude.

Portanto, V.Exa. realmente tem razão. Também
nunca vi combustível baixar de preço neste País.
Estou vendo agora no nosso Governo. Com certeza,
vai baixar ainda mais, pois nosso Governo está atento
à especulação e à corrupção.

E por falar em corrupção, parabenizo o Ministro
Waldir Pires, da Controladoria Geral da União,
que todo mês sorteia 50 prefeituras para serem fis
calizadas, porque tem muito dinheiro indo para o
ralo neste País. Prefeitos irresponsáveis que recebem
dinheiro para a merenda escolar e para pagar os pro
fessores compram fazendas e apartamentos, inclusi
ve investem esse dinheiro fora do País.
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Portanto, o combate à corrupção no Brasil é
uma forma de gerar emprego, colocar mais merenda
na escola, pagar mais aos professores e melhorar a
educação no País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, volto a esta tribuna em nome do
PSDB para um chamamento à responsabilidade do
Governo Federal.

Sandovalina decreta estado de emergência em
São Paulo. O Prefeito do PMDB, Divaldo Pereira de
Oliveira, decretou ontem estado de emergência no
Município, que fica no Pontal do Paranapanema, por
tempo indeterminado. O Movimento sem terra bloque
ia rodovias no noroeste de Minas Gerais. Governo de
São Paulo pede a promotores que investiguem o MST
e a violência no Pontal. O líder do MST diz que ocupa
ções não vão parar.

Sr. Presidente, basta ler o jornal, ver a televisão
ou ouvir o rádio para verificar que começou a existir
um clima de intranqüilidade no campo. Estamos preo
cupados com que esse início de processo de radicali
zação se avolume e gere conflitos que acabem provo
cando situação irreversível emtermosde negociação.

O Governo Federal está praticando neste mo
mento ação de omissão, que possibilita desordem na
vida do campo no Brasil, tudo isso em razão de con
cepção equivocada sobre a questão da terra.

Na hora que o Governo Federal aceitou que o
INCRA e suas agências estaduais pudessem ser re
presentadas por movimentos sociais, deixou de ter a
capacidade de ser agente moderador, negociador,
para adotar a postura de alguém que defende sim
plesmente uma parte.

Sr. Presidente, não estamos nesta tribuna para
promover ansiedade, gerar conflito e insegurança,
mas para pedir ao Governo que cumpra seu compro
misso de fazer uma reforma agrária pacífica e eficien
te, como todos desejamos.

Vou citar apenas alguns números. Nos 8 anos
do Governo Fernando Henrique, foram assentadas
600 mil famílias em 20 milhões de hectares e gastos
mais de 15 bilhões de reais, inclusive com o PRONAF

Nos 6 meses do atual Governo, apenas 200 mil
hectares foram decretados como área de desapropri
ação, beneficiando 3 mil famílias. Há mais de 120 in
vasões e mais de 20 mortes, um recorde, no conflito

agrário. Vamos comparar com os 6 meses de Fernan
do Henrique Cardoso: em 1995, foi desapropriado
quase 1 milhão de hectares de áreas, beneficiando 10
mil famílias. À época, houve apenas 57 invasões e 11
mortes, apesar de todas as dificuldades.

Estamos muito preocupados, porque o Governo
passa sinais divergentes em relação à Medida Provi
sória n° 2.183, lei fundamental para controlar as inva
sões no Brasil. O Ministro do Desenvolvimento Agrá
rio aventou a possibilidade de modificá-Ia. O Ministro
José Dirceu disse que não a modificaria. A sociedade
se pergunta qual dessas posições de fato vale. Todos
os que estão neste plenário hão de responder: Se o
Ministro José Dirceu disse que não a modificaria, vale
o que S.Exa. disse, pois o Ministro do Desenvolvimen
to Agrário é seu subordinado. Mas não está aplicando
a MP. De que ela necessita? Explicitar que fazendas
foram invadidas e quem são os invasores, porque, a
partir da aplicação da lei, as áreas invadidas não po
dem ser passíveis de reforma agrária.

No momento em que isso não ocorre, solicita-se
a publicaqão do cadastro dos invasores e da terra e o
Governo não transforma isso em ação pública, está
se dando sinal de que a invasão pode continuar, urna
vez que a medida provisória não será aplicada.

Não desejamos, Líder Aldo Rebelo, que nossa
vinda à tnbuna passe um clima de insegurança, de in
tranqüilidade e, assim, estimule o conflito. Queremos
que não haja conflito e insegurança, que o Governo
aja de acordo com a lei e com as normas instituciona
is, que a lei seja preservada, que o Estado de Direito
seja de fato a norma do exercício do poder neste País,
que o Governo Lula cumpra o compromisso da refor
ma agrária, tão necessária ao Brasil. Mesmo porque
sabemos que desestabilizar o campo neste momento
é um desserviço principalmente à área que mais pro
duz para exportação, gera mais segurança no empre
go, cria melhores condições da retornada do cresci
mento econômico.

Não podemos a cada dia tornar conhecimento,
pela televisão, pelo rádio ou pelos jornais, de notícias
corno a dl3 ontem, de que um caminhão, que transpor
tava macarrão e arroz, foi saqueado em Pernambuco,
ou corno a do mês passado, em que um engenho foi
queimado no mesmo Estado, ou corno a da situação
que está ocorrendo em São Paulo, ou como a que
houve no pedágio do Paraná, ou corno a estampada
na primeira página de O Estado de SPaulo sobre a
marcha dos sem-terra, que poderia gerar um conflito
com mones.

Achamos que o Presidente da República tem
obrigação de encontrar solução condizente com o
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compromisso das normas democráticas e institucio
nais. Queremos o cumprimento da lei não de forma
reacionária contra os mais fracos, mas de forma de
mocrática, segundo a Medida Provisória na 2.183.
Não sou a favor do radicalismo de proprietários que
contratam milícias, mas não podemos aceitar que
aqueles que têm terra, produzem e geram emprego
se sintam inseguros em virtude da falta de ação do
Governo Federal.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estamos desejosos de ver cumprida a Medida Provi
sória na 2.183. Se isso ocorrer, daremos um basta à
desordem e à insegurança que prejudicam a vida de
cidadãos livres, que desejam trabalhar, produzir e
proporcionar tranqüilidade para suas famílias.

Era o que eu tinha a dizer em nome da Lideran
ça do PSDB. Falo não como Jutahy Junior, Deputado
da Bahia, mas como Líder do PSDB, atendendo à so
licitação da bancada, que me aconselhou a usar este
horário para chamar à responsabilidade o Governo
Federal. (Palmas.)

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eunício Olivei
ra, para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo
a tribuna para ler nota oficial publicada nesta tarde
pela Executiva Nacional do PMDB:

"A Comissão Executiva Nacional, hoje
reunida em conseqüência de deliberação to
mada no dia de ontem, 10 de julho de 2003,
em reunião realizada entre o Governador do
Distrito Federal, Joaquim Roriz, o Presiden
te do Congresso Nacional, Senador José
Sarney, o Presidente Nacional do PMDB,
Deputado Michel Temer, o Líder do PMDB
no Senado Federal, Senador Renan Calhei
ros, e o Líder do PMDB na Câmara, Deputa
do Eunício Oliveira, divulga a seguinte nota:

A Comissão Executiva do PMDB vem
a público rejeitar toda e qualquer atitude po
lítica que vise à retirada do mandato do Go
vernador Joaquim Roriz e da Vice-Governa
dora Maria de Lourdes Abadia, legitimamen
te eleitos no Distrito Federal para o quadriê
nio 2003/2006.

Esclarece que, das 35 ações movidas
contra o Governador, imotivadas juridica
mente, 28 já foram julgadas e consideradas
improcedentes pelo Tribunal Regional Elei
toral por falta absoluta de provas.

O Supremo Tribunal Federal decidiu
sustar o andamento do processo movido
pelo PT, até que o mesmo venha a se pro
nunciar sobre os pleitos constitucionais
questionados, a saber: o que garante o jul
gamento por, pelo menos, duas instâncias e
o que assegura a igualdade das partes em
produzir contraprovas.

O PMDB nacional lamenta e repudia a
atitude do PT do Distrito Federal, cuja ação
política põe em risco a aliança formalizada
pelo partido com o Governo Federal, poden
do significar abalo à governabilidade do
País".

Assina a nota a direção do PMDB. (Muito bem.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado Eunício Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo,
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ouvi atentamente o discurso de ad
vertência do Líder do PSDB, Deputado Jutahy Junior,
e quero inicialmente manifestar gratidão pelo fato de
S.Exa. se preocupar com a situação do campo no
Brasil.

Há evidentemente, conforme tem noticiado a
imprensa, tensões localizadas na área rural. É preci
so destacar, em primeiro lugar, que no campo o ambi
ente é pacífico, de cooperação.

Se forem consultadas as entidades mais repre
sentativas do campo brasileiro - tanto as ligadas aos
pequenos e microproprietários, quanto as dos gran
des e médios produtores - e a imensa maioria de
suas lideranças, vamos ouvir o testemunho de um ob
jetivo comum, voltado para a produção, para o au
mento da oferta de alimentos em nosso País e para a
ampliação das exportações. Este é o objetivo comum:
um programa mínimo que unifique micro, pequenos,
médios e grandes produtores.

As entidades representativas de todos esses
setores da agricultura comungam dos mesmos ob
jetivos, celebram cada conquista e cada plano apre
sentado pelo Governo Federal com o fim de asse-
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gurar o financiamento e outras facilidades para a
safra agrícola.

O primeiro registro que faço é o de que, no Go
verno do Presidente Lula, o campo vive um ambiente
de trabalho e de preocupação com a inovação, com a
produção de alimentos para os mercados interno e
externo.

As provas mais cabais e incontestes da existên
cia desse ambiente têm sido a liberação de recursos
- 30 bilhões de reais foram liberados no primeiro mo
mento e 5 bilhões de reais no segundo - e os prog
nósticos de ampliação da safra de grãos no País, a
qual não seria possível se o campo brasileiro não vi
vesse tal ambiente.

De qualquer forma, volto a agradecer as preocu
pações manifestadas pelo Líder Jutahy Junior, até
porque são as mesmas do Governo. Lembro apenas
a S.Exa. e às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados
que as tensões e os conflitos localizados existentes
no campo brasileiro não são invenção do Governo do
Presidente Lula nem foram inaugurados por ele. Pelo
contrário, já existem há muito tempo.

O Deputado Jutahy Junior é baiano e conhece
dor da história do seu Estado. Portanto, sabe que, no
final do século XIX, no início da República, na região
de Monte Santo, Uauá e outros Municípios baianos, o
Brasil conheceu o maior conflito no campo da sua his
tória, o qual em nada se compara ao que se vive hoje,
de forma quase isolada, no campo brasileiro.

Os Deputados de Santa Catarina e do Paraná
sabem que, na região do Contestado, no início deste
século, o Brasil conheceu outro conflito sangrento, de
grandes proporções. Os Parlamentares do Paraná sa
bem que, no sudoeste paranaense, na região de
Francisco Beltrão, nos idos de 1950, o Paraná conhe
ceu também outro grande conflito de terra. Da mesma
forma, os Deputados de Goiás sabem que, no século
passado, nos anos 60, em Trombas e Formoso, em
Goiás, outro grande e sangrento conflito de terra
aconteceu. E, mesmo em pleno regime de força, por
volta de 1970, houve outro grande conflito de terra na
região do sul do Pará.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, portanto,
quando se fala de situações de tensão localizadas no
campo brasileiro, está-se falando de episódios recor
rentes - mais do que recorrentes, eu diria quase per
manentes - na história do Brasil. São séculos de con
flitos no campo, porque as providências mais profun
das e duradouras necessárias para que eles cessas
sem nunca foram tomadas de forma conseqüente! O
Brasil nunca conheceu a verdadeira democratização
da propriedade da terra, como conheceram os Esta-

dos Unidos, a Europa, o Japão. Essa é a raiz da situa
ção de tensão no campo.

O Presidente Lula reconhece o problema, que é
histórico, da mesma forma que o reconheceu o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, em cujo Governo
também houve invasões e saques, como houve sa
ques no Governo do Presidente João Figueiredo.
Quem não se lembra disso? O Deputado Wa~er Feld
man, do PSDB, certamente se lembra da grande
onda de saques que ocorreu em São Paulo, em 1983.

Essas são situações sociais que muitas vezes
os governantes não têm como controlar de forma ab
soluta e completa. Houve tempos, no início da Repú
blica, em que a questão social era considerada caso
de polícia. Felizmente, os tempos modernos já não a
consideram uma questão policial, o que não significa
que, não sendo de polícia, não seja do ãmbito da lei.

O Presidente Lula tem dito, reafirmado e confir
mado que qualquer reforma agrária que venha a ser
feita no seu Governo será realizada de acordo com a
lei, sem afronta à Justiça, ao direito de propriedade, a
quem produz. Essa é a afirmação do Presidente da
República, que busca respeitar a autonomia dos
Estados, da Justiça, das esferas distintas de cada um
dos Poderes.

Portanto, nobre Líder Jutahy Junior, pela tercei
ra vez agradeço a V.Exa. a advertência, o alerta que
faz ao Governo. Mas agradecer não significa neces
sariamente concordar com todas as palavras de
VExa. Até concordo com algumas das preocupações
apresentadas, mas gostaria que VExa. observasse
um panorama mais amplo da situação do campo bra
sileiro. Por isso, sugiro que VExa. analise o problema
do ponto de vista das raízes mais profundas dos con
flitos existentes no campo brasileiro, que hoje em dia
não refletem apenas a preocupação de trabalhadores
rurais sem-terra - alguns movimentos envolvidos nos
conflitos expressam, na verdade, desespero.

Sr. Presidente, hoje pela manhã, participei de
reunião com o Presidente da República, os Ministros
José Dirceu, Miguel Rossetto e Luiz Dulci, os Líderes
do Governo no Congresso e no Senado e 27 repre
sentantes de trabalhadores rurais. Em nenhum mo
mento da reunião testemunhei ambiente de disputa
ou ameaça. Presenciei apenas o clima existente em
qualquer lugar em que estão presentes membros dos
movimentos sociais: o de reivindicação - os trabalha
dores rurais sem-terra reivindicavam assistência, fi
nanciamento e infra-estrutura para os assentamentos
já existentes.
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É verdade que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso promoveu o assentamento de mais de 530
mil famílias. Reconheço que isso é um êxito, um feito
e rendo-lhe minhas homenagens por ter alcançado
esse número fabuloso, pois assentar essa quantidade
de famílias é um feito em qualquer país do mundo.
Mas, como todo feito, ele é parcial, incompleto. Das
530 mil famílias assentadas, mais de 400 mil não têm
acesso à água, à energia elétrica, à estradas para es
coar a produção. Qualquer Deputado sabe que produ
zir sem acesso ao mercado é condenar à morte o pro
dutor rural. Esses assentados pediram providências
ao Presidente da República no sentido de terem
acesso a essa infra-estrutura fundamental para sus
tentar a produção. Não basta colher, é preciso agre
gar valor, introduzir a agroindústria.

Revela-se uma realidade que podemos não co
nhecer: a presença de mais de 120 mil famílias acam
padas em beira de estrada. Nós, Congressistas, de
veríamos agradecer a Deus por 120 mil pessoas bus
carem um pedaço de terra para produzir, e não men
digar, traficar drogas, assaltar nas esquinas. Elas
querem, com o suor do próprio rosto, prover o susten
to de sua família.

Devíamos agradecer porque, em vez de movi
mentos clandestinos, mascarados, que atuam à mar
gem das instituições, os trabalhadores rurais sem-ter
ra podem discutir com o Presidente da República e
freqüentar esta Casa e debater com V.Exas. Essa é
uma conquista da democracia. Ao invés de condenar,
deveríamos agradecer o fato de a evolução democrá
tica brasileira permitir que movimentos sociais te
nham suas lideranças publicamente reconhecidas
pelos interlocutores do Poder Público, do Congresso
Nacional.

Se temos a convicção de que o caminho para
resolver os conflitos sociais é o democrático, não há
por que deixar de registrar que é uma conquista de
mocrática a existência de movimentos dessa nature
za, sem que isso negue a legitimidade das preocupa
ções com atos que ultrapassem os limites da legali
dade, que utilizem a violência como método de per
suasão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é eviden
te que todos aqui conhecem o Presidente Lula e sa
bem, por sua história, seu exemplo, seu testemunho e
sua prática, que S.Exa. jamais integrou, incentivou ou
estimulou qualquer prática dessa natureza.

Esse ambiente congrega todas as esferas da
sociedade brasileira, inclusive do campo, os grandes

produtores, cujos méritos nós e o Presidente não pa
ramos de reconhecer, pela contribuição que dão às
exportações e à geração de divisas e empregos.

Numa sociedade democrática, é preciso encon
trar sempre o espaço dos grandes e reconhecer, na
medida certa, suas virtudes e seus méritos, assim
como as virtudes, os méritos e a legitimidade dos pe
quenos. Que, diante de um momento de desespero
desses, não nos ergamos para condená-los, mas
para examinar, de maneira tranqüila, magnânima e
generosa, suas razões.

Examinar de forma generosa as razões do de
sespero não significa necessariamente abençoá-lo,
legitimá-lo, estimulá-lo ou concordar com ele, mas
não devemos desconhecê-lo, e sim abrir as portas
para que, no processo de negociação, de reconheci
mento de uma dívida social histórica, tenhamos a paz
como resultado da negociação dos conflitos, e não a
paz dos cemitérios, que é a negação do conflito.

Digo isso, Sr. Presidente, porque sei que esta
Casa, pelo seu espírito democrático, saberá entender
- até pelo princípio da Bíblia, "a César o que de Cé
sar, a Deus o que é de Deus" - que o Presidente pro
cedeu de maneira legítima e democrática ao negociar
dentro dos limites da lei com o Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Coronel Alves PL
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 5
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PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 13

AMAZONAS

Carlos Souza PL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo PT
Casara PSDB
Confúcio Moura PMDB
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PL
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB

Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
João Alfredo PT

José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB

Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB

Moroni Torgan PFL
Pastor PE!dro Ribeiro PTB
Vicente P.rruda PSDB

Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 18

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá pDS
Ciro Nogueira PFL
Francisca Trindade PT
Júlio Cesar PFL
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de IPiauí: 8

Julho de 2003
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PFL

BAHIA

PMOB
PFL
PFL

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 7

Antônio Carlos Magalhães Neto
Bassuma PT
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PL
Jonival Lucas Junior
José Carlos Aleluia
José Carlos Araújo
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 28

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PL
Cleuber Carneiro PFL

PMDB

ALAGOAS

PP
PSB

PSDB

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão S.Part.
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique S.Part.
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 10

RIO GRANDE DO NORTE Rogério Teófilo PFL

Álvaro Dias PDT Total de Alagoas: 7

Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves
Lavoisier Maia PSB
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 6

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMOB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PSOB
Marcos de Jesus PL
Miguel Arraes PSB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 17

Benedito de Lira
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
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PSDB

Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PL
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PL
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL
Marcello Siqueira PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Osmânio Pereira PSDB
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 39

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PSB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PSDB
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PP
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PP
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PDT
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Juíza Denise Frossard PSDB
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PSB
Paulo Feijó PSDB
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PL
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
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Oimas Ramalho PPS
Or. Evilásio PSB
Or. Hélio POT
Or. Pinotti PMOB
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Gilberto Kassab PFL
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSOB
Lobbe Neto PSOB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL
Michel Temer PMOB
Milton Monti PL
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSOB
Paulo Lima PMOB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PSOB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Walter Feldman PSOB
Zulaiê Cobra PSOB
Total de São Paulo: 52

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSOB

Welinton Fagundes PL
Wílson Santos PSOB
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB
Enio Tatico PTB
João Campos PSOB
Jovair Arantes PSOB
Leandro Vilela PMOB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMOB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMOB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMOB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Affonso Camargo PSOB
André Zacharow POT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL
Colombo PT
Oilceu Sperafico PP
Or. Rosinha PT
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Gustavo Fruet PMOB
Hermes Parcianello PMOB
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Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Takayama PSB
Total de Paraná: 25

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon S.Part.
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PP
Cezar Schirmer PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
José Ivo Sartori PMDB
Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL

Orlando Desconsi PT
Osvaldo l3iolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pirnenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de IRio Grande do Sul: 22

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 387
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vai-se passar à apreciação da matéria que está so
bre a mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa requerimento subscrito por todos os
Srs. Líderes no seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para a apreciação da Mensa
gem n° 281/03, 'relativa ao envio de uma Força Multi
nacional de Emergência Provisória para a cidade de
Bunia, Província de Ituri, República Democrática do
Congo'.

Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. - Assi
nam: Aldo Rebelo, Líder do Governo; Eduardo
Campos, Líder do PSB; Fernando Gonçalves,
Vice-Líder do PTB; Alberto Goldman, Vice-Líder
do PSDB; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB; L.uci Choinacki, Vice-Líder do PT; Fran
cisco DClrnelles, Vice-Líder do PP; Neiva Morei
ra, Líder do PDT; José Carlos Aleluia, Líder do
PFL; Daniel Almeida, Vice-Líder do PCdoB; Hum
berto Michiles, Vice-Líder do PL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não tenho nenhuma objeção à aprovação desse pedi
do de urgência. Apenas solicito à Mesa que essa de
cisão, qua não vai contar com minha oposição, não
crie jurisprudência, a fim de que esse exemplo não
seja evocado amanhã ou depois.
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Sr. Presidente, faço essa observação entenden
do a preocupação de V Exa. em aprovar não apenas a
urgência, mas o mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, neste momento estamos
votando a urgência, mas recebo a sugestão de V. Exa.
de que, caso o Plenário aprecie o projeto, não se tor
ne jurisprudência a votação da urgência e do projeto
na mesma sessão.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
VExa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma
vez votada a urgência, quando o projeto for à votação,
sugiro seja explicada a justificativa da ida desse gru
po ao Congo. Temos missões por lá e seria interes
sante que os Srs. Deputados soubessem o que estão
votando.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis ao requerimento per
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

MENSAGEM N° 281, DE 2003
(Do Poder Executivo).

Discussão, em turno único, da Men
sagem n° 281, de 2003, relativa ao envio
de uma força multinacional de emergên
cia provisória para a cidade de Bunia,
Província de Ituri, República Democrática
do Congo. Pendente de pareceres das
Comissões: de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional e de Constituição e Jus
tiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para oferecer parecer à mensagem, em substituição
à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional, concedo a palavra ao Deputado Fernando Ga
beira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (P - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, vou defender a proposta
do Governo. Existe uma guerra civil no Congo que
produz milhares de vítimas, inclusive, em certos mo
mentos, com registros de canibalismo.

A presença do País foi um pedido do Secretá
rio-Gerai da ONU, Kofi Annan. Os 2 aviões e a equipe
brasileira vão atuar salvando pessoas, tirando-as da
área de conflito.

Portanto, considero que, na linha da nossa par
ticipação anterior em outros conflitos internacionais,
devemos aprovar esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Fernando Gabeira, gostaria que VExa. enca
minhasse à Mesa o projeto de decreto legislativo.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Já o estou en
caminhando, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

MENSAGEM N° 281, DE 2003

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o envio de uma Força
Multinacional de Emergência Provisória
para a cidade de Bunia, província de Ituri
- República Democrática do Congo.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado

I - Relatório

Nos termos dos artigos 49, I, e 84, VIII, da Cons
tituição Federal, o Exmo Sr. Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional o
envio de meios brasileiros para participar da Força
Multinacional de Emergência Provisória, autorizada
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas
pela Resolução n° 1.484, de 2003, para a cidade de
Bunia, província de Ituri - República Democrática
do Congo.

A referida Força Multinacional de Emergência
Provisória deverá, em estreita coordenação com a
Missão das Nações Unidas na República Democráti
ca do Congo (MONUC):

- contribuir para a estabilização das condições
de segurança e a melhora da situação humanitária na
cidade de Bunia;

- assegurar a proteção do aeroporto e das pes
soas abrigadas em Bunia;

- e, se a situação requerer, contribuir para a se
gurança da população civil, dos membros das Na
ções Unidas e da presença humanitária na cidade.

Informa a Mensagem em apreço que as Nações
Unidas conduzem, desde 1999, uma operação de paz
no Congo, a Monuc, no âmbito da qual foram envia
dos 712 militares uruguaios para a cidade de Bunia a
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fim de garantir a segurança das instalações das Na
ções Unidas e supervisionar a retirada de tropas
ugandenses da região. Com o recente acirramento do
conflito entre as etnias Hemas e Hendu, a Monuc en
contra-se cercada em Bunia, tendo cerca de oito mil
civis dependendo de sua proteção.

A força multinacional em questão é temporária,
com previsão de encerramento no dia 1° de setembro
de 2003, até que o Secretário-Geral reforce a presen
ça da Monuc na região.

A participação brasileira se dará pelo envio de
duas aeronaves C-130, Hércules, da Força Aérea
Brasileira, com equipagens de vôo e equipe de apoio,
até um total de 50 militares, para realizar transporte
aéreo logístico da cidade de Enttebe, em Uganda,
para Bunia.

Conforme o Exmo Sr. Presidente da República,

"A cessão de tais meios é vista pelo
Estado Brasileiro como uma ratificação da
prioridade atribuída ao relacionamento do
Brasil com os países africanos; uma de
monstração da capacidade de mobilização
do País para cooperar na solução de crises
internacionais, evidenciando credenciais de
legítimo candidato a membro permanente
do Conselho de Segurança da ONU; uma
manifestação de apoio do Brasil às institui
ções multilaterais; e também um gesto de
solidariedade com a Nação Uruguaia, cujas
tropas estão sitiadas na Bunia:'

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A comunidade internacional tem demonstrado
extrema preocupação com as proporções catastró
ficas que vêm assumindo os conflitos étnicos na
República Democrática do Congo. Desde o início do
mês de maio, em poucas semanas, os embates pro
vocaram a morte de centenas de civis e guerrilhei
ros na região.

Localizada na região nordeste do Congo, a cida
de de Bunia é o palco principal de sangrenta batalha
entre membros das etnias Hema e Lendu, grupos his
toricamente rivais que vinham sendo contidos por for
ças militares. A situação está fora do controle das Na
ções Unidas que mantêm uma missão de paz na re
gião desde 1999, a Monuc.

Os conflitos estão deixando a população civil
em condições extremamente precárias de sobrevi
vência, carentes de comida, água, assistência médi
ca e sanitária, e mesmo a ajuda humanitária estão

prejudicadas pelas dimensões que tomaram a luta
entre os grupos rivais.

A notória gravidade da situação no Congo to
mou necessário o reforço da presença de tropas envi
adas pelas Nações Unidas, inclusive pelo fato de que
a Monuc está sem condições de atuar devidamente
na região. A França ofereceu-se para enviar tropas
com a participação de outros países, entre os quais o
Brasil.

As missões de paz das Nações Unidas estão
previstas na Carta da ONU, de 1945, e têm sido um
dos principais instrumentos de ação do organismo
para promover a paz e evitar choques entre grupos ri
vais em diferentes partes do mundo.

O Brasil já participou de várias dessas forças ou
operações de paz, seja com o envio de tropas propri
amente ditas, seja com a participação de médicos e
policiais ou de observadores militares. Essa forma de
cooperação internacional já levou brasileiros a traba
lhar nos processos de paz de locais diversos como Ti
mor Leste, Angola, Moçambique, Oriente Médio, na
antiga Iugoslávia, na fronteira Peru-Equador, na Na
míbia, em Uganda e Ruanda, inclusive no Congo, na
década de 60.

A participação brasileira nas missões de paz
das Nações Unidas está absolutamente de acordo
com as obrigações que o País tem como membro da
ONU, com os princípios que regem as nossas rela
ções internacionais, estabelecidos na Constituição
Federal, e contribuem para reforçar a busca de solu
ções pacíficas de controvérsias defendidas historica
mente pela política externa brasileira.

Ao Congresso Nacional cabe autorizar a partici
pação do País nessas missões de paz, tendo em vista
os artigos 49, I, e 84, VIII, da Constituição Federal,
bem como a Lei n° 2.953, de 1956, que fixa normas
para remessa de tropas brasileiras para o exterior. A
referida lei estabelece, no artigo 1°, que a remessa de
força armada terrestre, naval ou aérea para fora do
território nacional, em cumprimento de obrigações
assumidas pelo Brasil como membro de organiza
ções internacionais, só será feito com a autorização
do Congresso Nacional.

Por fim, ressaltamos o fato de que a criação des
sa Força Multinacional de Emergência foi devidamen
te debatida e aprovada pelo Conselho de Segurança
das Nações Unidas, reafirmando a esfera multilateral
como a única que detém legitimidade para promover
a intervenção em qualquer conflito, em qualquer parte
do mundo.



PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
Relator designado pela Mesa em substituição à Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ao
apreciar a Mensagem ofereceu à mesma e vou sub
meter a votos o seguinte

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 493, DE 2003

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovada a participação brasileira

na Fo rça Multinacional de Emergência Provisória, au
torizada pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas pela Resolução nO 1484, de 2003, para a cida
de de Bunia, província de Ituri - República Democráti
ca do Congo.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão da referida participação, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio Nacional.

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

O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mani
festo total apoio à urgência do envio de aviões a essa
localidade. Conheço bastante a situação daqueles
países da África. Estive várias vezes lá cobrindo guer
ras provocadas pelas potências imperialistas que
querem dominar as riquezas do Congo. Centenas de
milhares de pessoas já perderam suas vidas nessa
luta. É importante a atitude das Nações Unidas de for
mar um grande exército para impedir a continuação
do genocídio que está ocorrendo naquele país.

Manifesto, portanto, todo o apoio a esta causa e
solidarizo-me com o Governo uruguaio pelo envio de
quase 800 soldados, que estão passando pelas mes
mas vicissitudes que o povo brasileiro.
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Pelo exposto, voto pela aprovação da participa- Por isso, o parecer da Comissão de Constitui-
ção brasileira na Força Multinacional de Emergência ção e Justiça e de Redação é pela aprovação.
Provisória, autorizada pelo Conselho de Segurança O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
das Nações Unidas pela Resolução n° 1.484, de discussão. (Pausa.)
2003, para a cidade de Bunia, província de Ituri - Re- Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro
pública Democrática do Congo, nos termos do projeto Encerrada a Discussão.
de decreto legislativo em anexo.

Sala das Sessões, de 2003. - Relalator Fernan
do Gadeira.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2003

(Mensagem nO 281, de 2003)

Aprova a participação brasileira na
Força Multinacional de Emergência Pro
visória, autorizada pelo Conselho de Se
gurança das Nações Unidas pela Resolu
ção n° 1.484, de 2003, para a cidade de
Bunia, província de Ituri - República De
mocrática do Congo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovada a participação brasileira na

Força Multinacional de Emergência Provisória, autori
zada pelo Conselho de Segurança das Nações Uni
das pela Resolução n° 1.484, de 2003, para a cidade
de Bunia, província de Ituri - República Democrática
do Congo.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão da referida participação, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

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

Sala das Sessões, de 2003. - Relator Fernando
Gadelha.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto
de decreto legislativo oferecido pelo Relator da Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, ao Deputado Antonio Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o projeto de de
creto legislativo que autoriza o envio de tropas ex
cepcionalmente a essa cidade no Congo atende
aos critérios de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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Essa é a modesta colaboração do Brasil, que re
toma a histórica tradição de não ficar indiferente a lu
tas como essa no continente africano.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 493-A, DE 2003

Aprova a participação brasileira na
Força Multinacional de Emergência Pro
visória, autorizada pelo Conselho de Se
gurança das Nações Unidas pela Resolu
ção n° 1.484, de 2003, para a cidade de
Bunia, província de Ituri - República De
mocrática do Congo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovada a participação brasileira

na Força Multinacional de Emergência Provisória,
autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas pela Resolução n° 1.484, de 2003, para a ci
dade de Bunia, província de Ituri - República Demo
crática do Congo.

Parágrafo único. Ficam suje~os à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão da referida participação, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do inci
so I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala das Sessões, em 2 de julho de 2003. 
Professor Luizinho, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item 1.

PROJETO DE LEI N° 4.376-B, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Reabertura de discussão, em turno
único, do Projeto de Lei n° 4.376-A, de
1993, que regula a falência, a concordata
preventiva e a recuperação das empresas

que exercem atividade econômica regida
pelas leis comerciais e dá outras providênci
as; tendo parecer da Comissão Especial
pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, pela aprovação deste e das emen
das apresentadas na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público nOs 1 e
26, de 1994, e 11,12 e 13, de 1995; pela
aprovação parcial das de nOs 2, 22, 23 e 24,
de 1994, e 1, 2 e 3, de 1995, com substituti
vo; e pela rejeição do Projeto de Lei n°
205/95, apensado, e das Emendas nOs 3, 4,
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21 e 25, de 1994, e 4,5,6,7,8,
9 e 10, de 1995, com complementação de
voto (Relator: Sr. Osvaldo Biolchi).
EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO,
tendo parecer da Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicidade e, no méri
to, pela aprovação das Emendas nOs 1, 2, 5,
7,11,13,14,16,34,41,45,46,52,63,91,
92,95,97, 108, 120, 121 e 129, pela apro
vação parcial das Emendas nOs 6, 17, 31,
35, 42, 82 a 84, 88, 89, 93, 96, 98 a 103,
105,109 a 111,113,115,119,122,124,
125, 128, 131, 134 e 136, com subemenda
substitutiva e, pela rejeição, das Emendas
nOs 3,4,8,9,10,12,15,18 a 30,32,33,36
a 40, 43, 44, 47 a 51, 53 a 62, 64 a 81, 85 a
87,90,94,104,106,107,112,114,116 a
118, 123, 126, 127, 130, 132, 133 e 135
(I~elator: Sr. Osvaldo Biolchi).

Obs.: emendas oferecidas em plenário
na 50a Legislatura: nOs 1 a 82; na reabertura
da discussão na 51 a Legislatura: nOs 83 a 136.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sras. e Srs. Deputados, este projeto é conhecido
como Lei de Falências.

Sobre a mesa requerimento no seguinte teor:
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, a inver

são da pauta para que o item 1, Projeto de Lei nO
4.376-B, 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", passe
a ser o item 6, após o PDL n° 1.060/2001.

Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. - Assi
na: Aldo Rebelo - Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação () requerimento.



Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 7.017, de 2002, que acrescenta
artigo ao Código Penal e modifica a pena
combinada aos crimes de corrupção ativa e
passiva. Pendente de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

PROJETO DE LEI N° 7.017, DE 2002
(Senado Federal - Comissão Mista)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 7.491, de 2002, que altera a reda
ção do art. 4° da Lei n° 10.201, de 14 de fe
vereiro de 2001, que institui o Fundo Nacio
nal de Segurança Pública - FNSP, e dá ou
tras providências. Tendo parecer das Comis
sões: de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico,
pela aprovação deste e pela rejeição do PL
n° 6.651/02 e do PL n° 895/03, apensados
(Relator: Sr. Alberto Fraga); de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa deste,
com emenda, e do Projeto de Lei n° 6.651,
de 2002, apensada, com emenda, e pela in
juridicidade do Projeto de Lei n° 895, de
2003, apensado (Relator: Sr. Aloysio Nunes
Ferreira. Pendente de parecer da Comissão
de Finanças e Tributação.

Tendo apensado os Projetos de Lei nOs
6.651, de 2002 e 895, de 2003.

PROJETO DE LEI N° 7.491-A, DE 2002
(Senado Federal- Comissão Mista)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao Projeto
de Lei n° 7.491, em substituição à Comissão de Fi
nanças e Tributação, ao Deputado Fábio Souto.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebi a in
formação de que o Deputado Fábio Souto ainda está
discutindo um acordo com relação ao parecer.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
uma emenda fruto do acordo apresentada no plená
rio, Deputado Fábio Souto?

O SR. FÁBIO SOUTO (PFL - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
discutindo ainda com os Líderes, com o Deputado
José Carlos Aleluia, para chegarmos a um consenso
sobre esse parecer.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se peço a palavra pela ordem.
encontram. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Aprovado. V.Exa. a palavra.
Está invertida a pauta da Ordem do Dia. A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item 2. demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tendo

em vista a tentativa de acordo dos Líderes apenas em
torno de um ponto, V.Exa. poderia adiar esta matéria
para a sessão de amanhã? É apenas um ponto, não
há grandes polêmicas sobre o tema.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Quem são os Líderes que estão tratando do acordo,
Deputada Laura Carneiro?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse projeto não tem grandes dificuldades. Contudo,
o Deputado Fábio Souto reuniu-se hoje com os
Vice-Líderes do partido e nos mostrou que o § 3° é um
desvio de finalidade do Fundo de Segurança Pública.

Com o projeto, há a pretensão de aplicar recur
sos da segurança pública em saneamento e lazer.
Ora, Sr. Presidente, V.Exa. tem comandado esta Casa
para dar prioridade à segurança publica e sabe que
não podemos aprovar a utilização desses recursos
dessa maneira.

O parecer do Deputado Fábio Souto está fican
do pronto e ele recomenda a não-aprovação do § 3°,
ou seja, a manutenção do § 3° como estava previsto.
Ele está pedindo alguns minutos para preparar o rela
tório.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo o prazo de uma sessão ao Deputado Fábio
Souto, para que apresente o parecer na sessão de
amanhã. Assim S.Exa. poderá trabalhar com mais
tranqüilidade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item 3.
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Tendo apensado os PL's nOs 925/99,
3.961/00 e 5. 112/01.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa requerimento subscrito pelo Vice-Lí
der do PMDB, no seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, a retira

da de pauta do Projeto de Lei n° 7.017, de 2002, cons
tante do item 3 da pauta.

Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. - Men
des Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Está retirado de pauta.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item 4.

PROJETO DE LEI N° 6.680-A, de 2002
(Do Sr. Eduardo Campos)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 6.680, de 2002, que estabelece
normas voltadas à responsabilidade na ges
tão social do Estado; tendo pareceres das
Comissões: de Seguridade Social e Família
pela aprovação, com emendas (Relatora:
Sra. Selma Schons); e de Desenvolvimento
Urbano e Interior pela aprovação, com
emendas (Relator: Sr Rogério Silva). Pen
dente de parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, ao Sr. Deputado Maurício Quintella
Lessa.

O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB 
AL. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Projeto de Lei n° 6.680, de 2002, esta
belece normas voltadas à responsabilidade na ges
tão social do Estado.

Vou direto ao voto, Sr. Presidente.
Reserva o Regimento Interno à Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação apreciação da
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regi
mentalidade e técnica legislativa das proposições
submetidas à Câmara dos Deputados e suas Comis
sões - art. 32, inciso 111, alínea "a".

O projeto de lei sob crivo pretende que na pres
tação de contas prestada anualmente ao Congresso
Nacional pelo Presidente da República conste o que
denomina de Mapa da Exclusão Social, com os ele
mentos que enumera nos arts. 2° e 3°.

Com efeito, o inciso IX do art. 49 da Constituição
Federal inclui na competência exclusiva do Congres
so Nacional, in verbis:

"Art. 49 .
IX - julgar anualmente as contas pres

tadas pelo Presidente da República e apre
ciar os relatórios sobre a execução dos pia
nos de governo;"

Constitui âmbito de competência priva
tiva do Presidente da República, especifica
da no art. 84, inciso XXIV, da Lei Maior,
"prestar, anualmente, ao Congresso Nacio
nal, dentro de sessenta dias após a abertu
ra da sessão legislativa, as contas referen
tes ao exercício anterior".

O art. 4° do referido projeto dispõe que a lei
que aprovar o Plano Plurianual previsto no inciso I
do art. 165 do Texto Supremo deverá apresentar
Plano de Ajuste Social, que deverá estabelecer as
metas de melhoria dos indicadores sociais contidos
no aludido mapa, traçando estratégias para atin
gi-Ias no período de vigência do Plano Plurianual.

O art. 5° estabelece que o projeto de lei orça
mentária anual incluirá o Plano de Ajuste Social com
as metas a serem alcançadas no ano respectivo,
além das ações para tal quantificadas financeira e fisi
camente, sempre que possível.

Ademais, consoante o parágrafo único do art.
5°, o Plano de Ajuste Social conterá, ainda, a avali
ação do cumprimento das metas relativas ao ano
anterior.

Ao que parece, essa matéria se insere no âma
go dos parágrafos que compõem o art. 165, em espe
cial no que concerne aos §§ 1°, 2°, 4°, 5°, 6° e 7°.

Há previsão no PL de caracterização de crime
de responsabilidade praticado pelo Presidente da Re
pública o não-atendimento aos ditames da lei. De fato,
o descumprimento das leis já está tipificado entre os
crimes de responsabilidade no art. 85, VII, da Consti
tuição Federal.

"Art. 85. São crimes de responsabilida
de os atos do Presidente da República que
atentem contra a Constituição Federal e, es
pecialmente, contra:
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VII - o cumprimento das leis e das de
cisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão
definidos em lei especial, que estabelecerá
as normas de processo e julgamento:'

Sob a ótica da constitucionalidade, verifica-se
no contexto das normas invocadas que o projeto
passa pelo crivo da Carta Magna, com exceção do
que dispõe o art. 1°, pois, da maneira como está re
digido, insinua violação de dogma de separação dos
Poderes, insculpido no art. 2° da Constituição.

Pode-se, contudo, contornar o vício, alteran
do-se redação, pelo que se oferece a Emenda n° 1.

Resolvida a questão da constitucionalidade, ve
rifica-se também estarem presentes requisitos de le
galidade, juridicidade e regimentalidade. No entanto,
temos reparo a fazer no art. 3°, § 10, alíneas "a" e "b",
haja vista que na classificação dos crimes hediondos,
instituídos pela Lei n° 8.072, de 1990, inserem-se os
crimes de latrocínio e extorsão mediante seqüestro,
sanando-se o erro material com a Emenda n° 2.

Por fim, no que pertine à técnica legislativa, há
que suprimir o art. 8° que exibe a cláusula de revoga
bilidade geral, em obediência ao que determina a Lei
Complementar nO 95, de 26 de fevereiro de 1988, o
que se empreende através da Emenda n° 3.

Por tais razões, Sr. Presidente, votamos pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regi
mentalidade e boa técnica legislativa do PL n° 6.680,
de 2002, com os devidos reparos das emendas acos
tadas - Emendas nOs 1, 2 e 3.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE lEI N° 6.680, DE 2002

Estabelece normas voltadas à res
ponsabilidade na gestão social do Estado.

Autor: Deputado Eduardo Campos
Relator: Deputado Maurício Quintella

I - Relatório

O presente projeto de lei propõe-se ao estabele
cimento de normas visando à responsabilidade na
gestão social do Estado.

Assim, o art. 1° determina que o Presidente da
República encaminhe, anualmente, ao Congresso
Nacional, como parte integrante da prestação de con-

tas a que está obrigado pelo inciso XXIV, do art. 84,
da Constituição Federal, o Mapa da Exclusão Social.

Esse Mapa, segundo o art. 2°, consistirá no di
agnóstico anual, por região e estado, da exclusão so
cial no País, "com base em indicadores sociais refe
rentes à expectativa de vida, renda, desemprego,
educação, saúde, saneamento básico, habitação, po
pulação em situação de risco nas ruas, reforma agrá
ria, segurança, relativos ao ano referência da presta
ção de contas governamental e ao ano imediatamen
te anterior para fins de comparação".

Esses indicadores serão (art. 3°) I) expectativa
de vida em anos ao nascer; 11) renda (PIS per capita
ajustado ao custo de vida do País, indicadores de
concentração de renda, número de pessoas abaixo
da linha da pobreza); 111) desemprego (percentual mé
dio de população economicamente ativa desempre
gada); IV) educação (média entre a taxa de alfabeti
zação de adultos e a taxa combinada de matrícula
nos ensinos fundamental, médio e superior); V) saúde
(número de postos de saúde, de leitos hospitalares,
de agentes comunitários de saúde em relação ao nú
mero de habitantes, de equipes do Programa Saúde
na Família, de mortalidade infantil); VI) saneamento
básico (percentual de domicílios com a água tratada,
coleta e tratamento de esgoto e coleta de lixo); VII)
habituação (déficit habitacional medido por meio do
número de pessoas que vivem em loteamentos irre
gulares destacando as áreas de risco); VIII) popula
ção em situação de risco nas ruas (número de pesso
as); IX) reforma agrária (número de (famílias assenta
das em relação à demanda por assentamentos); X)
segurança (número de ocorrências policiais por clas
sificação de delito), crimes hediondos (art. 1°, da Lei
n° 8.072, de 25-7-1990) e crimes comuns (arts. 121
(homicídio), 129 (lesão corporal), 155 (furto), 157, §
3° (latrocínio) e 159 (extorsão mediante seqüestro),
do Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848, de
7/-12-1940).

Nos termos do art. 4°, a lei que aprovar o Plano
Plurianual (art. 165,1, da CF) estabelecerá um Plano
de Ajuste Social contendo as metas de melhoria dos
indicadores sociais contidos no Mapa da Exclusão
Social, bem como a estratégia para seu atingimento
no período de vigência.

Segundo o art. 5°, o projeto de lei orçamentária
anual apresentará o Plano de Ajuste Social, com as
metas de melhoria dos indicadores sociais do Mapa
de Exclusão Social a serem atingidas no ano seguin
te, discriminando as áreas a serem desenvolvidas,
quantificadas financeira e fisicamente, sempre que
possível. Na forma do parágrafo único, o Plano de
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Ajuste Social conterá a avaliação do cumprimento
das metas relativas ao ano anterior.

O art. 6° caracteriza como crime de responsabi
lidade, previsto no art. 85 da Constituição Federal, o
não cumprimento das disposições na lei in fieri.

O art. 7° contém cláusula de vigência e, o art. 8°,
de revogação total.

Em densa justificação, o ilustre autor da proposi
ção declara as premissas que sinalizaram para a sua
elaboração, sobressaindo o que se destaca abaixo:

"Diante de tudo isto se evidencia que
as políticas públicas nacionais adotadas até
agora para o enfrentamento dessa questão
têm deixado muito a desejar. Os gastos so
ciais, deduz-se, não são direcionados às
parcelas mais miseráveis da população. Os
programas de distribuição de renda, hoje
em vigor, devem ser considerados apenas
como medidas emergenciais do Governo,
pois não substituem a formulação de uma
política de desenvolvimento soberana, que
gere mais empregos e riquezas para o País,
e de medidas que levem a uma democrati
zação dessas riquezas.

No bojo dessa política neoliberal, foi
aprovada no Brasil a Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar n° 101/99) que cri
ou mecanismos de controle de receitas, des
pesas e endividamento público, com o objeti
vo da formação de superávits primários e ga
rantia do pagamento da dívida pública.

Vale porém destacar que, apesar da
ênfase aos controles fiscais dos entes fede
rados e com objetivos claros de se atingir
metas financeiras, não se pode negar da im
portância da Lei de Responsabilidade Fiscal
como um instrumento de gestão pública que
fixou metas e determinou a transparência
dos gastos públicos pelos dirigentes da Na
ção, Estados e Municípios. Entretanto, o
exame das contas da gestão pública deve ir
além dos aspectos financeiros e orçamentá
rios, buscando-se identificar os resultados
alcançados em benefício da população.

Vivemos hoje um momento especial
da história de nosso País. Não é mais possí
vel conviver com a omissão, com a falta de
ética, com a falta de compromisso social. Se
o Brasil concluiu o Século XX reforçando o
paradigma do equilíbrio das contas públicas

e a responsabilização de seus gestores, não
podemos esperar pelo final do século XXI
para resgatar o valor da estabilidade e do
equilíbrio social.

Faz-se necessário conhecer a fundo
essa realidade da exclusão social no Brasil,
a fim de definirmos um planejamento estra
tégico, metas, projetos e ações para solução
desse problema. Não existe, ainda, fontes
oficiais que publiquem informações e esta
tísticas sobre nossa realidade social.

Alguns estados já vêm adotando me
canismos para resgatar a cidadania com
projetos sobre responsabilidade social, a
exemplo do Rio Grande do Sul, mecanismos
esses que precisam ser ampliados a todos
os demais entes federados.

Assim sendo, no cumprimento de nos
sa missão institucional, procuramos comple
mentar o outro lado da Lei de Responsabili
dade Fiscal com o presente projeto de Lei
de Responsabilidade Social, pois entende
mos que uma ação governamental só tem
sentido se realizada com base nas deman
das concretas da população, por saúde,
educação, segurança, emprego, saneamen
to básico, meio ambiente, etc. buscando-se,
permanentemente, a solução dos problemas
cuja satisfação vai se traduzir em melhoria
da qualidade de vida do cidadão:'

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Reserva o Regimento Interno à Comissão de
Constituiqão e Justiça e de Redação a apreciação da
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regi
mentalidade e técnica legislativa das proposições
submetidas à Câmara do Deputados e suas Comis
sões (art. 32, 111, a).

O pl"Ojeto de lei sob crivo pretende que da pres
tação de contas, prestada anualmente ao Congresso
Nacional pelo Presidente da República, conste o que
denomina de Mapa da Exclusão Social, com os ele
mentos que enumera nos arts. 2° e 3°

'Com efeito, o art. 49, da Constituição Federal in
clui na competência exclusiva do Congresso Nacio
nal, in verbis:

"IX - jul gar anualmente as contas
prestadas pelo Presidente da República e
apreciar os relatórios sobre a execução dos
planos de governo;"
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Constituindo âmbito de competência privativa
do Presidente da República, especificada no art. 84
da Lei Maior:

"XXIV - prestar, anualmente, ao Con
gresso Nacional, dentro de sessenta dias,
após a abertura da sessão legislativa, as
contas referentes ao exercício anterior;"Há
previsão no PL em comento de caracteriza
ção de crime de responsabilidade, praticado
pelo Presidente da República, o não atendi
mento aos ditames da lei.

De fato, o descumprimento das leis já está tipifi
cado entre os crimes de responsabilidade, no art. 85,
VII, da Constituição Federal:

"Art. 85. São crimes de responsabilida
de os atos do Presidente da República que
atentem contra a Constituição Federal e, es
pecialmente, contra:

VII- o cumprimento das leis
Parágrafo único. Esses crimes serão

definidos em lei especial, que estabelecerá
as normas de processo e julgamento:'

Sob a óptica da constitucionalidade, verifi
ca-se, no cotejo com as normas invocadas, que o
projeto passa pelo crivo da Carta Magna, com exce
ção do que dispõem os arts. 1°, 4° e 5° § único.

Senão vejamos.
O art. 1° da maneira como encontra-se redigido

encerra violação ao dogma constitucional da Separa
ção dos Poderes, esculpido no art. 2° da Constituição
Federal.

Por seu turno os arts. 4° e 5° § único do PL
afrontam disposição expressa do texto constitucional
(art. 165 da CF), in verbis:

"Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:

I - o plano plurianual;
11 - as diretrizes orçamentárias;
111 - os orçamentos anuais;"

Com efeito, conforme se depreende do artigo
supracitado é da competência exclusiva do Poder
Executivo as leis que disponham acerca dos temas
ali tratados. Assim fica evidente que os artigos men
cionados consagram vicio de iniciativa no processo
legislativo.

Podemos, contudo, sanar os vícios citados, alte
rando-se a redação, pelo que se oferece as Emendas
nOs 1 e 2.

Resolvida a questão da constitucionalidade, ve
rifica-se também estarem presentes os requisitos de
legalidade, juridicidade e regimentalidade.

Contudo, temos um reparo a fazer no art. 3°, X,
alíneas "a" e "b", haja vista que na classificação dos
crimes hediondos instituídos pela Lei n08.072/90 in
serem-se os crimes de latrocínio (§3° do art. 157 do
Código Penal) e de extorsão mediante seqüestro (art.
159 do Código Penal), sanando-se o erro material
com a Emenda n° 4.

Por fim, no que pertine à técnica legislativa, há
que suprimir o art. 8°, que exibe a cláusula de revoga
bilidade geral, em obediência ao que determina a Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, o
que se empreende através da Emenda n° 5.

Por tais razões, votamos pela constitucionalida
de, legalidade, juridicidade, regimentalidade e boa
técnica legislativa do PL n° 6.680, de 2002, com os
devidos reparos das emendas acostadas.

Sala da Comissão, 2 de Julho de 2003. - Depu
tado Maurício Ouintela, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 6.680, DE 2002

Estabelece normas voltadas à res
ponsabilidade na gestão social do Estado.

Autor: Deputado Eduardo Campos
Relator: Deputado Mauricio Ouintella

EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

"Art. 1° Da prestação de contas a ser
enviada anualmente ao Congresso Nacional
pelo Presidente da República constará o
Mapa da Exclusão Social, elaborado nos
termos desta lei."

Sala da Comissão, 2 de Julho de 2003. - De
putado Maurício Ouintela, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 6.680, DE 2002

Estabelece normas voltadas à res
ponsabilidade na gestão social do Estado.

Autor: Deputado Eduardo Campos
Relator: Deputado Maurício Ouintella
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EMENDA N°2

Ficam suprimidos o arts. 4° e 5° caput e § único,
em face de sua inconstitucionalidade.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Maurício Quintella, Relator.

REDAÇÃO PROJETO DE LEI N° 6.680, DE 2002

Estabelece normas voltadas à respon
sabilidade na gestão social do Estado.

Autor: Deputado Eduardo Campos
Relator: Deputado Maurício Quintella

EMENDA N°3

Art. 3° Os indicadores sociais a serem utilizados
na construção do Mapa da Exclusão Social são:

X - Segurança: Número de ocorrênci
as policiais por classificação de delito:

a) Crimes hediondos - art. 1°, da Lei
n° 8.072, de 1990;

b) Crimes comuns - artigos 121 (homi
cídio simples), 129 (lesão corporal), 155
(furto), todos do Código Penal.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Maurício Quintella, Relator.

PROJETO DE LEI N° 6.680, DE 2002

Estabelece normas voltadas à res
ponsabilidade na gestão social do Estado.

Autor: Deputado Eduardo Campos
Relator: Deputado Maurício Quintella

EMENDA N°4

Fica suprimido o art. 8°, em face do que dispõe a
Lei Complementar n° 95/98.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - De
putado Maurício Quintella, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria. O primeiro
é o Deputado Antonio Cambraia. (Pausa.)

Deputado Walter Feldman. (Pausa.)
A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra para encaminhar pelo partido.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Posso conceder-lhe a palavra na hora de orientar a
bancada, Deputada? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -So
bre a mesa a seguinte Emenda de Plenário.

EMENDA
SUBSTITUTIVA GLOBAL DE PLENÁRIO N° 1

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O mapa de Exclusão Social consiste num

diagnóstico anual, por Região e Estado, da exclusão
social no País com base em indicadores sociais refe
rentes à expectativa de vida, renda, desemprego,
educação, saúde, saneamento básico, habitação, po
pulação e situação de risco nas ruas, reforma agrária,
segurança, relativos ao ano referência da prestação
de contas governamental e ao ano imediatamente an
terior para fins de comparação.

Art. 2° Os indicadores sociais e respectivas fon
tes a serem utilizadas na edição do Mapa de Exclu
são Social são:

I - Expectativa de Vida em anos ao nascer, a
partir de informações da pesquisa Tábua de Vida da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca - IBGE, com periodicidade anual;

" - Renda, incluindo Produto Interno Bruto (PIB)
per cap~a ajustado ao custo de vida, concentração de
renda, número de pessoas abaixo da linha de pobreza,
a partir de informações do Instituto de Pesquisa Econô
mica Aplicada - IPEA, com periodicidade anual;

111- Emprego, incluindo taxa de desemprego em
relação à População Economicamente Ativa, a partir
da Pesquisa Mensal de Emprego da Fundação Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBG E, com
periodicidade mensal:

IV - Educação, incluindo média entre a taxa de
alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrí
cula nos ensinos fundamental, médio e superior, a
partir da Pesquisa Nacional por Amostragem de Do
micílios - PNAD da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, com periodicidade
anual;

V - Saúde, incluindo número de postos de saú
de, de leitos hospitalares, de agentes comunitários de
saúde em relação ao número de habitantes, de equi
pes do Programa Saúde na Família, de mortalidade
infantil, a partir do Sistema de Informações Hospitala
res do Sistema Único de Saúde - SHI/SUS e do Siste
ma de Informações sobre Atenção Básica, do Minis
tério da Saúde, com periodicidade anual;

VI - Saneamento básico, incluindo percentual
de domicílios com água tratada, coleta e tratamento
de esgoto, a partir de informações do Sistema Nacio-
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nal de Informações sobre Saneamento - SNIS, do Mi
nistério das Cidades; com periodicidade anual;

VII - Reforma Agrária, incluindo o número de fa
mílias assentadas em relação à demanda por assen
tamentos, a partir de informações do Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; com
periodicidade anual;

VIII- Segurança, incluindo o número de registro
de ocorrências, a partir dos Indicadores de Seguran
ça Pública, do Ministério da Justiça, com a seguinte
classificação de delitos:

a) hediondos, incluindo homicídio doloso, latro
cínio, extorsão mediante seqüestro, estupro e atenta
do violento ao pudor;

b) comuns, incluindo lesões corporais, furtos e
roubos;

IX - Habitação, incluindo o déficit habitacional e
das pessoas que vivem em loteamentos irregulares e
população sem teto.

§ 1° O primeiro Mapa de Exclusão Social será
editado, na formado art. 1° desta Lei, no ano de 2005,
contendo as informações aferidas pelos institutos de
que trata este artigo, por amostragem, referentes ao
ano de 2004.

§ 2° O Censo demográfico de 2010 deverá inclu
ir os indicadores previstos nesta Lei.

§ 3° O Poder Executivo, na forma do art. 84 da
Constituição Federal, poderá incluir novos indicado
res ou aperfeiçoar aqueles previstos neste artigo.

Art. 30 O Mapa de Exclusão Social, O Plano de
Ajuste Social e a prestação de contas serão encami
nhados, anualmente, ao Congresso Nacional, confor
me o disposto no art. 165, inciso I, da Constituição Fe
deral.

Parágrafo único. O Plano de Ajuste Social deve
rá conter as metas de melhoria dos indicadores socia
is de que dispõe esta Lei, bom como as medidas a se
rem adotadas para seu atingimento.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A presente emenda procura eliminar algumas
incorreções do projeto, quais sejam a aplicação da LC
n° 95, de 1998, as limitações materiais previstas nos
arts. 61,63 e 84 da CF, efetivando, por fim, as autori
zações da mesma Carta, no que tange as leis orça
mentárias conquanto atribuições do CN.

Sala das Sessões, em 2 de julho de 2003.
Assinam: Beto Albuquerque, Vice-Líder do Go

verno; Renato Casagrande, Vice-Líder do PSB; Dani-

el Almeida, Vice-Líder do PCdoB; e Luiz Sérgio,
Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer à emenda
de Plenário, pela Comissão de Seguridade Social e
Família, à nobre Deputada Sra. Selma Schons.

A SRA. SELMA SCHONS (PT - PRo Para emitir
parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desejamos, em primeiro lu
gar, destacar a importância desse projeto sobre o
Mapa da Exclusão Social de iniciativa do Sr. Deputa
do Eduardo Campos.

Importantes estudos nesse sentido já estão
sendo efetivados em diferentes Municípios brasilei
ros. A discussão chegou a esta Casa. Tivemos opor
tunidade de ser Relatora na Comissão de Seguridade
Social e Família. No primeiro momento, discordamos
das especificações apresentadas na composição dos
indicadores sociais, entendendo que havia certo te
mor de que não se dispusesse de dados suficientes e
de tempo necessário, visto que o projeto estava em
regime de urgência, para constituir esses o indicado
res sociais.

No primeiro momento, votamos então pela su
pressão do art. 3°. A Comissão de Seguridade Social
e Família nos acompanhou nessa proposição.

Recebemos emendas que propunham que os
indicadores sociais fossem os de consenso do Gover
no, ou seja, do IBGE, IPEA, PENA0 e outros, e ainda
se resguardasse ao Poder Executivo, na forma do art.
84 da Constituição Federal, o direito de incluir novos
indicadores ou aperfeiçoar os previstos no artigo.

Essa aproximação faz com que nos pronuncie
mos favoravelmente à emenda substitutiva, pois en
tendemos que o presente projeto contribui significati
vamente para o planejamento e para a definição dos
lugares em que é maior a exclusão social neste País.
Dessa forma estaremos contornando o imediatismo
que, infelizmente, ainda se encontra muito presente
nas áreas sociais.

Portanto, somos favoráveis à aprovação deste
projeto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer à emenda
de Plenário, pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, ao Deputado Rogério Silva.

O SR. ROGÉRIO SILVA (PPS - MT. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, no
mérito, acata a Emenda Substitutiva Global ao Proje
to de Lei nO 6.680-A, de 2002.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer à emenda
de Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, ao Deputado Maurício Quintella Lessa.

O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB 
AL. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sem dúvida alguma, a emenda global
apresentada pelos Deputados Beto Albuquerque e
outros sana de vez qualquer dúvida que se possa
aventar acerca da constitucionalidade da proposição.

Por conta disso, somos favoráveis à constitucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputa
do Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o projeto de lei institui o Mapa da Exclusão
Social, estabelecendo metas e normas voltadas à
responsabilidade na gestão social do Estado.

O que o cidadão espera do Estado? A respon
sabilidade social. De que maneira? Temos, pela tradi
ção, na responsabilidade do Governo Federal, dos
Estados e Municípios, a educação básica, a de 2° e 3°
grau. Atendemos aos 3 níveis da educação no Brasil.

Temos também o Sistema Único de Saúde,
que atende 140 milhões de brasileiros, sendo que
os planos de saúde atendem em torno de 35 mi
lhões. Talvez o SUS seja o maior sistema de atendi
mento de saúde do mundo, público, gratuito, bem
fundamentado, bem estruturado, levado a milhões
de brasileiros por meio da descentralização imple
mentada há 20 anos.

Atualmente, temos uma rede capilarizada do
Sistema Único de Saúde, em que entram vários pro
gramas, a exemplo do Saúde da Família, que conta
com milhares de equipes. Por meio de postos de saú
de localizados em todos os bairros, executam-se os
Programas Saúde da Família e Internação Domiciliar.

Enfim, creio ser necessária uma atenção mais
adequada. As estruturas filantrópica e pública preci
sam, urgentemente, de atendimento do Governo Fe
deral, de recursos financeiros, de repactuação de
seus passivos, além de correções de valores para
atendimento mais adequado.

No que se refere à educação, a opção do Gover
no deveria ser preferencialmente pela exclusão. Eu
não teria dúvida alguma em afirmar que um aspecto
não cumprido até agora - e deveria ter sido - foi a
educação em período integral. As famílias mais po
bres colocariam seus filhos na creche, na pré-escola
e no 1° grau, até a Sa série, em período integral, por
conta do Governo Federal, dos Estados e Municípios.

Esse entendimento deveria ser a excelência do
País. Não há combate mais eficaz à fome e à miséria
do que dar educação de período integral a milhões de
brasileiros carentes.

Se o Governo Federal não tiver capacidade para
tal, chame os Estados, os Municípios, os empresári
os, os trabalhadores, as Igrejas - católica, evangélica
e outras -- para um grande mutirão, a fim de acolher e
recolher todas as crianças pobres do Brasil para se
rem atendidas o dia inteiro na creche, na escola e na
pré-escola.

Isso é muito para um país que arrecada 36% do
PIB? Não. Trata-se de questão de preferência pelos
pobres. É o que se espera seja feito no País. A União,
os Estados, os Municípios e a sociedade têm respon
sabilidade solidária, e cabe a nós, o Congresso Naci
onal, apresentar propostas. E eu a tenho.

Tenho um projeto que obriga o Governo Federal,
os Estados e os Municípios a darem educação de pe
ríodo integral a todas as crianças, de acordo com o
mapa da pobreza. Aliás, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional- LDB já prevê essa possibili
dade, dentro de alguns anos.

Um governo que se preze, que seja popular, que
tenha característica social, depois de completar a
fase de colocar todas as crianças na escola - antes o
combate era à evasão escolar - , deve ter como próxi
mo passo, com o dinheiro que tem, oferecer a essas
milhões de crianças educação em período integral.

No ano passado, foram arrecadados 473 bi
lhões de reais; neste ano, mais de 500 bilhões. Meio
trilhão de reais é a receita da União, dos Estados e
Municípios. Deveria ser dada preferência aos pobres
do País. Portanto, creche, pré-escola e ensino médio
até os 14 anos para todas as crianças. Venho pregan
do e afirmando que não há outro caminho para o País
a não ser investir em educação. Comecemos pela
educação básica, para formar nossos cidadãos das
favelas, dos bairros mais pobres, da zona rural. Basta
ter vontade, porque dinheiro o Brasil tem. Basta realo
cá-lo - 36% do PIB. E se ainda o Governo entender
que com todo esse dinheiro não dá, chama os empre
sários, as centrais sindicais, as Igrejas e a sociedade
e faça o mutirão da solidariedade e da fraternidade
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em defesa das crianças que estão abandonadas nas
grandes cidades, na periferia e na zona rural do País.
Este é o gesto concreto de um país que tem a carac
terística social como a do nosso Governo.

Espero providências e não discursos e mais dis
cursos. Pega ou larga. Se não tiver competência, lar
ga. O caminho é a creche, a pré-escola e o período in
tegrai para todas as crianças pobres, de acordo com o
projeto de lei do mapa da pobreza.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 160 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, preferên
cia para votação da Emenda Substitutiva Global,
apresentada ao PL n° 6.680/02, que institui o Mapa
da Exclusão Social, estabelecendo metas e normas
voltadas à responsabilidade na gestão social do Esta
do.

Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. - Assi
nam: Maurício Quintella Lessa, PSB; Selma
Schons, PT; e Rogério Silva, PPS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Passa-se à votação da emenda substitutiva global
oferecida em plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10

- O mapa de Exclusão Social consiste
num diagnóstico anual, por Região e Estado, da ex
clusão social no País com base em indicadores socia
is referentes à expectativa de vida, renda, desempre
go, educação, saúde, saneamento básico, habitação,
população e situação de risco nas ruas, reforma agrá
ria, segurança, relativos ao ano referência da presta
ção de contas governamental e ao ano imediatamen
te anterior para fins de comparação.

Art. 20 Os indicadores sociais e respectivas fon
tes a serem utilizadas na edição do Mapa de Exclu
são Social são:

I - Expectativa de Vida em anos ao nascer, a
partir de informações da pesquisa Tábua de Vida da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca - IBGE, com periodicidade anual;

11 - Renda, incluindo Produto Interno Bruto (PIB)
per capita ajustado ao custo de vida, concentração de

renda, número de pessoas abaixo da linha de pobreza,
a partir de informações do Instituto de Pesquisa Econô
mica Aplicada -IPEA, com periodicidade anual;

111- Emprego, incluindo taxa de desemprego em
relação à População Economicamente Ativa, a partir
da Pesquisa Mensal de Emprego da Fundação Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, com
periodicidade mensal:

IV - Educação, incluindo média entre a taxa de
alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrí
cula nos ensinos fundamental, médio e superior, a
partir da Pesquisa Nacional por Amostragem de Do
micílios - PNAD da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, com periodicidade
anual;

V - Saúde, incluindo número de postos de saú
de, de leitos hospitalares, de agentes comunitários de
saúde em relação ao número de habitantes, de equi
pes do Programa Saúde na Família, de mortalidade
infantil, a partir do Sistema de Informações Hospitala
res do Sistema Único de Saúde - SHI/SUS e do Siste
ma de Informações sobre Atenção Básica, do Minis
tério da Saúde, com periodicidade anual;

VI - Saneamento básico, incluindo percentual
de domicílios com água tratada, coleta e tratamento
de esgoto, a partir de informações do Sistema Nacio
nal de Informações sobre Saneamento - SNIS, do Mi
nistério das Cidades; com periodicidade anual;

VII- Reforma Agrária, incluindo o número de fa
mílias assentadas em relação à demanda por assen
tamentos, a partir de informações do Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; com
periodicidade anual;

VIII- Segurança, incluindo o número de registro
de ocorrências, a partir dos Indicadores de Seguran
ça Pública, do Ministério da Justiça, com a seguinte
classificação de delitos:

c) hediondos, incluindo homicídio doloso, latro
cínio, extorsão mediante seqüestro, estupro e atenta
do violento ao pudor;

d) comuns, incluindo lesões corporais, furtos e
roubos;

IX - Habitação, incluindo o déficit habitacional e
das pessoas que vivem em loteamentos irregulares e
população sem teto.

§ 1° O primeiro Mapa de Exclusão Social será
editado, na forma do art. 1° desta Lei, no ano de 2005,
contendo as informações aferidas pelos institutos de
que trata este artigo, por amostragem, referentes ao
ano de 2004.
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§ 2° O Censo demográfico de 2010 deverá inclu
ir os indicadores previstos nesta Lei.

§ 3° O Poder Executivo, na forma do art. 84 da
Constituição Federal, poderá incluir novos indicado
res ou aperfeiçoar aqueles previstos neste artigo.

Art. 3° O Mapa de Exclusão Social, O Plano de
Ajuste Social e a prestação de contas serão encami
nhados, anualmente, ao Congresso Nacional, confor
me o disposto no art. 165, inciso I, da Constituição Fe
deral.

Parágrafo único. O Plano de Ajuste Social deve
rá conter as metas de melhoria dos indicadores socia
is de que dispõe esta Lei, bom como as medidas a se
rem adotadas para seu atingimento.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PV vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA? (Pausa.)

Como vota a Liderança do PCdoS, Deputado
Daniel Almeida?

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT considera
meritório o projeto do Deputado Eduardo Campos.
Em pouco mais de um ano, ele ganhou a credibilidade
desta Casa e foi aprovado de maneira praticamente
unânime nas Comissões.

Tal projeto serve como exemplo de cumprimen
to do PPA e do Orçamento para Estados e Municípios,
funciona como bússola para o plano de aplicação or
çamentário e, por último, é método de avaliação de
governo, capaz de sentir claramente o impacto positi
vo nos diferentes indicadores sociais do País.

Por tudo isso, o PDT vota favoravelmente ao
projeto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS?

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no mé
rito, somos a favor. Entretanto, chamo a atenção para
o seguinte ponto: talvez seja o caso de, em vez de §
1°, falar-se em inciso.

O art. 3° dispõe que "o Mapa da Exclusão Soci
al, o Plano de Ajuste Social e a prestação de contas
serão encaminhados anualmente ao Congresso Na
cional". Mais adiante, "conforme o disposto no art.
165, I", que trata do Plano Plurianual. Há, portanto,
contradição. Talvez seja melhor "nos moldes daquilo
que estabelece o Plano Plurianual", porque não se
pode falar em anualidade, sendo o Plano Plurianual
apresentado de 4 em 4 anos.

Mas não se trata da forma. Está dizendo que é
quando encaminhar o Plano Plurianual, conforme o
disposto no art. 165.

A SRA. LAURA CARNEIRO - É só mudar para
o inciso 11.

O SR. ROBERTO FREIRE - É emenda de reda
ção. Fiz a ressalva anterior. Há uma contradição. O in
ciso I fala do Plano Plurianual, que é encaminhado de
4 em 4 anos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É o
seguinte: lei de iniciativa do Presidente que estabele
cerá o Plano Plurianual. V.Exa. diz que deveria ser in
serido nas diretrizes orçamentárias anual.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Inciso 11.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mui

to bem observado, Deputado Roberto Freire.
O voto do PPS é sim, Deputado?
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, vo

tamos "sim", no mérito.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PSS?
O SR. EDUARDO CAMPOS (PSS - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apro
veito esta oportunidade para agradecer a V.Exa. e aos
Líderes partidários desta Casa que assinaram a ur
gência do projeto. Quero destacar também as contri
buições que o projeto recebeu no debate técnico nas
Comissões. Agradeço à Deputada Selma Schons,
aos Deputado Maurício Quintella Lessa, Rodrigo
Maia, Hélio Esteves e a todos que compreenderam a
negociação política realizada. Agradeço também ao
Presidente Lula por ter inserido o projeto entre os da
pauta da convocação extraordinária.

V.Exa. já tinha demonstrado interesse em pautar
esse projeto que responde à necessidade de haver
maior controle social sobre a execução do Orçamento
público, que aproxima o Parlamento brasileiro da so-
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Como vota o PSDB?
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ciedade e estabelece, ao lado dos objetivos já defini- O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or-
dos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as metas demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o
sociais. PSDB parabeniza o Deputado Eduardo Campos pelo

O Congresso brasileiro, neste momento, pela una- projeto de lei que hoje está sendo votado nesta Casa
nimidade de seus partidos, demonstra interesse em e pela sua competência.
acompanhar de perto a execução orçamentária e em Tal projeto dará condições a todos os Srs. Depu-
dar à sociedade brasileira, ao Tribunal de Contas, à so- tados e aos gestores públicos, diante do mapeamento
ciedade organizada o instrumento de acompanhamen- da exclusão social nas áreas da saúde, saneamento
to da eficácia das políticas e dos gastos públicos. básico, educação, segurança, reforma agrária, enfim,

Nesse sentido, a bancada do PSB agradece ao em todos os aspectos sociais, para que possam gerir
conjunto dos partidos com assento nesta Casa, a seu Estado ou Município de melhor maneira, a fim de
V.Exa. e ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tal en- evitar, cada vez mais, os focos que hoje agridem a so-
tendimento, que propicia na tarde de hoje a votação ciedade brasileira e todos os gestores públicos que

querem mudar este País.
do projeto.

Portanto, o PSB vota "sim". O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - não há dúvida de que a idéia é muito boa e de que o
Como vota o PL? projeto contribui para a melhoria da situação. Porém,

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or- alerto para o fato de que há nele 2 inconstitucionalida-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par- des nas quais o Senado Federal deve debruçar-se.
tido Liberal parabeniza V. Exa., o Presidente Luiz Iná- Registro nossa posição de forma clara e objetiva, pois
cio Lula da Silva e o Deputado Eduardo Campos. O esses 2 aspectos inconstitucionais poderão trazer
projeto nos faz ver os focos da exclusão social que problemas posteriormente.
mais operam no País. Esperamos que assim possa- O PMDB vota "sim".
mos tirar milhões de pessoas da exclusão social em O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço
que vivem. a palavra pela ordem.

O PL vota "sim". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V.Exa. a palavra.

Como vota o PRONA? O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or-
O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis-

(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - tro que existe, no Senado Federal, a PEC da nossa
Sr. Presidente, a bancada do PRONA vota "sim". colega de partido, Senadora Lúcia Vânia, que trata da

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - mesma questão que haveremos também de decidir
Como vota o PP? nesta Casa.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP putada Laura Carneiro, como vota o Partido da Frente
vota pela Emenda Substitutiva Global. Liberal, depois de V.Exa. ter recebido o Disco de Ouro

Aproveito a oportunidade para parabenizar o hoje?
Deputado Eduardo Campos pelo projeto, que ajuda, A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela or-
sem dúvida nenhuma, a resolver os problemas das di- demo Sem revisão da oradora.) - Ao lado de V.Exa.
ferenças sociais do País. Portanto, foi uma honra, Sr. Presidente.

Por isso o Partido Progressista vota "sim". O PFL primeiramente elogia o Deputado Eduar-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ do Campos pela iniciativa de apresentar esse projeto,

que não só institui o Mapa da Exclusão Social, mas
Como vota o PTB? também possibilita a todos os gestores e a nós, Parla-

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or- mentares, o acompanhamento da situação e, mais do
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, que isso, das ações que o Governo Federal e os Go-
após analisar o valor do projeto em exame, encami- vemos Estaduais e Municipais podem executar para
nha o voto "sim". que a população brasileira melhore sob o ponto de

vista da sua expectativa de vida, de renda, de empre
go, de educação, de saúde, de assistência, de sanea-
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mento básico e também no que diz respeito à questão
da reforma agrária tão grave, tão importante, como te
mos visto, em função do que tem ocorrido em todos
os Estados da Federação.

Há também os problemas que decorrem da se
gurança pública que, para nós, são absolutamente vi
tais e os da habitação, na medida em que vemos que,
por exemplo, nos últimos 6 meses nem uma só casa
foi construída neste País.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que para
benizo o Deputado Eduardo Campos, registro que é
um prazer para o PFL votar a favor do projeto de
S.Exa. O PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putada Fátima Bezerra, como vota o PT?

Antes, porém, registro, na companhia de V.Exa.,
Deputada Fátima Bezerra, a presença do Deputado
Cláudio Porpino, do PSB do Rio Grande do Norte.

Como vota o PT?
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT
vota "sim". Parabenizamos a Liderança do nosso Go
verno, o conjunto das Lideranças desta Casa e em
especial o Deputado Eduardo Campos pela brilhante
iniciativa.

O projeto de lei tem por objetivo criar mecanis
mos institucionais para monitoramento da situação
social no País por meio da criação do chamado Mapa
da Exclusão Social, conjunto de indicadores sociais
sistematizados. Também será adotado, em conse
qüência, o Plano de Ajuste Social, que permitirá a afe
rição das ações e investimentos governamentais im
plementados com o objetivo de mitigar as mazelas
sociais.

Vale ressaltar que a proposição foi aprovada,
com emendas, pela Comissão de Seguridade Social
e Família e pela Comissão de Desenvolvimento Urba
no e Interior. Não obstante, constataram-se algumas
inconstitucionalidades com vício de iniciativa, bem
como inconsistências técnicas que prejudicavam o al
cance dos fins a que se propõe o projeto de lei.

Assim, optou-se pela apresentação de substitu
tivo global, em que se aprimorou o projeto, ampla
mente discutido pela assessoria técnica e por Depu
tados da Liderança do Governo, chegando-se, por
tanto, a um consenso no que diz respeito ao texto.

Por conseguinte, Sr. Presidente, mais uma vez,
parabenizamos o Deputado Eduardo Campos por
essa importante iniciativa. O nosso partido vota "sim",
vota favoravelmente ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vola o Governo, Deputado Professor Luizinho?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
poderíamos ser contra projeto que tem parecer favo
rável de iodas as Comissões e busca unanimidade
entre todos os Líderes. O Governo vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação da emenda substi
tutiva global permaneçam como se acham. (Pausa.)

APF~OVADA.

Estáo prejudicadas a proposição inicial (Projeto
de Lei n° 6. 680/02) e as emendas a ele apresentadas.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ-Sr. Presiden
te, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
minutinho só, Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa as Emendas de Redação

EMENDA N° 1

No art. 1°, onde se lê:
"consiste" leia-se: "consistirá".

Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. - Edu
ardo Campos, Líder do PSB

EMENDA N° 2

No art. 3° do PL, onde lê-se "no art. 168, inci
so I", leia-se "art.165, inciso 11 e § 1°".

Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. - Assinam:
Eduardo Campos, Líder do PSB; Roberto Freire, Lí
derdo PPS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Emenda de Redação n° 1.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação a Emenda de Redação n° 2.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APF~OVADA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final DO Projeto de Lei n° 6.680-B, de 2002
Institui o Mapa de Exclusão Social, estabelecendo
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metas e normas voltadas à responsabilidade na ges
tão social do Estado.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Mapa de Exclusão Social consistirá

num diagnóstico anual, por Região e Estado, da ex
clusão social no País com base em indicadores socia
is referentes à expectativa de vida, renda, desempre
go, educação, saúde, saneamento básico, hab~ação,
população em situação de risco nas ruas, reforma
agrária, segurança, relativos ao ano referência da
prestação de contas governamental e ao ano imedia
tamente anterior para fins de comparação.

Art. 2° Os indicadores sociais e respectivas fon
tes a serem utilizados na edição do Mapa de Exclu
são Social são:

I - Expectativa de Vida em anos ao nascer, a
partir de informações da pesquisa Tábua de Vida da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca - IBGE, com periodicidade anual;

11 - Renda, incluindo o Produto Interno Bruto 
PIB, per capita ajustado ao custo de vida, concentra
ção de renda, número de pessoas abaixo da linha de
pobreza, a partir de informações do Instituto de Pes
quisa EconômicaAplicada-IPEA, com periodicidade
anual;

111 - Emprego, incluindo taxa de desemprego em
relação à População Economicamente Ativa, a partir
da Pesquisa Mensal de Emprego da Função Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com pe
riodicidade mensal;

IV - Educação, incluindo média entre a taxa de
alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrí
cuia nos ensinos fundamental, médio e superior, a
partir da Pesquisa Nacional por Amostragem de Do
micílios - PNAD, da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, com periodicidade
anual;

V - Saúde, incluindo número de postos de saú
de, de leitos hospitalares, de agentes comunitários de
saúde em relação ao número de habitantes, de equi
pes do Programa Saúde na Família, de mortalidade
infantil, a partir d,o Sistema de Informações Hospitala
res do Sistema Unico de Saúde - SIH/SUS, e do Sis
tema de Informações sobre Atenção Básica do Minis
tério da Saúde, com periodicidade anual;

VI - Saneamento Básico, incluindo percentual
de domicílios com água tratada, coleta e tratamento
de esgoto, a partir de informações do Sistema Nacio
nal de Informações sobre Saneamento - SNIS, do Mi
nistério das Cidades, com periodicidade anual;

VII - Reforma Agrária, incluindo o número de fa
mílias assentadas em relação à demanda por assen
tamentos, a partir de informações do Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária -INCRA, com
periodicidade anual;

VIII- Segurança, incluindo o número de registro
de ocorrências, a partir dos Indicadores de Seguran
ça Pública, do Ministério da Justiça, com a seguinte
classificação de delitos:

a) hediondos, incluindo homicídio doloso, latro
cínio, extorsão mediante seqüestro, estupro e atenta
do violento ao pudor;

b) comuns, incluindo lesões corporais, furtos e
roubos;

IX - Habitação, incluindo o déficit habitacional e
das pessoas que vivem em loteamentos irregulares e
população sem teto.

§ 1° O primeiro Mapa de Exclusão Social será
editado, na forma do art. 1° desta Lei, no ano de 2005,
contendo as informações aferidas pelos institutos de
que trata este artigo, por amostragem, referentes ao
ano de 2004.

§ 2° O Censo Demográfico de 2010 deverá in
cluir os indicadores previstos nesta Lei.

§ 3° O Poder Executivo, na forma do art. 84 da
Constituição Federal, poderá incluir novos indicado
res ou aperfeiçoar aqueles previstos neste artigo.

Art. 3° O Mapa de Exclusão Social, o Plano de
Ajuste Social e a prestação de contas serão encami
nhados, anualmente, ao Congresso Nacional, confor
me o disposto no art. 165, inciso II e § 1°, da Constitui
ção Federal.

Parágrafo único. O Plano de Ajuste Social deve
rá conter as metas de melhoria dos indicadores socia
is de que dispõe esta Lei, bem como as medidas a se
rem adotadas para seu atingimento.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, em 2 de julho de 2003. 
Antonio Carlos Biscaia, Relator.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
Parabéns, Deputado Eduardo Campos.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, for
mulo questão a V.Exa. com base na mensagem presi
dencial que fez a convocação extraordinária do Con
gresso Nacional.

Nas matérias relativas à Câmara dos Deputa
dos estão incluídos os Requerimentos nOs 8, 10, 12 e
18, todos de 2003, que tratam da criação das Comis
sões Parlamentares de Inquérito dos Combustíveis,
da SERASA, dos Planos de Saúde e de investigação
de fatos relacionados à pirataria.

Sr. Presidente, esses requerimentos já foram
votados, as Comissões já foram instituídas ainda no
mês de junho. A convocação extraordinária não pode
versar sobre requerimentos que já foram apreciados.
Temos de alertar a Casa Civil para o fato de que re
querimentos que constam da pauta da convocação
extraordinária já foram aprovados e as Comissões,
instituídas. Portanto, não podem estar na pauta da
convocação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
VExa. está falando dos requerimentos de Comissão
Parlamentar de Inquérito?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sim, de re
querimento de CPI.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, VExa. sabe muito bem
que os requerimentos de constituição de CPI, a base
para a constituição da Comissão, independem de vo
tação. Atendendo a 2 pressupostos, o número regi
mental e o fato determinado, ela é instalada imediata
mente, independentemente de votação no plenário.

Para a convocação extraordinária, a aproxima
ção que se tem é o requerimento. A aproximação para
se inserir na convocação extraordinária é o requeri
mento, a diferença é que o requerimento de CPI não é
votado, a Comissão é automaticamente instalada se
atender aos 2 pressupostos. Por isso, é inserido nes
se artigo que trata de requerimentos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, não estou discutindo a possibilidade ou não, ape
nas estou dizendo que na pauta de convocação esta
mos convocando para votar requerimentos que, na
verdade, não existem mais, porque as Comissões já
estão instaladas. As 4 Comissões Parlamentares de
Inquérito aludidas já estão em funcionamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para fazer com que as Comissões funcionem durante
a convocação extraordinária, aquilo que se aproxima
do objeto a ser apreciado durante a convocação é o
requerimento, a diferença é que esse requerimento

não é apresentado ao Plenário, a Comissão é auto
maticamente instalada. Por isso, baseia-se no reque
rimento para a convocação extraordinária. Mas VExa.
tem razão, o requerimento não existe mais. É uma ca
utela, porque para a convocação extraordinária é pre
ciso que seja explicitada a matéria.

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer um breve comentário, porque me parece que al
gumas medidas implantadas no Governo passado
não têm sido respeitadas, ou bem encaminhadas, por
este Governo. Chamo a atenção principalmente do
Deputado Professor Luizinho, que aqui está - e falo
em nome do PSDB - , em relação a denúncias que
surgiram na última semana, publicadas pela revista
IstoÉ.

É fundamental, na administração pública, a
transparência. Uma das regras que vêm sendo adota
das em diversas administrações públicas por todo o
País, em Estados e Municípios e em âmbito Federal,
é a ordem de pagamento aos fornecedores do Poder
Público, que deve ser sempre respeitada. Uma ordem
de pagamento garante que privilégios e benefícios
não ocorram para essa ou aquela empresa, para esse
ou aquele prestador de serviço ao Poder Público.

A revista ISTOÉtraz, depois de algumas notas
soltas, que levantam suspeitas no Ministério dos
Transportes, uma história no mínimo esquisita. Não
há por parte do PSDB qualquer tentativa de acusar
quem quer que seja, até porque fazemos política com
responsabilidade. A história envolve o Ministro dos
Transportes, que demitiu o Presidente do DNIT.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, gostaria
de saber o tempo que o Deputado Eduardo Paes
está usando. Estamos na Ordem do Dia, e S.Exa.
não é Líder.

O SR. EDUARDO PAES- O Deputado Luiz Sér
gio parece temer o que vou dizer.

O SR. LUIZ SÉRGIO- Não se trata disso, Depu
tado Eduardo Paes. VExa está cobrando procedi
mentos.

O SR. EDUARDO PAES - Não há por parte do
PSDB qualquer iniciativa ou tentativa de acusar esse
ou aquele Ministro. O PSDB está tratando de questão
grave, que precisa ser explicada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
debate faz parte da natureza da Casa.
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Deputado Eduardo Paes, solicito a VExa que
encerre seu pronunciamento, para que eu conceda a
palavra ao Deputado Luiz Sérgio.

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, vou
concluir.

Chamo a atenção para o fato de que este Gover
no, que preza pela moral, pelo respeito à coisa públi
ca e pela honestidade, tem de dar satisfação a esta
Casa, ao Congresso Nacional, à sociedade civil sobre
os absurdos que lemos na revista IstoÉ. Explicita
mente, o Ministro dos Transportes disse que recebeu
uma ordem do Ministro-Chefe da Casa Civil para an
tecipar o pagamento a uma empreiteira. Nesse meio
tempo, o Diretor ou Presidente do DNIT foi demitido.

Portanto, o PSDB, em nome do Congresso Na
cional, de diversos Parlamentares e da sociedade ci
vil, quer explicações do PT e do Governo acerca des
sa questão, que me parece grave. Melhor seria se o
Deputado Luiz Sérgio explicasse o problema, em vez
de tentar cassar a palavra dos Deputados.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há problema
algum em esclarecer a situação. O fato é que o Depu
tado Eduardo Paes utilizou da palavra em momento
em que não poderia falar pela Liderança do PSDB,
porque estamos na Ordem do Dia e o assunto não
constitui questão de ordem, ou seja, não cabia, na
quele momento, S.Exa. realizar tal intervenção. Como
o Parlamentar está exigindo correta adoção de proce
dimento, seria bom atentar para as normas regimen
tais da Casa, a fim de usar a palavra no momento
adequado.

O SR. EDUARDO PAES - Deputado Luiz Sér
gio, o Presidente me concedeu a palavra na Ordem
do Dia.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Deputado Eduardo Paes utilizou um chamamento re
gimental para tratar de vários pontos. Não citou as
contas CC5 nem a evasão de divisas de algumas con
tas bancárias de candidatos antigos, apenas apre
sentou possibilidades de problemas existentes no
momento.

Entendo o motivo pelo qual S.Exa. foi parcial,
isso é claro, latente, vivo. Mas, de qualquer forma, é
bom que S.Exa. saiba que o Ministério dos Transpor
tes já começou, primeiramente, a ressuscitar algu
mas estradas que já estavam enterradas e a tirar ou
tras da UTI, além de estar começando a resolver o
problema da malha.

Sempre há aqueles que não querem que as coi
sas dêem certo e arrumam intriga, futrica, mas, mes
mo assim, nosso Ministro vai dar a resposta, nosso
Governo vai dar a resposta que S.Exa. tanto deseja,
num curto espaço de tempo. Não sei se ele poderá
dar resposta àquilo que também a revista ISTOÉ de
clarou de candidaturas do passado.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
que este Plenário seja alvo de debates, de marchas,
de contramarchas, de afirmações aqui e acolá, tudo
bem. Mas, espere um pouquinho. Vamos cuidar do
que estamos a dizer. O Ministério dos Transportes
não estava com as estradas totalmente paralisadas.
O Ministério dos Transportes não estava em situação
anormal. Aliás, não sei o que o Ministério dos Trans
portes está fazendo agora - realmente não sei - , mas
como não quero me meter nessa discussão, também
não quero que me metam.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Professor Luizinho citou que candidatos es
tão envolvidos nas CC5. Eu gostaria de saber se se
trata de candidato a Presidente da República, a Go
vernador, a Deputado Federal, a Deputado Estadu
al. Se for candidato a Presidente da República, que
ro saber que candidato: se Ciro Gomes, Garotinho
ou José Serra. Lula é Presidente, e tenho certeza
de que o Deputado Professor Luizinho não está se
referindo ao Presidente Lula. Não podemos permitir
que o ambiente da Casa se deteriore com insinua
ções irresponsáveis.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.
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o SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para in
sistir que se retome a Ordem do Dia e se faça esse
debate em momento adequado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 5.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 951-A, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 951, de 2001, que
aprova o texto do XXI Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n°
35, celebrado entre os Governos dos Esta
dos Partes do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) e o Governo da República do
Chile, assinado em 19 de outubro de 1999;
tendo pareceres das Comissões: de Econo
mia, Indústria e Comércio, pela aprovação
(Relator: Sr. Edison Andrino); e de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Mendes Ribeiro Filho).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão. (Pausa).

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo n° 951, de
2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do XXI Protocolo

Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
nO 35, celebrado entre os Governos dos Estados Par
tes do Mercado Comum do Sul MERCOSUL, e o Go
verno da República do Chile, assinado em 19 de outu
bro de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido protocolo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APFlOVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte re
dação final do projeto de decreto legislativo n°
951-b, dEi 2001 aprova o texto do XXI Protocolo Adi
cionai ao Acordo de Complementação Econômica
nO 35, celebrado entre os Governos dos Estados
Partes do Mercado Comum do Sul- MERCOSUL, e
o Governo da República do Chile, assinado em 19
de outubro de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do XXI Protocolo

Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n° 35, celebrado entre os Governos dos Estados Par
tes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, e o
Governo da República do Chile, assinado em 19 de
outubro de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido protocolo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

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

Sala das Sessões, em 2 de julho de 2003. 
Antonio Carlos Biscaia - Relator

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APF~OVADA.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

ItemG.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.0GO-A, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.060, de 2001,
que aprova o texto do Acordo de Extradição
entre os Estados Partes do MERCOSUL,
concluído no Rio de Janeiro, em 10 de de
zembro de 1998; tendo pareceres das Co
missões: de Finanças e Tributação pela
compatibilidade e adequação financeira e
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orçamentária (Relator: Sr. Luiz Carlos Ha
uly); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprova
ção (Relator: Sr. Roland Lavigne).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o Projeto de Lei Legislativo n° 1.060, de
2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de

Extradição entre os Estados Partes do
MERCOSUL, concluído no Rio de Janeiro, em 10 de
dezembro de 1998.

§ 1° Na aplicação do texto do referido Acordo
pela República Federativa do Brasil, especialmente
o artigo V, cabe ao Supremo Tribunal Federal pro
cessar e julgar a extradição solicitada por Estado
estrangeiro, bem como apreciar o caráter da infra
ção, conforme suas regras e procedimentos inter
nos de decisão e sua interpretação dos fatos que
fundamentam o pedido de extradição, nos termos
da legislação brasileira.

§ 2° Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revi
são do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final do Projeto de Decreto Legislativo nO
1.060-B, de 2001.

Aprova o texto do Acordo de Extradição entre os
Estados Partes do Mercosul, concluído no Rio de Ja
neiro, em 10 de dezembro de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de Extra

dição entre os Estados Partes do Mercosul, concluído
no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1998.

§ 1° Na aplicação do texto do referido Acordo
pela República Federativa do Brasil, especialmente
o artigo V, cabe ao Supremo Tribunal Federal pro
cessar e julgar a extradição solicitada por Estado
estrangeiro, bem como apreciar o caráter da infra
ção, conforme suas regras e procedimentos internos
de decisão e sua interpretação dos fatos que funda
mentam o pedido de extradição, nos termos da le
gislação brasileira.

§ 2° Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revi
são do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala das Sessões, em 2 de julho de 2003. 
Antonio Carlos Biscaia - Relator

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item 1.

PROJETO DE LEI N° 4.376-B, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Reabertura de discussão, em turno
único, do Projeto de Lei n° 4.376-A, de
1993, que regula a falência, a concordata
preventiva e a recuperação das empresas
que exercem atividade econômica regida
pelas leis comerciais, e dá outras providên
cias; tendo parecer da Comissão Especial
pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, pela aprovação deste e das emen
das apresentadas na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público nOs 1 e
26, de 1994, e 11,12 e 13, de 1995; pela
aprovação parcial das de nOs 2, 22, 23, e 24,
de 1994, e 1, 2 e 3, de 1995, com substituti
vo; e pela rejeição do Projeto de Lei nO
205/95, apensado, e das Emendas nOs 3,4,
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21 e 25, de 1994, e 4,5,6,7,8,
9 e 10, de 1995, com complementação de
voto (Relator: Deputado Osvaldo Biolchi).
Emendas oferecidas em Plenário, tendo pa
recer da Comissão Especial pela constituci-
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onalidade, juridicidade e, no mérito, pela
aprovação das emendas nOs 1, 2, 5, 7, 11,
13,14,16,34,41,45,46,52,63,91,92,95,
97, 108, 120, 121 e 129, pela aprovação
parcial das Emendas nOs 6, 17, 31, 35, 42,
82 a 84,88,89,93,96,98 a 103,105,109 a
111,113,115, 119,122, 124, 125, 128, 131,
134 e 136, com subemenda substitutiva e,
pela rejeição, das emendas nOs 3, 4, 8, 9,
10, 12, 15, 18 a 30,32,33,36 a 40,43,44,
47 a 51,53 a 62, 64 a 81,85 a 87,90,94,
104, 106, 107, 112, 114, 116 a 118, 123,
126, 127, 130, 132, 133 e 135 (Relator: Sr.
Osvaldo Biolchi).

Obs.: emendas oferecidas em plenário
na 50a Legislatura: nOs 1 a 82; na reabertura
da discussão na 51 a Legislatura: nOs 83 a
136.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
entendimento suprapartidário no sentido de receber
emendas a essa proposição até quarta-feira próxima.
É evidente que faz parte desse entendimento tam
bém a idéia de se manter aberta a discussão até
quarta-feira próxima.

Indago a V.Exa. se a Mesa compactua com esse
entendimento transcendente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Veja, Deputado José Thomaz Nonô, se o projeto en
trar em discussão, evidentemente, não será possível
prolongá-Ia até quarta-feira, porque isso nos impedi
ria de pautar outra matéria. Teríamos que ficar com
essa matéria.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Parece-me de
bom alvitre, então, Sr. Presidente, retirarmos o projeto
de pauta. Parece-me mais prudente. Senão, serei
obrigado a subscrever o requerimento de retirada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Se
houver acordo entre os Líderes, poderemos determi
nar um prazo para recebimento de emendas, consi
derando que esse prazo se configure como prazo de
discussão.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O

Relator apresentaria seu parecer em determinada
sessão, e passaríamos a discutir a partir do seu pa
recer.

Estou sugerindo um acordo. Para recebimento
de emendas, precisamos entrar em discussão. Se en
trarmos em discussão, temos que encerrá-Ia, senão a
pauta fica emperrada em função do projeto em dis
cussão. Então, podemos estabelecer um tempo no
qual o Relator receberia todas as emendas. A diferen
ça é que esse tempo configuraria como tempo de dis
cussão. Na sessão em que o Relator apresentar o pa
recer, discutiríamos a partir do parecer do Relator.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - De parte do
PFL, é aceitável.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (pMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
eu não me oponho. Concordo integralmente com
VExa.

O SR. BETO ALBUQUERQUE-Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós
já conversamos com os Líderes a respeito da disposi
ção do Governo de, no mérito, esgotar o assunto das
falências no País, que já dura uma década.

Percebo que os Líderes estão dispostos a cons
truir um acordo para se promover a discussão, com a
possibilidade de emendas, tendo em vista a última
versão do substitutivo do Deputado Biolchi. Sendo as
sim, nós concordamos em fazer esse acordo, mas
precisamos definir o prazo para apresentação de
emendas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Beto Albuquerque, a intenção é que o prazo
seja até a sexta-feira desta semana.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Não, Sr. Presidente.
Vamos deixar até a quarta-feira da próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Até
quarta-feira não é possível, é um prazo muito longo. A
relação de inscritos é muito extensa, e nós não con
seguiremos fazê-lo.
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o SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ- Nesse caso, Sr.
Presidente, o PFL revê sua posição e solicita a retira
da da matéria. Não é possível nos entendermos. Eu
sei que a celeridade é valor a ser preservado nesta
Casa, mas esse projeto, de 1993, é pródigo em con
seqüências de alta gravidade para o País, e não há
pressa regimental que nos faça atropelar algo tão im
portante.

Eu pondero a idéia de VExa., recepcionada
pelo PFL, mas fica difícil nos entendermos assim.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Thomaz Nonô, o fato é que, se o parecer
for apresentado na quarta-feira, essa matéria não en
trará na semana que vem, ficará para a outra semana.

Sendo assim, vamos apreciar o requerimento
de V.Exa. de retirada da matéria.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vamos tentar chegar ao bom senso. Hoje é quarta-fei
ra, o Deputado José Thomaz Nonô solicita prazo para
a outra quarta-feira: nós transferimos para segunda
ou terça-feira. Mas tentemos um acordo.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va
mos fazer o seguinte: prazo até terça-feira, porque dá
margem de se votar na quarta-feira, e ninguém perde.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
caso dos destaques, como ficaríamos? Qual seria o
prazo? Seria o mesmo?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Mantém-se a regra regimental. O partido que quiser
vai destacar normalmente. O acordo não pressupõe o
impedimento da apresentação de destaque. Cada
partido poderá apresentar os seus destaques.

O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB concorda e entende que é muito importante
haver essa discussão e apresentação de emendas
até a próxima terça-feira.

O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido Progressista entende que o projeto, do jeito
que está, não pode ser votado em hipótese nenhuma.
O bom senso pede que tenhamos um pouco mais de
prazo para acolher um texto sobre o qual não existe
acordo. O Partido Progressista concorda com o acor
do suprapartidário.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ma
téria foi amplamente discutida, estivemos com o Rela
tor várias vezes, entendemos que o prazo de sexta-fe
ira é extremamente elástico e suficiente para que ini
ciemos a votação na próxima semana. Se marcarmos
para terça-feira, qualquer tipo de dificuldade impedirá
a votação na terça, na quarta ou na quinta-feira,
quando a semana já está para terminar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Thomaz Nonô, até terça-feira seria para
recebimento de emendas.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL- AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - E faríamos a dis
cussão na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Já
entra na discussão? Se o acordo for até terça-feira
para recebimento de emendas, não seria justo pautar
na terça-feira. Agora, os Líderes podem indicar que
na terça-feira já entra na pauta.

Deputado Colbert Martins, com a permissão de
VExa., por maioria dos Srs. Líderes, vamos acatar
essa sugestão do Deputado José Thomaz Nonô de
adiar até terça-feira para o Relator apresentar o seu
parecer e receber as emendas das bancadas e das
Sras. e Srs. Deputados.

O SR. COLBERT MARTINS - Estou convenci
do, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Então, fica prorrogado para terça-feira o recebimento
de emendas, considerando que neste prazo, de hoje
até terça-feira, configura-se o processo de discussão
do projeto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 7.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 306-B, DE 2000

(Do Sr. Gilmar Machado e outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 306-A,
de 2000, que acrescenta § 3° ao art. 215 da
Constituição Federal, instituindo o Plano Na
cional de Cultura; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade, com substitutivo (Rela
tor: Sr. Murilo Domingos); e da Comissão
Especial, pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 306-A, de 2000,
nos termos do Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação (Rela
tor: Sra. Lidia Quinan).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria. Concedo a
palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (pSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a emenda constitucional do Deputado Gil
mar Machado pretende estabelecer no nosso texto
constitucional a diretriz de um Plano Nacional de Cul
tura. Nossa posição tem sido de apoiar, evidentemen
te, toda matéria de cunho cultural, educacional, soci
al. Sem dúvida alguma, entendemos que o Brasil pre
cisa efetivamente executar um plano. Estamos muito
no campo do projeto, da expectativa, como se a lei e
os projetos de lei fossem resolver os problemas do
País. Esse é o sentimento que temos. Como se diz no
linguajar popular, queremos a "solucionática", porque
a problemática já foi apontada. A questão brasileira
está fundamentada no levantamento da precariedade
das escolas brasileiras.

Como se diz também no linguajar popular, faze
mos uma escola de "meia-sola", de meio período. A
mãe deixa a criança na escola e vai trabalhar. Ao
meio-dia, essa criança volta para casa. Se a mãe é
pobre e trabalhadora, como fica o acompanhamento
escolar dessa criança?

Como falei há pouco, o Mapa da Exclusão Soci
a! está concluído. O IBGE, que faz as pesquisas esta-

tísticas, levantou o mapa da riqueza e da pobreza do
País. O Governo brasileiro tem uma arrecadação gi
gantesca: 36% do PIB. Parabéns ao Deputado Gilmar
Machado pela proposta de emenda à Constituição.

Agora, o sistema democrático brasileiro republi
cano de alternância do poder permite que quem está
na Oposic;ão chegue ao Governo e execute seus pro
jetos ou programas. No entanto, temo que estejamos
com muitos projetos, com boas intenções, mas na
hora de executá-los não o façamos.

Vejam bem: há uma lei de minha autoria, apro
vada, que obriga todos os Estados e Municípios, o
Governo Federal e suas empresas a publicarem na
Internet suas contas - receitas, despesas, contratos.
É lei federal, sancionada pelo Presidente da Repúbli
ca há 4 anos. Entrei no site do Tribunal de Contas da
União: apenas 3.500 Municípios atenderam à norma.

Sr. I:::>residente, precisamos fazer com que haja
cumprimento eficaz dos ditames do poder legal. Le
gislação nós temos, e muito boa. Aliás, temos uma
belíssima Constituição. Na área social, talvez seja a
mais avançada do mundo - na verdade é muito falha
no campo dos deveres.

É bem-vindo o novo texto, que estabelece o Pia
no Nacional de Cultura, de duração plurianual. Mas
há outro equívoco. Todos querem o dinheiro das lote
rias. Não há mais como tirar dinheiro de loteria, senão
não sobrará nada para o prêmio.

Sr. Presidente, parabenizo o Deputado Gilmar
Machado pela emenda constitucional que apresentou.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Valverde.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos
Pannunzio. (Pausa.)

O nobre Deputado Antonio Carlos Pannunzio
abre mão da inscrição.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Esta Presidência convoca todos os Srs. Deputados a
virem ao plenário. Estamos discutindo uma proposta
de emenda à Constituição. A votação será nominal.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para discutir a matéria, concedo a palavra ao nobre
Deputado Lobbe Neto.

O SR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estamos discutindo a Proposta de Emenda à Consti
tuição nO 306, de 2000, do nobre Deputado Gilmar
Machado e outros. Congratulo-me com S.Exa. e com
a ex-Deputada Marisa Serrano pela apresentação
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desta proposição que atende à cultura brasileira e há
muito deveria ter sido aprovada.

Depois deste primeiro turno, esperamos para
breve a segunda etapa de votação. Valorizaremos as
sim o patrimônio histórico e cultural do nosso País,
preservando a cultura regional.

Nosso Ministério da Cultura está hoje sem ver
bas, foi um dos mais atingidos pelo contingenciamen
to. Aproveito a oportunidade para solicitar ao Presi
dente da República que libere o dinheiro da cultura.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a área
social foi o moto propulsor da eleição de Luiz Inácio
Lula da Silva. No entanto as ações na área de saúde e
educação deixam a desejar, e mais de 50% das ver
bas dos Ministérios da Educação e do Desporto e da
Cultura foram contingenciadas. É preciso liberar já es
ses recursos para que os Prefeitos consigam manter
os convênios já firmados e dar seqüência aos proje
tos em andamento. Essa proposta retrógrada de des
vincular recursos da educação e da saúde é um ab
surdo que não podemos ace~ar.

Sr. Presidente, a bancada do PSDS é favorável
à proposta de emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para discutir a matéria, tem a palavra o Deputado Luiz
Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
proposta de emenda à Constituição do Deputado Gil
mar Machado vem preencher uma lacuna. A nossa
Constituição, em seu art. 215, reconhece a cultura
como direito de todo cidadão brasileiro, entre outros,
como o direito ao trabalho, à vida, ao lazer, à informa
ção. Os tratados internacionais de direitos humanos
já prevêem: não há direitos humanos sem reconheci
mento dos direitos sociais, econômicos e culturais.
Ou seja, a cultura é hoje considerada direito funda
mentai do cidadão.

É muito importante aprovar esta PECo É preciso
criar condições para que a Nação reconheça na cultu
ra a expressão maior da vida de seu povo. Já dizia Pa
ulo Freire que é pela cultura que o homem demonstra
que é um ser transformador.

Não vejo razão para este Plenário não aprovar a
PEC do Deputado Gilmar Machado por unanimidade.
O Governo precisa desse Plano Nacional de Cultura.
A proposta assegura um direito fundamental dos ci
dadãos brasileiros. Reconhece o que hoje já se discu
te na OEA e na ONU: o povo que não trata com cari
nho, dedicação e dignidade a sua cultura não é um
povo livre.

Sr. Presidente, espero que os colegas votem fa
voravelmente à proposta de emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada
a Discussão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está prejudicado o requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce
lência, nos termos regimentais, o encerramento da
discussão da PEC 306/00.

Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. - Assi
nam: Beto Albuquerque, Líder do Governo; Daniel
Almeida, Vice-Líder do PCdoS; Gilmar Machado, lí
der do PT; João Correia, Vice-Líder do PMDS; Celso
Russomanno, Vice-Líder do PP; Lincoln Portela,
Vice-Líder do PL; Eduardo Seabra, Vice-Líder do
PTS; Eduardo Campos, Líder do PSS; Sarney Fi
lho, PV-; Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à votação do substitutivo adotado pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação à Pro
posta de Emenda à Constituição nO 306-S, de 2002,
em primeiro turno.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1° Fica acrescido ao art. 215 da Constitui
ção Federal o seguinte § 3°:

"Art.215 ..

§ 3° A lei estabelecerá o Plano Nacio
nal de Cultura, de duração plurianual, visan
do ao desenvolvimento cultural do País e à
integração das ações do poder público que
conduzem à:

I - defesa e valorização do patrimônio
cultural brasileiro;

" - produção, promoção e difusão de
bens culturais;"I -formação de pessoal, qualificação
para a gestão da cultura em suas múltiplas
dimensões;

IV - democratização do acesso aos
bens de cultura;

V - valorização da diversidade étnica e
regional."

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
lJsim".

O SR. ILDEU ARAÚJO (PRONA - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PRONA vota "sim".

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB considera esta matéria de enorme relevância
para a cultura do nosso País e por isso vota "sim".

O SR. DR. HÉLIO (PDl - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDl entende
que o Plano Nacional de Cultura é um dos maiores
instrumentos de democracia cultural deste País. Ele
pretende combater os riscos da globalização, diante
da iminente necessidade de diversidade cultural e de
riqueza cultural para o Brasil. Por último, ele estimula
a que tenhamos no País orçamento para a cultura, im
portante para a cidadania, assim como a educação, a
saúde, a moradia e o emprego. Um país sem identida
de cultural pode se perder nas amarras do totalitaris
mo.

Portanto, o PDl encaminha o voto favorável.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota favoravelmente à proposta, porque entende que
o Plano Nacional de Cultura deve ser implementado.
E o Governo Luiz Inácio Lula da Silva tem a oportuni
dade de, organizadamente, procurar atingir todas as
escolas do País, melhorar a qualidade das bibliotecas
e possibilitar a utilização de mecanismos como a
Internet e outros meios virtuais atualmente existen
tes.

Com esse plano poderemos desenvolver bas
tante a área da cultura no Brasil, a exemplo do turismo
e de outros setores a que o Governo dá foco especial.

O SR. BERNARDO ARISTON (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Brasil tem uma cultura muita vasta. O PSB entende
ser da máxima importância esse Plano Nacional de
Cultura para fortalecer cada vez mais a cultura brasi
leira.

Portanto, o PSB vota "sim".
O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Liberal parabeniza o Deputado Gilmar Machado
pelo seu empenho neste plano.

Esperamos que o Brasil prossiga com uma cul
tura, uma educação e uma escola melhores. Da forma
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como as coisas andam, ficamos cada dia mais abis
mados.

O PL vota "sim".
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Plano Nacional de Cultura já deveria ter sido aprova
do nesta Casa há muito tempo.

Parabenizo o Deputado Gilmar Machado e to
dos que assinaram esta PEC, porque um país que
não preserva sua cultura não tem futuro.

O Partido Progressista vota favoravelmente.
O SR. RICARDO IZAR (PlB - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PlB vota
"sim".

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB quer também dar os parabéns ao Deputado
Gilmar Machado, que propôs a emenda à co-autora, a
grande ex-Deputada Marisa Serrano, e à Relatora
desta proposta, a ex-Deputada Lidia Quinan.

Nosso partido entende que o Plano Nacional de
Cultura vem em boa hora. A diversidade cultural do
Brasil é muito grande, e este plano contribuirá muito
não só para o fortalecimento da nossa identidade
mundo afora, como também para o fortalecimento da
indústria do turismo, que é, sem dúvida alguma, o
meio mais rápido e consistente para mudar o panora
ma social do nosso País. Com este plano, fortalecere
mos, acima de tudo, a capacidade de o Brasil gerar
mais emprego, renda, trabalho.

Muito obrigado.
A SRA. KELLY MORAES (PlB - RS. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente. o
PlB vota favoravelmente.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a emenda é bastante apropriada, porque garante algo
muito forte. O Brasil já tem amadurecimento suficiente
na área da cultura para que isso aconteça. Qualquer
que seja o Governo que tenhamos, a cultura sempre
será prioridade e estará claramente elencada entre
as obrigações constitucionais do País.

O PMDB vota "sim".
O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL para
beniza o Deputado Gilmar Machado e a ex-Deputada
Marisa Serrano.

Nosso partido quer colaborar para ver se o Go
verno, com a aprovação desta PEC, apresenta algu
ma proposta concreta para alguma área, principal
mente a da cultura, que é fundamental.
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Esperamos que o Governo tire das páginas dos
jornais as reclamações do Ministro Gilberto Gil, um
baiano que, junto com seus conterrâneos, comemora
hoje o Dia da Independência da Bahia.

Rendemos também uma homenagem à Bahia,
com essa votação no dia de hoje, para ver se o Minis
tro pára de reclamar e começa a trabalhar, porque fal
tam recursos para o Ministério da Cultura, como tem
sido explícito na imprensa, nos últimos 6 meses.

Aliás, o único programa deste Governo que vi
mos até agora foi de desrespeito ao direito de proprie
dade e apoio às invasões. O PFL não quer isso. Que
remos aprovar o Plano Nacional de Cultura e espera
mos que o Governo encaminhe a lei complementar e
disponibilize recursos para que o Brasil possa imple
mentá-lo.

O PFL encaminha o voto "sim".
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota "sim".

Esse acréscimo à Constituição é fruto de debate
realizado durante a 1a Conferência Nacional de Edu
cação e Cultura. A proposta foi elaborada em conjunto
com a ex-Deputada Marisa Serrano, do PSDB, e tam
bém contou com a colaboração da Relatora, a ex-De
putada Lídia Quinan. S.Exa. fez excelente relatório,
que agora votamos.

Agradeço a todos os Parlamentares pelo apoio.
Precisamos de fato de um Plano Nacional de Cultura
que valorize a nossa cultura, implemente um progra
ma de treinamento e capacitação para as pessoas da
área e, ao mesmo tempo, garanta a diversidade cultu
ral brasileira. Só assim o País poderá ter na cultura
um instrumento importante para o desenvolvimento
do turismo, que garantirá inclusão, geração de empre
go e renda.

Finalmente, Sr. Presidente, informo aos nobres
colegas que o Ministro Gilberto Gil já está preparando
um projeto de lei complementar que garantirá a insti
tuição desse plano, fundamental para alavancar ain
da mais a cultura do nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Governo, Deputado Beto Albuquerque?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pri
meiro gostaríamos de cumprimentar o Deputado Gil
mar Machado e todos que subscreveram essa pro
posta de emenda constitucional. Tenho convicção de
que a aprovação quanto ao mérito será por unanimi
dade. É o coroamento de uma realidade.

O Brasil está mudando. Este Governo, re
cém-chegado com seus propósitos, deixa claro, ao
subscrever o Plano Nacional de Cultura, que quer ou
tro enfoque para essas áreas que interagem com as
diferenças regionais, com a riqueza cultural do País.
De fato houve omissão no processo constituinte, por
que criamos vários planos e esquecemos de dialogar
com as pessoas, com nossa gente, com nossas re
giões, com nosso País.

A emenda constitucional do Deputado Gilmar
Machado tem integral apoio do Governo, não apenas
porque o Deputado integra a sua base, mas porque
essa é a política de cultura que será implementada.
Só lamento que, num momento de tanta alegria, o De
putado Rodrigo Maia expresse amargura em relação
a um Ministro que está tendo oportunidade de rece
ber deste Parlamento um plano para organizar a vida
cultural do País.

O Ministro Gilberto Gil, que tem do Governo in
tegrai apoio, solidariedade e aplauso, pela sua capa
cidade de mobilizar não só as massas, mas a ativida
de cultural, terá agora um instrumento do Congresso
para implementar as políticas que o Governo Lula
quer democratizar de forma horizontal na área d cul
tura.

Portanto, estamos mu~o felizes de poder apro
var o Plano Nacional de Cultura, de iniciativa do De
putado Gilmar Machado.

Este é o voto "sim" de parte do Governo.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência prorroga, de ofício, a sessão até as 20h.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência solicita aos 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. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje foi realizada reunião da Frente
Parlamentar da Saúde com os hospitais universitári
os, na qual compareceram mais de 50 Parlamentares.
E foi interrompida devido a assunto da maior urgência
que se refere à desvinculação das receitas orçamen
tárias para setores sociais.
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A Frente Parlamentar se posicionou de forma
unânime em relação ao que informarei à Casa. Na úl
tima Legislatura, houve a votação da Emenda Consti
tucional n° 29, aprovada pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado Federal. É preciso registrar que nesta
Casa, em segundo turno, foram 437 votos a favor e
apenas 2 contra. Essa emenda vinculou receitas or
çamentárias da União, dos Estados e dos Municípios
para a saúde.

Na semana passada, na Comissão de Orça
mento, votamos um artigo da LDO que impede o Go
verno de contingenciar recursos para a área social.
Dessa forma, é absolutamente clara a posição do
Congresso Nacional em defesa de investimentos nos
setores sociais, de saúde e educação. Não podemos,
por exemplo, aceitar que uma emenda comece a tra
mitar nesta Casa depois de ter sido discutida nos bas
tidores, em reunião entre o Presidente da República e
os Governadores - oportunidade em que foi proposta
a desvinculação de 20% das receitas orçamentárias
para Estados e Municípios.

Num momento em que todos sabemos das difi
culdades da saúde e da educação no País, o Ministro
Cristovam Buarque, por várias vezes, já se manifes
tou sobre o assunto. São constantes as reivindica
ções, por parte dos hospitais, no sentido de melhorar
o atendimento aos cidadãos.

Não podemos aceitar, repito, que numa reunião
de bastidores proponham retirar da saúde quase 6 bi
lhões de reais e mais de 10 bilhões de reais da educa
ção.

A Frente Parlamentar da Saúde, constituída por
200 Deputados Federais e 18 Senadores, posicio
na-se unanimemente contrária a essa desvinculação.

Informo aos membros da Casa, ao Executivo e a
todos que se interessam pelo assunto que a Frente
Parlamentar da Saúde vai fazer as gestões necessá
rias, em todos os níveis, para que essa desvinculação
de receita não seja aprovada.

Estou assinando hoje manifesto da Frente Par
lamentar da Saúde contrário à desvinculação de re
ceitas de Estados e Municípios. (Palmas.) Não pode
mos ter esse retrocesso, que novamente desobriga
Estados e Municípios de investir na saúde, na depen
dência do Governo Federal. Esse retrocesso lembra o
tempo dos governos militares, em que o Poder Cen
trai decidia tudo neste País. Vamos empreender todos
os esforços e fazer gestões para que a desvinculação
de receita não seja aprovada.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ontem, dia 1° de julho, tive
uma audiência com o Sr. Luiz Paulo Teles, Secretá
rio-Executivo do Ministro da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos. Entreguei a ele um documento assinado por
quase toda a bancada do meu Estado, solicitando a
implantação de uma delegacia da Polícia Federal em
Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, para
atender a uma jurisdição de 53 Municípios. O motivo
para se criar uma delegacia em Mossoró é o assusta
dor aumento de crimes federais ocorridos na região
oeste do Estado.

De acordo com os dados apresentados pela
própria Polícia Federal do Rio Grande do Norte, entre
os anos ~~OOO e 2002 foram instaurados 224 inquéri
tos, resultando em 79 indiciamentos e 27 prisões, por
crimes como tráfico de entorpecentes, falsificação de
moedas, assaltos a órgãos como os Correios e a
PETROBRAS, crimes eleitorais, crimes contra o sis
tema de telecomunicações, contra o sistema previ
denciário e contra o Erário.

Outro motivo para criação dessa delegacia em
Mossoró, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é o
crescente número de emissão de passaportes para
estrangeiros que residem na região por causa da in
dústria de petróleo. Para se ter uma idéia, até o ano
de 2002 residiam no Município 246 estrangeiros.

As condições para instalação da delegacia em
Mossoró já foram garantidas. Hoje, técnicos da Supe
rintendência Regional da Polícia Federal estão fazen
do uma vistoria no antigo prédio da Delegacia Regio
nal do Trabalho (DRT), que será recuperado pela Pre
feitura Municipal de Mossoró e disponibilizado para a
instalação da delegacia. A PETROBRAS também se
colocou à disposição para fazer a doação de todo o
mobiliário necessário e exigido pelo Departamento de
Polícia Federal.

A necessidade de instalação de uma delegacia
da Polícia Federal nesse Município é antiga. Várias
autoridades apóiam essa iniciativa, a exemplo dos Ju
ízes de Direito Expedito Ferreira e José Herval Sam
paio Júnior, da Prefeita Rosalba Ciarline, do Promotor
de Justiça Armando Lúcio Ribeiro e do Vereador Da
niel Goml3s, de Mossoró.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Hoje o Santos é o Brasil!
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está encerrada a votação. A Mesa vai anunciar o re
sultado:

Proposição: PEC N° 306/2000 SUBSTITUTIVO
Início Votação: 2-7-2003 19:11
Fim Votação: 2-7-2003 19:23
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha 17:19

Resultado da Votação

É Aprovado o Substitutivo Oferecido pela Co
missão de Constituiçâo e Justiça e de Redação, Em
1° Turno, à Proposta de Emenda à Constituiçâo N°
306, de 2000.

Prejudicada a Proposição Inicial. ( Pec N°
306/00)

A Matéria Retoma à Comissão Especial para
Elaboração de Redação Para o Segundo Turno.

Parabéns, Deputado Gilmar Machado e outros.

403
403
1
404

VOTARAM:

403
00
00
403

Sim
Não
Abstenção
Total

Sim
Total da Votação
Art. 17
Total Quorum

Orientação
PT - Sim
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSDB - Sim
PTB-Sim
PPB-Sim
PP-Sim
PL-Sim
PSB- Sim
PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB - Sim
PRONA-Sim
PV- Sim
GOv. -Sim

"Quero ver o Ricardo Oliveira finalizar
e também sair da área para receber a bola,
driblar e tabelar. Ele está muito escondido
entre os zagueiros. Toca pouco na bola."

"Quero ver o Robinho dar um drible
desconcertante no início do jogo para incen
diar o time e a torcida."

"Quero ver o Santos iluminado e pos
sesso, jogando com técnica e emoção, com
garra e calma, com velocidade, mas sem
afobação:'

"Quero ver a torcida cantando, dançan
do e torcendo, como a do Boca."

Viva o Santos Futebol Clube! Viva a vitó
ria dos brasileiros hoje no Morumbi! (Palmas.)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, espero
que o Governo Federal, através do Ministério da Justi
ça, esteja sensível a esse pleito e instale uma delega
cia da Polícia Federal no Oeste Potiguar, atendendo a
uma antiga reivindicação da população daquela re
gião e contribuindo para a diminuição das práticas de
crimes contra a União.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

encerrar a votação.
A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há momentos em que passa
mos por grande dor para exercer nosso compromisso
de Parlamentar. Hoje, eu, representante legítima de
Santos e torcedora do Peixe há 40 anos, e muitos bra
sileiros que torcem para todos os times gostaríamos
de estar no Morumbi, às 21 h40min. Como diz o jornal
Folha de S.Paulo, Santos desafia a história para re
conquistar a América.

O Santos vai tentar reviver no Morumbi 40 anos
de história. Há 40 anos Pelé nos dava o maior título in
ternacional - desde então não conquistamos outro.

Para prestar uma homenagem - dolorida, por
que gostaria de estar no estádio - à minha terra e a
todos os torcedores do glorioso Santos Futebol Clu
be, lerei pequenos trechos do belo discurso do ex-jo
gador Tostão, publicado na imprensa.

Diz o texto:

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Muito bem!
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RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Luciano Castro PL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Janete Capiberibe Possible Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Raimundo Santos PL Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL Sim
Total Rondonia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Homero Barreto PTB Sim
Maurício Rabelo PL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Sim
Luciano Leitoa POT Sim
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Sarney Filho PV Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 14

CEARÁ

Almeida de Jesus PL Sim
Aníbal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSOB Sim
Ariosto Holanda PSOB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
Bismarck Maia PSOB Sim
Eunício Oliveira PMOB Sim
João Alfredo PT Sim
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José Linhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 20

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Francisca Trindade PT Sim
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMD8 Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Nélio Dias PP Sim
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão S.Part. Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Philemon Rodrigues PT8 Sim
Wellington Roberto PL Sim
Wilson Santiago PMD8 Sim
Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim

Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PT8 Sim

José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PL Sim
Maurício Rands PT Sim

Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PMDB Sim

Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Total Pernambuco: 19

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PFL Sim
Total Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Sim
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
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Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 27

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Mota PL Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim

Edmar Moreira PL Sim
Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Sim

Geraldo Thadeu PPS Sim

Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PP Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Jaime Martins PL Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
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Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL Sim
Mário HE!ringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Oueiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Silas Brélsileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Bispo Rodrigues PL Sim
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
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Eduardo Cunha PP Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
João Mendes de Jesus PDT Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Miriam Reid PSB Sim
Nelson Bornier PSB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim

Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PSB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL Sim
Milton Monti PL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Vadão Gomes PP Sim
Vanderlei Assis PRONA Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 57

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Welinton Fagundes PL Sim
Total Mato Grosso: 5
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SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Col/ares PDT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Turra PP Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Júlio Redecker PSDB Sim
Kel/y Moraes PTB Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 21

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon S.Part. Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 12

O SR. CARLOS MELLES Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
V.Exa. a palavra.

GOIÁS

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dra. Clair PT Sim
Giacobo PL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Nelson Meurer PP Sim

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Nelson Trad PMDB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSDB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 11

DISTRITO FEDERAL Oliveira Filho PL Sim

José Rajão PSDB Sim Paulo Bernardo PT Sim
José Roberto Arruda PFL Sim Ricardo Barros PP Sim
Osório Adriano PFL Sim Selma Schons PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim Takayama PSB Sim
Tatico PTB Sim Total Paraná: 20

Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 6



PROJETO DE LEI N° 39-C, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 39-B, de 1999, que dispõe sobre a
atividade do Profissional em Segurança Pri
vada e dá outras providências; tendo parece
res das Comissões: de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, pela aprovação deste,
com substitutivo, e pela rejeição do PL n°
5.333/01, apensado (Relator: Sr. Milton Te
mer); de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, pela aprovação deste, com subs
titutivo, e pela rejeição do Substitutivo da Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, e do PL n° 5.333/01, apensado
(Relator: Sr. Rubens Bueno); e de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste, do Substitutivo da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, com
subemendas, e do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
b�ico' com subemenda, e pela inconstitucio
nalidade do PL n° 5.333/01, apensado (Rela
tor: Sr. Aloysio Nunes Ferreira.)

Tendo apensado os PLs nOs 1.021,
1.130, 2.205 de 1999; 4.301 e 5.333 de
2001.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Em
discussão.

Há oradores inscritos.
O SR. AUGUSTO NARDES Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
com o PP.

O SR. COLOMBO (PT - PRo Pela ordem. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, votei com a banca
da do PT.
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O SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Pela or- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Con-
demo Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na últi- cedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos Alelu-
ma votação votei com o partido. ia, para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PR. Pela O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na últi- Como Líder. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
ma votação votei "sim". Sras. e Srs. Deputados, hoje, mais uma vez, ocorreu

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - um fato muito grave, no nosso entendimento.
Item 8. Todes sabem que o Movimento dos Trabalhado-

res Rurais Sem Terra transita entre o movimento soci
al e o movimento de bandoleiros, entre o movimento
social e o movimento guerrilheiro, entre o movimento
social e o movimento que traz intranqüilidade e vio
lência ao campo brasileiro.

Desde janeiro as invasões se multiplicam, o que
é muito sério. A presença de supostos trabalhadores
sem terra à margem das estradas coloca em risco as
crianças, as famílias e as pessoas que trafegam no lo
cai, além de provocar desordem, baderna.

Ontem a imprensa nacional divulgou que traba
lhadores rurais sem-terra assaltaram, saquearem,
roubaram cargas no Estado de Pernambuco. Hoje no
ticiou que integrantes do Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra invadiram as instalações de
uma empresa de eletricidade, supostamente reivindi
cando eletrificação rural.

O que é mais grave nisso? A maior gravidade
está no fato de S.Exa. o Presidente da República, que
foi legitimamente eleito com o voto da maioria do povo
brasileiro, ter dado as costas ao brasileiro que quer a
ordem, que quer a preservação da Constituição e do
direito de propriedade. S.Exa. jamais poderia ter colo
cado na cabeça o símbolo da desordem. O Presiden
te da República não tem o direito de ofender a agricul
tura brasileira.

Falo como alguém que não tem atividade no
meio rural - não tenho terra, produtiva ou não, em
área rural. Mas sou dos brasileiros que entendem que
a agricultura está respondendo - e bem - pela produ
ção nacional. Não fosse a agricultura, o PIB teria tido
crescimento negativo no ano passado; não fosse a
agricultura, o PIB teria crescimento negativo também
neste ano.

Pode um Presidente da República passar a ser
Presidente dos que querem a desordem? Pode um
Presidente da República demonstrar intimidade com
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ao
ponto de colocar um biscoito na boca de um dos seus
líderes? Pode um Presidente da República aparecer
com um boné do MST? Não pode, não. O Presidente
da República tem de vestir a camisa do Brasil, a cami
sa dos brasileiros que o elegeram.
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Venho aqui, na condição de um dos Líderes da
Oposição, manifestar minha indignação. Não pode
mos passar ao mundo e ao Brasil a idéia de que o
Presidente apóia o descumprimento da lei e a afronta
à propriedade privada.

Sras. e Srs. Deputados, não sou da bancada ru
ralista, mas tenho orgulho de ter muitos ruralistas no
meu partido. Tenho certeza de que os homens e as
mulheres, mesmo da base do Governo, estão indig
nados com esse procedimento do Presidente da Re
pública, que não pode e não deve tratar a Nação des
sa forma. Exigimos respeito à lei e à ordem.

SExa. foi eleito, como já disse, e merece nosso
respeito. Mas, para tanto, tem de se submeter à Cons
tituição, à lei e à ordem. Não pode afrontar os Poderes
Legislativo e Judiciário e o cidadão comum, que tem
sua casa, sua propriedade. Não pode dar as mãos ou
pôr na cabeça o boné de instituições que invadem pe
dágios e propriedades públicas, destruindo-as.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, do
PFL, começamos a fazer hoje algo que, até agora, te
mos evitado. Não viemos implantar uma Oposição
que quer derrubar o Governo, mas somos obrigados
a isso.

Estamos recolhendo assinaturas para instaurar
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade
de apurar as atividades do movimento dos sem-terra
e seu envolvimento com o Governo. O Presidente da
República e seu Ministro da área - não me lembro o
nome, dado ao número de Ministérios que este Go
verno criou - resolveram nomear uma infinidade de
pessoas ligadas a esse movimento que afronta os
Prefeitos, a sociedade, os Governadores, a Justiça e
o próprio Presidente da República, porque, ao saírem
do Palácio do Planalto, seus membros repetiram: as
invasões vão continuar.

De que adianta haver reunião com gente que
não controla sua base? Os brasileiros não podem se
submeter a isso! Não foi para isso que Lula foi ele~o,

mas, sim, para defender a Constituição.
Perdoem-me, colegas, estou indignado, como a

grande maioria dos senhores e os que estão nos as
sistindo. Não estou falando algo que o povo brasileiro
não conheça. Basta andar de carro. Conversava há
pouco com o Deputado Luiz Carreira, da Bahia, que
passou pela região cacaueira, que está tentando se
recuperar, e viu as propriedades todas com acampa
mentos às suas portas, crianças atravessando rodo
vias federais.

As Prefeituras já não suportam mais. Ontem, um
Prefeito disse que fecharia a cidade, que tem mil habi-

tantes na sede e que agora tem mais de 100 mil
sem-terral acampados.

Não sei o que pretende S.Exa. Mas tenho certe
za de que os homens de boa-fé - como VExa, Sr.
Presidente, que trabalha e conhece o Presidente da
República - precisam aconselhá-lo a não brincar com
fogo. A atitude que teve mostra sua autoridade reduzi
da a um boné. E amanhã todos os jornais do Brasil e
do mundo vão mostrá-lo usando o boné de um movi
mento que os grandes historiadores classificam como
um movimento de bandoleiros sociais e, não, um mo
vimento social.

Eu não posso, meu partido não pode, nós não
podemos nos calar diante do comportamento desas
troso do Presidente da República. (Palmas prolonga
das.) (Muito bem!)

O SR. NELSON PELLEGRINO Sr. Presidente,
peço a palavra na condição de Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Depu
tado Nelson Pellegrino, gostaria de ponderar ao Ple
nário a importância de apreciarmos hoje o Projeto de
Lei n° 39. Após a votação, concederei a palavra aos
companheiros que não tiverem conseguido votar e,
em seguida, a VExa., como Líder.

O SR. NELSON PELLEGRINO Sr. Presidente,
o Deputado José Carlos Aleluia fez acusações ao
Presidente da República que não podem ficar sem
resposta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Então, concedo a palavra a VExa., como Líder, por 10
minutos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
S. Exa. não pode usar o tempo de Liderança, mas ace
ito o debate. Conceda tempo ao nobre Deputado e,
depois, a mim, pois aceito o debate, repito.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Depu
tado José Carlos Aleluia, V.Exa. tem razão.

Deputado Nelson Pellegrino, o tempo do PT foi
utilizado pelo Deputado Aldo Rebelo. Mas o Deputado
José Carlos Aleluia falou do microfone de aparte que
gostaria que fosse feito o debate no plenário.

Se não houver oposição, concederei o tempo a
V.Exa., Deputado Nelson Pellegrino.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA Sr. Presiden
te, aceitamos que seja concedido o tempo ao Líder do
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PT, desde que permitida a réplica às Oposições, para
que possam defender o direito de propriedade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Depu
tado Nelson Pellegrino, VExa. tem 3 minutos do
PCdoB mais 3 minutos do PSB: regimentalmente, 6
minutos.

O SR. L1NCOLN PORTELA Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
VExa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o Parti
do Liberal concede seu tempo também ao nobre De
putado Nelson Pellegrino.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
S.Exa., então, terá mais 4 minutos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Depu
tado Nelson Pellegrino, VExa. tem 10 minutos, na
condição de Líder. (Palmas.) (Muito bem!)

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, temos um Presidente da República,
para desespero do PFL e das Oposições, que dialoga
com todo o País, que pode e tem autoridade para sen
tar-se à mesa com o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, conversar e fazer acordo com ele,
como fez hoje.

Esse mesmo Presidente, que tem capacidade e
autoridade, o que outros não tiveram no passado e,
por essa razão, contribuíram para o aumento da vio
lência no campo, senta, negocia e dialoga com o
MST, põe o boné do MST na cabeça, da mesma ma
neira que, todas as vezes que vai às feiras de produto
res rurais, usa o chapéu dos fazendeiros. S.Exa. é um
Presidente respeitado por todos os segmentos da
agricultura brasileira. (Palmas.)

Sr. Presidente, agora o Deputado José Carlos
Aleluia vem falar em afronta à agricultura. Os fatos
não confirmam isso. O Presidente Lula destinou, este
ano, 32 bilhões de reais para o financiamento da agri
cultura no Brasil, 10% a mais do que o destinado no
ano passado, e encaminhou a esta Casa projeto para
refinanciar a dívida dos produtores rurais que benefi
ciará mais de 700 mil deles.

Pela primeira vez, o pequeno produtor é objeto
da principal preocupação de um Governo. O trabalha
dor do semi-árido, com dívida de até 15 mil reais, terá
rebate de 70% e aqueles com dívida acima desse va
lor e até 35 mil reais, de 50%. (Palmas.) (Muito bem!)

Esse projeto permitirá a milhares dos que vivem
do campo - pequenos e grandes - renegociar suas

dívidas e, o que é mais importante, ter acesso ao cré
dito.

Mais ainda: quando o Governo encaminhou
para esta Casa o projeto do seguro-safra, do financia
mento da agricultura, ele o fez sabendo da realidade
do campo.

Hoje, aqueles que vivem da agricultura já po
dem planejar sua safra, sua produção, porque sabem
que têm dinheiro garantido. Ao contrário do que acon
tecia no passado, quando o dinheiro era liberado de
pois do período de planejamento e de plantio, e já era
tarde demais.

Como se pode acusar o Presidente da Repúbli
ca de não dialogar com a agricultura, de não pensar
na agricultura, se S.Exa. elabora medidas como essa
para o setor? O Presidente da República, que desti
nou 32 bilhões para o financiamento da safra do pró
ximo ano, é o mesmo que encaminhou um programa
que destina 5 bilhões e 400 milhões de reais para a
agricultura familiar. Quando a agricultura familiar do
País teve tamanho volume de crédito? Só no Governo
do Presidente Lula.

O Deputado José Carlos Aleluia pensa que o
caminho é o da confrontação, é o de permitir que o
País pegue fogo: de um lado, alguns produtores rurais
se armando de milícias para combater os trabalhado
res sem terra, e do outro, o conflito. Não é nesse cami
nho que o Presidente Lula aposta.

V.Exa. e outros, na campanha eleitoral, diziam
que, se o Presidente Lula se elegesse e tomasse pos
se, o País ficaria ingovernável, seria o caos social e
econômico. Seis meses depois, as profecias de VExa.
e de outros que V. Exa. apoiou não se confirmaram.

Este País não só está governável como no cami
nho da recuperação econômica, e os indicadores ma
croeconômicos estão aí para confirmar, Deputado. O
dólar, em cuja queda ninguém acreditava, hoje está
na casa inferior aos 3 reais; a inflação futura, projeta
da de 40%, hoje é de 7,5%. (Tumulto no plenário.) O
País consegue credibilidade porque as empresas
brasileiras renovam suas linhas de crédito no exterior.
O Governo destinou, nos últimos 15 dias, mais de 10
bilhões de reais para apoiar os que mais necessitam
e para retomar o crescimento econômico do País.

VExa., que é um Líder na Casa, e tem inclusive
o conceito dos Deputados, pela serenidade e coerên
cia, às vezes, num afã de se colocar como Oposição e
talvez pelo desespero, vive uma crise de identidade
porque seus liderados não querem aceitar sua lide
rança. Ontem, por exemplo, o Presidente Lula, a con
vite do Deputado João Paulo Cunha, almoçou com a
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bancada nordestina. E, no jornal do cacique político
de VExa., Senador Antonio Carlos Magalhães, está
estampado uma foto do Presidente Lula com um De
putado do PFL, liderado de sua bancada. (Palmas.).
VExa. não compareceu ao almoço, mas se justificou.

Não adianta querer criar o clima de que no País
estaria a ponto de ocorrer um conflito. O Presidente
da República tem autoridade e capacidade não só de
se sentar com representantes do MST, como também
de colocar na cabeça boné com a sigla não só do mo
vimento dos sem-terra, mas de muitos outros seg
mentos, como de fato tem feito. E não só bonés, De
putado. S.Exa. o Presidente da República tem vestido
a camisa de diversos segmentos do País. Mas a cami
sa maior que o Presidente da República veste é a do
povo brasileiro. (Palmas.)

Desde o dia 10 de janeiro, o Presidente da Repú
blica, quando assumiu a Presidência, vestiu a camisa
do povo brasileiro, para desespero de poucos, mas
para felicidade da imensa maioria do povo brasileiro:
mais de 70% da população que apóia o Governo do
Presidente Lula.

O atual Governo, Deputado, não aposta no con
flito, porque ele gera perda de vidas humanas. Este
Governo não aposta no confronto; aposta no único
caminho necessário, no único caminho possível para
o que todos nós queremos aqui. E ninguém pode su
bir a esta tribuna para apostar na insegurança e no
conflito no campo. Este Governo aposta na paz no
campo, Deputado, mas isso só ocorrerá se o País ti
ver capacidade de fazer a reforma agrária, tão neces
sária para o País. Este Governo foi eleito com a pro
messa de fazer a reforma agrária, e ele não tem com
promisso só com a reforma agrária, mas também com
a agricultura. Não é à toa que o Ministro da Agricultura
é um empreendedor agrícola. Se VExa. ficar atento
às estratégias deste Governo, verá que ele tem reite
rado por diversas vezes a importância da agricultura,
tem-lhe dado total apoio, inclusive na formatação do
novo modelo econômico do País.

Portanto, Deputado, não adianta VExa. querer
tentar transformar num fato simbólico e corriqueiro a
vida do Presidente da República, que consiste no res
peito aos segmentos com que negocia, conversa e in
clusive representa.

Deputado José Carlos Aleluia, eu queria ver
VExa. nesta tribuna comemorando o fato de ter um
Presidente da República que tem autoridade e capa
cidade de negociar com todos os segmentos do País,
inclusive com o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra. Temos que comemorar isso, Deputado, e
não ficarmos tristes, porque a reforma agrária é o úni-

co caminho capaz de fazer com que haja paz no cam
po. O Presidente da República sabe disso.

Herdamos restrições orçamentárias muito fortes
do Governo passado, e todo mundo sabe que é preciso
muito dinheiro para fazer reforma agrária. O Govemo
está recuperando este País, está buscando recursos
para apoiar a agricultura. Quero repetir: são 32 milhões
para a agricultura e 5 bilhões e 400 milhões para a agri
cultura familiar. Este Governo também vai cumprir com
seu compromisso de fazer a reforma agrária no Brasil,
pois ela é necessária. (Palmas.)

O SR. ALBERTO FRAGA Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
VExa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei de acordo com meu partido.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei de acordo com a bancada.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, na
votação anterior votei com o PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Não
há justificativa de votos por enquanto.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
V.Exa. a palavra, Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) O Deputado lí
der do PT, indignado, claro, infringiu o inciso VII, do
art. 74, o que me confere o direito de tréplica. Não me
estenderei muito, mas sinto-me no direito de defender
a minha liderança. S.Exa. ofendeu a liderança do par
tido e os meus companheiros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Depu
tado José Carlos Aleluia, o rigor do direito de resposta
é quando há uma expressão desairosa ao ofendido.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA Houve
afronta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Não
houve. Foi uma consideração política do Deputado
Nelson Pellegrino.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA Não foi políti
ca, foi ofensiva, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Foi
uma consideração. De qualquer forma V.Exa. tem 1
minuto.
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o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA Um minuto é
suficiente, Sr. Presidente. A manifestação que aqui vi
mos dos Deputados do Partido dos Trabalhadores
mostrando a bandeira do MST é legítima. No Con
gresso Nacional estão representados todos os seg
mentos, e os Deputados representantes do MST pu
deram mostrar a bandeira. Quem não pode mostrar
bandeira é S.Exa. o Presidente da República, que re
presenta o Brasil e a sua Constituição, por isso, só
pode mostrar a bandeira do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Em
discussão o Projeto de Lei n° 39, de 1999.

Estão inscritos para falar contrariamente à ma
téria os Deputados Antonio Carlos Biscaia e Ricardo
Fiuza. VExas. mantêm a inscrição?

O SR. EDSON EZEQUIEL Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDSON EZEQUIEL (PSB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, só para
justificar o voto rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Não,
Deputado Edson Ezequiel, há uma série de Deputa
dos para justificar o voto. Vamos debater e depois
concederei a palavra aos nobres Deputados para
justificativas, para ver se conseguimos votar esse
projeto.

O SR. RICARDO FIUZA Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
VExa. a palavra.

O SR. RICARDO FIUZA (PP - PE. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, peço desculpas a V.Exa..
Havia-me inscrito para falar contra, mas confesso que
gostaria que a Mesa me dissesse qual é o substitutivo
que será votado, se é o da Comissão do Trabalho, as
sinado pelo Deputado Michel Temer, ou se é o da Co
missão de Relações Exteriores, porque tenho enfo
que completamente diverso nessa matéria. Confesso
que não entendi.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Depu
tado Ricardo Fiuza, o Regimento é claro quando afir
ma que o parecer a ser apreciado primeiramente é da
Comissão de mérito, portanto, o da Comissão de Tra
balho.

O SR. RICARDO FIUZA Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Exato.
O SR. RICARDO FIUZA Quer dizer que será o

substitutivo do Deputado Michel Temer, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Não,
o do Deputado Milton Temer.

O SR. RICARDO FIUZA Desculpe, do Deputa
do Milton Temer, cujo art. 1° diz que é livre o exercício
da atividade profissional em segurança. É exatamen
te esse, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Vou
localizar, Deputado, aguarde um minuto.

O SR. RICARDO FIUZA Peço desculpas a
VExa., mas confesso que o Plenário todo tem essa
dúvida. É do Deputado Rodrigo Maia, da Comissão
do Trabalho? Só queria tirar uma dúvida.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Nobre
Deputado Ricardo Fiuza, o parecer encaminhado
pelo nobre Deputado Rodrigo Maia, Presidente à
época, inicia-se na página n° 76. O art. 1° diz: "Esta lei
regulamenta a profissão de agente de segurança..."

O SR. RICARDO FIUZA Agradeço, Sr. Presi
dente. Realmente deve haver uma parcela ponderá
vel do Plenário com dúvida.

Sr. Presidente, como eu havia estudado a maté
ria, e a essa altura não quero encaminhar totalmente
contra, quero fazer algumas pequenas ponderações
a respeito do assunto. São ponderações que me preo
cupam, mas, se tiverem sido escoimadas, peço aos
nobres Deputados que não as considerem.

O art. 4° estava eivado de alguma inconstitucio
nalidade, quando violava o princípio da livre associa
ção, previsto no art. 8°. Um dos requisitos eram exi
gentes de tal forma que vinculava o registro profissio
nal à Confederação Nacional dos Vigilantes. Pare
ce-me que nesse relatório já não consta mais. Se não
consta, retiro a minha oposição; se consta, eu enfati
zo a minha posição.

No art. 6°, Sr. Presidente, cria o piso salarial de
800 UFI Rs, que o nobre Deputado Rodrigo Maia já
corrigiu.

Portanto, sou favorável, Sr. Presidente, porque
me parece também que foi escoimado.

No art. 7° criava o adicional de 30%, o que já
para alguns Estados criaria uma enorme confusão e
com grandes custos para as empresas.

Sr. Presidente, pelo que pude perceber nesse
tumulto normal para saber a matéria a ser votada, os
pontos básicos contra os quais estava firmemente de
cidido a pedir à Casa para votar já foram escoimados
pelo Deputado Rodrigo Maia.

Peço a VExa. que me perdoe por ter me inscrito
para falar contra, quando estou falando apenas para
melhor esclarecer a matéria.

Obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Con
cedo a palavra ao Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE Sr. Presidente,
abro mão da palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Con
cedo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos.

O SR. POMPEO DE MATTOS Sr. Presidente,
também abro mão da palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Con
cedo a palavra ao Deputado Walter Feldman.

O SR. WALTER FELDMAN Sr. Presidente, tam
bém abro mão da palavra.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA
(PP-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Pre
sidente, na votação anterior meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Não
há mais oradores inscritos.

O SR. ALBERTO FRAGA Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, peço a
palavra simplesmente para dizer que o projeto é de
grande importância, mas, em vista do acordo, tam
bém abro mão da palavra. Não vou me restringir a fa
zer comentários. O projeto realmente é de grande im
portância para uma categoria que soma mais de 1 mi
lhão e 100 mil vigilantes deste País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Nâo
Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada
a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÂO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Con
cedo a palavra ao Deputado Eduardo Valverde, para
encaminhar.

O SR. EDUARDO VALVERDE Sr. Presidente,
abro mão da palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) O De
putado Alberto Fraga acabou de expressar sua opi
nião' e o Deputado Walter Feldman também.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Em
votação o substitutivo adotado pela Comissão de Tra
balho, Administração e Serviço Público ao Projeto de
Lei nO 39, de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei regulamenta a profissão do

Agente de Segurança Privada, estabelece os requisi
tos para o exercício da atividade profissional e deter
mina o registro em órgão competente.

Art. 2° É livre o exercício da atividade profissio
nal desdH que atendidas as qualificações e exigênci
as estabelecidas nesta Lei.

Art. 3° Para os fins desta Lei considera-se Agen
te de Se!~urança Privada o trabalhador da iniciativa
privada devidamente preparado e autorizado a de
senvolver atividades de segurança privada, vigilância,
proteção, fiscalização e controle para garantir a inco
lumidade das pessoas e a inviolabilidade do patrimô
nio público ou privado.

Art. 4° São requisitos para o exercício da ativida-
de de Agente de Segurança Privada:

I - ser brasileiro;
11- ter idade mínima de vinte e um anos;
111 - ter certificado de conclusão da sa série do

primeiro qrau;
IV - ter sido aprovado em curso de formação de

vigilante, realizado em estabelecimento com funcio
namento autorizado nos termos da lei;

V - ter sido aprovado em exames físicos e psi
cotécnicos;

VI - não possuir antecedentes criminais;
VII -- estar quite com as obrigações eleitorais e

militares;
VIII - ter registro profissional em segurança pri

vada no órgão competente definido por lei.
Parágrafo único. Excetuam-se das exigências

contidas nos incisos II e III deste artigo os profissiona
is que já estiverem exercendo as atividades previstas
nesta Lei, ao tempo de sua entrada em vigor.

Art. 5° São deveres do Agente de Segurança
Privada:

I - ter comportamento irrepreensível como cida
dão e profissional;

11 - submeter-se, anualmente, a exames físicos
e psicotécnicos;

111 - manter-se adequadamente preparado para
o exercício da atividade profissional, por meio de cur
sos anuais de reciclagem.

Art. 6° É vedado ao Agente de Segurança Pri
vada:

I - o uso do uniforme e armamento fora de
serviço;
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11 - comparecer fardado a manifestações de ca
ráter político-partidário exceto quando no exercício da
profissão;

111 - utilizar qualquer outro tipo de armamento
fora das especificações estabelecidas;

IV - adotar atitude, postura ou comportamento
não condizente com o decoro de sua profissão.

Art. ]O São assegurados ao Agente de Seguran
ça Privada os seguintes direitos:

I - piso salarial profissional fixado em instru
mento normativo de trabalho;

11- jornada de trabalho compatível com a espe
cificidade e complexidade da função;

111 - fornecimento de equipamento de proteção
para sua segurança e incolumidade física;

IV - indenização por acidente de trabalho;
V - uniforme e armamento adequados ao exer

cício da função, fornecidos pelo empregador;
VI - seguro de vida em grupo;
VII - assistência jurídica e prisão em separado

de outros detentos, por atos praticados no exercício
da função;

VIII - participar perante os órgãos públicos em
que seus interesses sejam objeto de discussão e deli
beração, e também em conjunto com os empregado
res, em órgão colegiado, com forma de constituição e
funcionamento a serem estabelecidos no Decreto de
regulamentação desta Lei.

Art. 8° Os responsáveis pelos contratos de pres
tação de serviços celebrados com os Agentes de Se
gurança Privada são obrigados a adotar, com recur
sos próprios, exames físicos e psicotécnicos, procedi
mento visando a incolumidade física, assistência jurí
dica, capacitação profissional e seguro de vida em
grupo de seus empregados durante a vigência do
contrato de trabalho.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Estão prejudicados o Substitutivo adotado pela

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal; as subemendas apresentadas a este pela Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação; a propo
sição inicial (PL n° 39/99); e os projetos apensados (
PLS nOs 1.021, 1. 130,2.205, de 1999 e 4.301 e 5.333,
de 2001.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Em
votação as subemendas adotadas pela Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação ao Substitutivo
adotado pela Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público.

SUBEMENDA N° 1

No inciso 111 do art. 5° substitua-se a expressão"
anuais" por "bienais".

SUBEMENDA N° 2

Substituir, no inciso 11 do artigo 6° do Substituti
vo, a palavra" fardado" por "uniformizado".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Os
Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Foi

oferecida uma emenda aglutinativa, subscrita por di
versos Srs. Líderes.

EMENDA AGLUTINATIVA N° 1

Acrescente-se parágrafo único ao art. 2° e dê-se
nova redação ao inciso 11 do art. 4°, aos incisos 11 e 111
do art. 5° e ao inciso 11 do art. 6°, todos do Substitutivo
da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público, na forma abaixo:

"Art. 2° .
Parágrafo único. É vedado o exercício

da atividade de segurança privada por coo
perativa em razão da tipicidade deste tipo
de sociedade.

Art. 4° .
11 - ter idade mínima de 18 anos.

Art. 5° .
II - Submeter-se, a cada 2 anos, a

exame psicotécnico e de saúde física e
mental.

111 - manter-se adequadamente prepa
rado para o exercício da atividade profissio
nal, por meio de cursos de reciclagem a
cada 2 anos.

Art. 6° .
111 - comparecer uniformizado à mani

festações de caráter político-partidário, ex
ceto quando no exercício da profissão

Justificação

A emenda visa, por meio de aglutinação do
texto da proposição inicial, do Substitutivo da Co
missão de Trabalho, Administração e Serviço Públi
co, e da Subemenda da Comissão de Constituição e
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Justiça e de Redação, viabilizar a deliberação pelo
Plenário sobre a matéria.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2003. - Mendes
Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB; Edson Ezequiel,
Vice-Líder do PSB; Mário Negromonte, Vice-Líder
do PP; Professor Luizinho, Vice-Líder do Governo;
Aloysio Nunes Ferreira, Vice-Líder do PSDB; Nel
son Pellegrino, Líder do PT.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA Sr. Presiden
te, peço a palavra para orientar a bancada sobre o
projeto e a emenda, em nome do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Con
cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda aglu
tinativa, em substituição à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, ao Sr. Deputado Paulo
Delgado.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, a Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
considera que a emenda aglutinativa apresenta todos
os requisitos para aprovação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Con
cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda aglu
tinativa, em substituição à Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, ao Deputado Maurí
cio Rands.

O SR. MAURíCIO RANDS (PT - PE. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, a Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, no mérito, considera a emenda adequada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Con
cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda aglu
tinativa, em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, ao Deputado Aloysio Nunes
Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB 
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr.
Presidente, esta Casa vota o Projeto de Lei n° 39-C,
de 1999, que preconiza a introdução de critérios mais
rigorosos para o exercício da profissão de segurança
privada.

Ao aprovar, na condição de Relator, a emenda
aglutinativa, quero apresentar uma subemenda ao
parágrafo único do art. 2°.

Dispõe a emenda aglutinativa que "é vedado o
exercício da atividade de segurança privada por coo
perativa, em razão da tipicidade deste tipo de socie
dade."

Proponho seja suprimida a expressão "em ra
zão da tipicidade deste tipo de sociedade", que fica
melhor numa justificativa do que em texto legal.

Apresentei até um destaque supressivo, que fi
caria prejudicado, se o Plenário concordar com a su
pressão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Depu
tado Aloysio Nunes Ferreira, vou fazer uma sugestão.
V. Exa. encaminha a subemenda, mas solicito-lhe
que, em nome da Liderança do PSDB, retire o desta
que que incidiria sobre essa expressão.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA Sr. Presi
dente, em nome da Liderança do PSDB, retiro o des
taque, que, aliás, é de minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Em
votação a emenda aglutinativa de plenário, ressalva
da a subemenda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Para
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado José
Roberto Arruda.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o Líder do
PFL me pede para fazer 2 registros.

Primeiro, este projeto regulamenta a profissão
do agente de segurança privada. É fundamental essa
regulamentação, em primeiro lugar, para prestigiar o
cidadão brasileiro que exerce esse tipo de atividade e,
em segundo, para impedir o exercício ilegal e despre
parado da função, o que acontece hoje no Brasil.

A emenda aglutinativa vem ao encontro desta
tese, que acolhemos também. Ela evita as cooperati
vas que, neste caso, não seriam bem-vindas, em fun
ção de não terem a responsabilidade que uma em
presa precisa ter para exercer esse tipo de atividade.

A única dúvida que tenho, Sr. Presidente - e falo
diretamente ao Relator da matéria - , é se na emenda
aglutinativa não teria que constar a expressão "segu
rança privada".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Mas
consta, Deputado. "É vedado o exercício da atividade
de segurança privada por cooperativa".

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA Se me per
mite, Sr. Presidente, o substitutivo, no seu art. 3°, diz:

"Art. 3°. Para os fins desta Lei, consi
dera-se Agente de Segurança Privada o tra
balhador da iniciativa privada, devidamente
preparado e autorizado a desenvolver ativi
dades de segurança (... )".

Aqui, mais que anteriormente nos 2 outros luga
res, deveria constar o adjetivo "privado" para se evitar
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a suposição de que uma empresa de segurança pri
vada poderia ser capacitada a fazer segurança públi
ca, o que não desejamos. Parece-me que essa emen
da poderia ser de redação, pois não contraria o espíri
to da lei nem da emenda aglutinativa.

Com a concordância do Relator, encaminho fa
voravelmente ao projeto e à emenda aglutinativa.
Agradeço ao Deputado Alberto Fraga a lembrança ao
Plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
V. Exa. a palavra. Nós estamos na votação da emenda
e da subemenda.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ Sr. Presidente,
posso encaminhar agora ou oportunamente? Quero
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) A
emenda? Pode encaminhar agora.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, entendemos
ser extremamente importante regulamentarmos a ati
vidade de segurança privada, até porque, em virtude
de definição legal, as pessoas que trabalham nessa
área encontram uma série de dificuldades. Em alguns
Estados, a Polícia Civil entende que pode tomar es
sas e aquelas providências acerca da atividade. Por
sua vez, a Polícia Federal entende, através de legisla
ção ordinária, que pode determinar ações fiscalizado
ras, até por ter departamento próprio que cuida do re
gistro das empresas de segurança.

Sabemos que todo o País vive uma sensação de
insegurança. O que pode complementar o trabalho da
segurança são as empresas de segurança privada,
através dos Agentes de Segurança Privada. O inciso V
do art. 7° do projeto assegura aos agentes de seguran
ça o uso de uniforme e armamento adequado ao exercí
cio da função. No entanto, nenhum dos artigos do proje
to regulamenta a questão do porte de arma. Sabemos
que o segurança precisa dessa condição. Ainda que o
art. 7° estabeleça a questão do uniforme e do arma
mento, nenhum outro artigo trata dessa questão. Regu
lamentamos a profissão de agente de segurança, mas
nos esquecemos de que um dos principais detalhes do
agente de segurança é o porte de arma. Isso não está
tratado em nenhum dos artigos do projeto.

Dentro do espírito de que podemos aprovar o
projeto na sua parte principal, aquela que trata da re
gulamentação, deixo registrado que, quando esse
projeto for apreciado no Senado, este terá de resolver
essa questão. O art. ]O dispõe sobre o uniforme e o ar-

mamento, mas silencia sobre o porte de arma. E isso
é fundamental.

No projeto original do Deputado Paulo Rocha,
que inicialmente era do ex-Deputado Chico Vigilante,
havia essa preocupação, mas o substitutivo se esque
ceu desse ponto. Na verdade, aprovaremos um proje
to que regulamenta a profissão do agente de segu
rança, mas não regulamenta a questão do porte de
arma. Apenas garantimos ao profissional o uso do
uniforme e do armamento, mas não garantimos o por
te de arma. Essa questão precisa ser resolvida.

Acredito que o Deputado Paulo Rocha vai envi
dar esforços no Senado Federal no sentido de fazer
essa alteração e completar o trabalho, até porque sa
bemos que o segurança desarmado acaba tendo a
sua condição diminuída, o que impede o pleno exercí
cio da profissão. É fundamental que o segurança te
nha, além da arma, o porte de arma regulamentado, o
que lamentavelmente não foi tratado no projeto.

No entanto, para que possamos dar seguimento
ao projeto, o nosso voto é favorável.

O SR. ROBSON TUMA Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem a
palavra V.Exa.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, hoje, milhares
de brasileiros vivem dessa importante profissão, infe
lizmente, pela falta de segurança que existe no País.

O Deputado José Roberto Arruda fez uma obser
vação, mas trata-se de uma questão de redação. Enten
do que poderia ser corrigida como emenda de redação,
no momento de ser aprovada a redação final.

O SR. NELSON PELLEGRINO Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, quero ori
entar a bancada, porque consideramos esse projeto da
maior importância. Existe uma legislação federal que re
gulamenta o funcionamento das empresas de vigilância.
Essa lei foi um avanço muito importante. Antigamente,
para ser vigilante, bastava botar uma arma na cintura.
Hoje, não; há uma legislação que ainda não é perfeita,
mas já trouxe avanços. Vigilante tem que ter curso, as
empresas têm que ser registradas e são fiscalizadas pelo
Ministério da Justiça através da Polícia Federal.

O projeto de lei do Deputado Paulo Rocha com
plementa o processo de regulamentação da profissão
de vigilante. A lei regulamenta o funcionamento das
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empresas. Esse projeto é fundamental, porque vai re
gular a vida de mais de 1 milhão e 100 mil brasileiros
que trabalham numa atividade perigosa, que é a vigi
lância. A profissão do vigilante tem que ser cercada
não só de cuidados e de proteção, mas também da
fiscalização necessária.

A bancada do PT considera esse projeto da maior
importância. A aprovação dele, para a Câmara dos De
putados, nesta pauta extraordinária da convocação, en
grandece o Congresso Nacional, porque dará uma vida
mais digna a mais de 1 milhão de brasileiros.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PPS é
favorável à emenda, ao projeto na íntegra. Entende
mos e ressaltamos a manifestação do Deputado Ru
bens Bueno, que também contribuiu com a Relatoria.
Quanto à regulamentação da profissão daquelas pes
soas que trabalham na segurança privada, efetiva
mente, houve avanço neste projeto.

O PPS vota favoravelmente.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) Sr. Presidente, o PDT votará favo
ravelmente, mas registra o fato de que permitir que
haja segurança privado, treinado para tal, a partir de
18 anos de idade, é lamentável. O Código Civil esta
belece tal idade, porém muitos acidentes ocasiona
dos por seguranças privados fazem parte da triste pá
gina da atividade no País.

O cidadão com 18 anos de idade e que exerce a
função de segurança privada, certamente, tem como
pré-requisito o treinamento, porque é necessária a reci
clagem de 2 anos. Ora, se o treinamento para o exercí
cio da segurança privada demora cerca de 8 meses, 1
ano ou 1 ano e meio, aquele menino de 17 anos e meio
estará em contato com armas no aprendizado.

É lamentável o fato de o menor, com 17 anos de
idade, realizar tal treinamento. Sabemos que existe o
aspecto da legalidade da idade civil, porém, se pu
desse haver, após o período de treinamento, pelo me
nos mais 1 ano de exercício, aquele jovem estaria
mais preparado para os aspectos que compreendem
questões de ordem emocional e de antecedentes,
evitando acidentes na área de segurança, invariavel
mente presentes no noticiário policial deste País.

Sr. Presidente, votamos favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Antes

de colocar em votação a emenda aglutinativa, registro a
presença no plenário do nosso Embaixador do Brasil em
Havana, o sempre Deputado Tilden Santiago. (Palmas).

O SR. ROBSON TUMA Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o Deputado
Dr. Hélio citou uma grave situação.

Presto o seguinte esclarecimento ao próprio Re
lator: no meu entender, na matéria em votação, o indi
víduo a partir dos 18 anos de idade - maioridade cri
minal e civil aprovada por nós nesta Casa - poderá
ser contratado e iniciar o curso de Agente de Segu
rança Privada.

Faço tal esclarecimento para não parecer que
estamos votando a matéria com a irresponsabilidade
de dar ao menor de 18 anos tal direito. Não é verda
de. Estamos obedecendo ao Código Civil e ao Códi
go Penal Brasileiro e votando uma lei que concede
tal direito ao jovem a partir de 18 anos de idade.

O SR. CELSO RUSSOMANNO Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
VExa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o Partido
Progressista entende que a maioridade aos 18 anos
contempla não só o que aprovamos aqui no Código Ci
vil, mas também a situação dos militares. Hoje, o cida
dão aos 18 anos de idade serve ao Exército, aprende a
lidar com armas, fica o ano todo no exercício da ativida
de militar e não há problema nenhum nisso. Não vai ser
diferente com aquele que já fez 18 anos e vai fazer o
curso de agente de segurança. Nesse sentido, estamos
abrindo portas para que o jovem com 18 anos de idade
possa ter determinada profissão.

Logo, não vemos problemas e somos favoráveis
à emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Aque
les que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

APFlOVADA.
A SRA. KÁTIA ABREU Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem

VExa. a palavra.
A SRA. KÁTIA ABREU (PFL - TO. Pela ordem.

Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Sobre
a mesa subemenda do Relator da Comissão de Cons
tituição e .Justiça e de Redação à emenda aglutinativa,
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Suprima-se a expressão "em razão da tipicidade
deste tipo de sociedade", constante do parágrafo úni
co do art. 2° da emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Em
votação. Quem for a favor da subemenda permaneça
como se encontra. (Pausa.)

APROVADA.

SUPRIMIDA A EXPRESSÃO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Sobre
a mesa a seguinte Emenda de Redação:

No art. 3° do Substitutivo da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, após a ex
pressão "atividade de segurança", acrescente-se a
expressão "privada'.

Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. - José
Roberto Arruda, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Em
votação a emenda. Aqueles que forem favoráveis per
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 39-D, DE 1999

Dispõe sobre a Regulamentação da
Profissão de Agente de Segurança Priva
da e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei regulamenta a profissão do

Agente de Segurança Privada, estabelece os requisi
tos para o exercício da atividade profissional e deter
mina o registro em órgão competente.

Art. 2° É livre o exercício da atividade profissio
nal desde que atendidas as qualificações e exigênci
as estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. É vedado o exercício da ativida
de de segurança privada por cooperativa.

Art. 3° Para os fins desta Lei considera-se Agen
te de Segurança Privada o trabalhador da iniciativa
privada devidamente preparado e autorizado a de
senvolver atividades de segurança privada, vigilância,
proteção, fiscalização e controle para garantir a inco
lumidade das pessoas e a inviolabilidade do patrimô
nio público ou privado.

Art. 4° São requisitos para o exercício da ativida
de de Agente de Segurança Privada:

I - ser brasileiro;

II - ter idade mínima de dezoito anos;
111 - ter certificado de conclusão da Sa série do

ensino fundamental;
IV - ter sido aprovado em curso de formação de

vigilante, realizado em estabelecimento com funcio
namento autorizado nos termos da lei;

V - ter sido aprovado em exames físicos e psi
cotécnicos;

VI - não possuir antecedentes criminais;
VII - estar quite com as obrigações eleitorais e

militares;
VIII - ter registro profissional em segurança pri

vada no órgão competente definido por lei.
Parágrafo único. Excetuam-se das exigências

contidas nos incisos II e 111 deste artigo os profissiona
is que já estiverem exercendo as atividades previstas
nesta Lei, ao tempo de sua entrada em vigor.

Art. 5° São deveres do Agente de Segurança
Privada:

I - ter comportamento irrepreensível como cida
dão e profissional;

II - submeter-se, a cada dois anos, a exame psi
cotécnico e de saúde física e mental;

111 - manter-se adequadamente preparado para
o exercício da atividade profissional, por meio de cur
so de reciclagem a cada dois anos.

Art. 6° É vedado ao Agente de Segurança Privada:
I - o uso do uniforme e armamento fora de serviço;
II - comparecer uniformizado a manifestações

de caráter político-partidário exceto quando no exer
cício da profissão;

111 - utilizar qualquer outro tipo de armamento
fora das especificações estabelecidas;

IV - adotar atitude, postura ou comportamento
não condizente com o decoro de sua profissão.

Art. ]O São assegurados ao Agente de Seguran
ça Privada os seguintes direitos:

I - piso salarial profissional fixado em instru
mento normativo de trabalho;

11 - jornada de trabalho compatível com a espe
cificidade e complexidade da função;

111 - fornecimento de equipamento de proteção
para sua segurança e incolumidade física;

IV - indenização por acidente de trabalho;
V - uniforme e armamento adequados ao exer

cício da função, fornecidos pelo empregador;
VI - seguro de vida em grupo;
VII - assistência jurídica e prisão em separado

de outros detentos, por atos praticados no exercício
da função;



30746 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

VIII - participar perante os órgãos públicos em
que seus interesses sejam objeto de discussão e deli
beração, e também em conjunto com os empregado
res, em órgão colegiado, com forma de constituição e
funcionamento a serem estabelecidos no Decreto de
regulamentação desta Lei.

Art. 8° Os responsáveis pelos contratos de pres
tação de serviços celebrados com os Agentes de Se
gurança Privada são obrigados a adotar, com recur
sos próprios, exames físicos e psicotécnicos, procedi
mento visando a incolumidade física, assistência jurí
dica, capacitação profissional e seguro de vida em
grupo de seus empregados durante a vigência do
contrato de trabalho.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. - Anto
nio Carlos Biscaia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. RICARDO FIUZA Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. RICARDO FIUZA (PP - PE. Pela ordem.)

Sr. Presidente, é uma reclamação um pouco sui gene
ris. Queria entender o que se passou aqui no plenário.
Serei breve.

Vi aqui uma atitude juvenil por parte de alguns,
nos aplausos com bandeiras do MST pelo fato de o
Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter colocado
simbolicamente o boné do MST. Por outro lado, vi uma
atitude de profunda revolta por parte de outros que ti
ram conclusões apressadas e não analisam a profun
didade e a simbologia desse ato.

Na realidade, o Presidente Lula reafirma seus
compromissos com os sem-terra e com a indispensá
vel reforma agrária, sinalizando enfaticamente para
todos os movimentos que se organizam, alguns até
bastante radicais, e para a sociedade brasileira como
um todo, que quem manda na reforma agrária é o
Presidente da República e o Congresso Nacional, e
que desde o início de seu governo S.Exa. tem sérios e
sólidos compromissos com a reforma agrária.

Portanto, traduzindo numa linguagem bem sim
ples, o Presidente disse a todos os radicais: "Quem
manda sou eu. Reforma agrária é um fundamental
compromisso de meu governo".

Dessa forma, Sr. Presidente, o Chefe da Nação
faz caminhar a reforma agrária isentando-a dos com
ponentes ideológicos que não levam a resultado al
gum; pelo contrário, geram conflitos e, muitas vezes, a
perda de vidas.

Pessoalmente, confio nas palavras do Sr. Presi
dente. O que S.Exa. fez foi repor os fatos, e não deve
mos deixar de reconhecer que o MST, subtraído deste
os exageros, é um movimento de vanguarda, e não se
fazem mutações sociais sem vanguarda.

Parabéns ao Sr. Presidente da República por
sua acuidade e experiência em mediar conflitos de
classe.

Parabéns ao Presidente! (Manifestações de
apoio em plenário.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Obri
gado.

O SR. SÉRGIO MIRANDA Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
com o meu partido.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
votei conforme orientação do PI.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, na
votação da PEC do Plano Nacional da Cultura, votei
com o meu partido. Votei "sim".

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
votei com o PT na votação anterior.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei com a
bancada do PI.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei se
guindo a orientação do nosso partido.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
com o PMDB.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
com o PMDB.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
com o PMDB.
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o SR. MOACIR MICHELETTO (PMDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
votei com o PMDB.

O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
com o meu partido, o PMDB.

O SR. HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
"sim", com o PSDB.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei de
acordo com o PTB.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, votei
com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, votei "sim", com o
Partido dos Trabalhadores.

O SR. BASSUMA (PT - BA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, votei com o PT.

A SRA. MANINHA (PT - DF. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) Sr. Presidente, votei de acordo
com o Partido dos Trabalhadores.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT - MA.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente,
a Deputada Terezinha Fernandes votou de acordo
como PT.

O SR. IVO JOSÉ (PT - MG. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) Sr. Presidente, o Deputado Ivo José
votou "sim", com o PT.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei com o PT.

O SR. MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei segundo
o meu partido, o PT.

O SR. EDSON EZEQUIEL (PSB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
com o PSB.

O SR. ARV VANAZZI (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com meu partido.

O SR. JOSÉ BORBA (PMDB - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei com o
meu partido.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
com o PMDB.

O SR. HÉLIO ESTEVES (PT - AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei "sim",
como PT.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
votei com o PFL.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presi
dente, votei com o PP.

O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
com o PMDB.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei "sim".

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS
(PL - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr.
Presidente, votei com o partido.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei
com o partido, o PTB.

O SR. PAULO ROCHA Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, agradeço à
Casa e aos Líderes partidários a aprovação desse pro
jeto de fundamental importância e que regulamenta
uma profissão relevante para a vida e o patrimônio dos
cidadãos. Todos sabem do momento por que passa o
País. A Casa mais uma vez demonstrou sua sensibilida
de com os problemas que a sociedade está vivendo.

Portanto, agradeço a todos os Líderes o apoio,
mas quero dizer à Casa que esse projeto tem origem na
própria organização dos vigilantes, por intermédio do
Deputado Chico Vigilante, do PT do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Depu
tado Paulo Rocha, parabenizo VExa., Parlamentar
trabalhador, por produzir leis para melhorar a situação
do País. O Pará sente orgulho de VExa.

O SR. LUCIANO ZICA Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com a orientação da banca
da do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.
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APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS.:

Altera dispositivos do Capítulo 11, do Título VIII, da
Constituição Federal, nas Seções I e 111, referentes à
Seguridade e à Previdência Social.
Dá nova redação aos incisos 11 e IV do art. BQ da
Constituição Federal, a fim de dispor sobre a liberdade
sindical.
Altera a Lei n.º 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
isentando do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) na aquisição de motocicletas para utilização de
transporte autônomo de passageiros.
Solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº
1271/2003.
Sugere à Senhora Ministra de Estado de Minas e
Energia que determine à Petrobrás a realização de
estudos de viabilidé.de para a implantação de uma
Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre a política de controle da natalidade de
cães e gatos e dá oU1ras providências.
Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da
Defesa sobre os Fundos de Saúde das Forças Armadas.
Requer sua manutenção como membro titular nas
Comissões: de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional; e de Leg sIação Participativa, Conjunta do
Mercosul e membro :suplente da Comissão de Finanças
e Tributação.
Dispõe sobre o horár'o especial de trabalho para os pais
de portadores de defi::iência.
Dispõe sobre condições de aposentadoria do servidor
público e dá outras providências.
"Altera dispositivo da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil. para suprimir a função
de revisor nos recu rsos de apelação e de embargos
infrigentes.•
Dispõe sobre a dispensa da presença de advogados
nos feitos judiciais relativos à adoção de menores e
adolescentes.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social concernentes à revogação da Resolução nº
04/2003, do Conselho Nacional de Assistência Social,
que renovou o Certilicado de Entidade Beneficente de
Assistência Social ao Instituto Presbiteriano Mackenzie.
de São Paulo (SP).
Requer que o PL 5401/01 seja despachado também à
Com. Seguridade Social além das Comissões do
despacho inicial
Sugere ao Ministro da Previdência Social a implantação
de escritórios do Instituto Nacional de Sesuro Social nos

PL 1375/2003

REQ 931/2003

INC 646/2003

AIC 54612003

REQ 930/2003

INC 645/2003

REQ 929/2003

PL 1376/2003

PL 1380/2003

PL 1379/2003

PL 1378/2003

PL 1377/2003

Walter Feldman

Perpétua Almeida

Almir Moura e outros PEC 108/2003

Carlos Nader

Professora Raquel PRC 53/2003
Teixeira
João Herrmann Neto PEC 107/2003
e outros

Antonio Carlos RIC 547/2003
Pannunzio

Jair Bolsonaro

João Grandão

Luiz Carlos Hauly

Geraldo Resende

Carlos Nader

Affonso Camargo

Feu Rosa

Feu Rosa

Francisco Turra

._~..utor ...P..!_~()~ão Em~_~ .. _
Perpétua Almeida REQ 936/2003 Requer regime de urgência na apreciação do PL nQ

5.908 de 2001, oriundo do Senado Federal, que dispõe
sobre o fornecimento de transporte, alimentação e
pousada, pelo Siste'ma Único de Saúde (SUS), aos
pacientes cujo tratamento se realizar fora de seu
domicílio, em atendimento aos preceitos da Lei n2 8.0aO,
de 19 de setembro d13 1.990 (Lei Orgânica da Saúde).

Cria o Certificado de Mérito Educacional.

._---_..".,..,.,__--~__,_."_-_...--_....._-_._._~
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Antonio Carlos PL 1383/2003
Biscaia
José Roberto Arruda REQ 93212003

Eduardo INC 648/2003

Augusto Nardes

Gustavo Fruet

Romel Anizio

Ricardo Izar

Car10s
Cadoca

Luiz Couto

João Pizzolatti
João Pizzolatti

Gastão Vieira

Gastão Vieira
Neucimar Fraga

Neucimar Fraga

Osmânio Pereira

Fábio Souto

Eduardo Paes

Eduardo Paes

INC 647/2003

RIC 54812003

PL 1381/2003

PL 138212003

INC 649/2003

AEQ 933/2003
ACP 26/2003

PL 1384/2003

PL 1385/2003
PL 1386/2003

PL 1387/2003

REQ 934/2003

PL 1388/2003

PL 1389/2003

AIC 549/2003

municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Bujari,
Capixaba, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano,
Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre,
Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Púrus,
Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri,
no Estado do Acre.
Sugere a edição de Decreto que atualize os valores
para enquadramento das microempresas e das
empresas de pequeno porte, a teor do que dispõe o § 3°
do art. 2° da Lei n° 9.841/1999.
Solicita informações ao Sr. Ministro das Relações
Exteriores a respeito do tratamento diferenciado entre
transportadores brasileiros e argentinos com a
existência de subsidios para o diesel e pedágio.
Dispõe sobre a assistência judiciária gratuita na Justiça
do Trabalho.
Altera a redação do § 1I! do art. 1.336 da Lei nll 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (novo Código Civil).
Sugere ao Ministro dos Transportes a realização de
obras de duplicação da rodovia BR - 101, no trecho
compreendido entre Maceió (AL) e Natal (RN).
Altera os artigos 109 e 110 do Decreto-Lei nll 2848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal.
Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos
Deputados a realizar-se no mês de agosto de 2003, em
homenagem à Maçonaria Brasileira.
Sugere ao Ministério da Justiça, na pessoa do Ministro
Márcio Thomaz Bastos, relativa a maior intensificação
nas investigações no caso do seqüestro dos pescadores
brasileiros por barcos da Empresa TUNAMAR
COMÉRCIO LTOA. no Porto de Cabedelo - Paraíba.
Requer o desarquivamento de proposições.
Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar o processo de privatização das
empresas do setor elétrico brasileiro e o papel nele
desempenhado pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES.
Institui o Ano Nacional do Poeta SOUSÂNDRADE. a ser
celebrado em 2004.
Institui o Dia da Imigração Portuguesa no Brasil.
Regulamenta a jornada de trabalho de condutores de
veículos em transporte rodoviário de passageiros e
cargas e dá outras providências.
Altera o inciso IV do artigo 252 da Lei nl! 9.503 / 97 e dá
outras providências.
Requer o desapensamento do PL 1.179/2003, de minha
autoria, apresentado na Sessão do dia 03/06/03 do PL
2.220/1999, do Senado Federal, por entender que as
matérias não são idênticas e nem correlatas.
Permite ao contribuinte do Imposto de Renda deduzir do
imposto devido as doações feitas a entidades sem fins
lucrativos que tenham exclusivamente por objeto dar
assistência a crianças ou a idosos.
Dá nova redação ao art. 316 do Código Penal e cria o
artigo 316-A.
Solicita informações ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil
da Presidência da República a respeito de seu
posicionamento e ações daquele Ministério em relação
às candidaturas das cidades do Rio de Janeiro e São
Paulo para sediar os Jogos Olímpicos de 2012.
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Colombo INC 651/2003

Antonio Carlos REO 938/2003
Mendes Thame

Professora Raquel PL 1392/2003
Teixeira
Carlos Souza PL 1393/2003

8ismarck Maia

Gilberto Kassab

Ricarte de Freitas

Ricarte de Freitas

Ricarte de Freitas

Ricarte de Freitas

Perpétua Almeida

Leonardo Mattos

Paulo Delgado
Jackson Barreto

Jackson Barreto

Jackson Barreto

INC 650/2003

REO 935/2003

RIC 550/2003

RIC 55112003

PL 1390/2003

PL 1391/2003

RIC 55212003

PL 1395/2003

REO 939/2003
REO 940/2003

INC 652/2003

REO 941/2003

Sugere ao Poder Executivo adotar facilidades com vistas
a estimular a ampliação do ingresso de turistas dos
Estados Unidos da América no Brasil.
Requerimento para realização de Sessão Solene dia 13
de novembro de 2003 para homenajear a TELEBRASIL
Solicita i~formações ao Sr. Ministro de Estado da Justiça
a respeIto da demarcação de áreas indígenas no
Território Nacional.
Solicita informações à Sra. Ministra de Estado do Meio
Ambiente a respeito da demarcação de áreas
ambienlalmente protegidas no Território Nacional.
Equipara os aposentados nos termos do § 1Q, do art.186
da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990. aos
deficientes físicos, institui a Carteira de Identidade de
Deficiente Físico, e dá outras providências.
Altera a Lei nQ 6.938. de 1981, dispondo sobre a
destinação dos recursos obtidos com o pagamento de
reposição florestal ou autorização de desmatamento.
Solicita Informações ao Sr. Ministro das Relações
Exteriores sobre o mapa do Brasil em escolas
americanas.
Institui o Dia do Plano Nacional de Educação.

Acrescenta parágrafo único ao art. 470 da CLT para
obrigar o empregador a arcar com as despesas de
retorno do trabalhador transferido e demitido sem justa
causa.
Sugere ao Ministro da Justiça para viabilizar a instalação
de um TELEFONE AZUL, em todo o Território Nacional,
para ser acionado em caso de emergência para uso de
crianças e adolescentes em situação de risco.
Solicita a realização de sessão solene em homenagem
aos 150 anos da Santa Casa de Misericórdia de
Piracicaba-SP, estendendo a todas as Santas Casas do
País.
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis por
pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental
severa ou profunda, autistas ou seus representantes
legais.
Requer a desapensação do PL 1.152/03
Requer convocação de Sessão Sol~ne _ pelo
cinqüentenário da Petrobrás e sugere reahzaçao de
Semana comemorativa do evento.
Sugere ao Ministério das Comunicações ~ I~.nçame.n~o

de selo comemorativo pela passagem do ctnquentenano
da Petrobrás.
Requer a edição e publicação, pela Câmar~, d:
pesquisa histórica sobre a Campanha O Petr?leo e
Nosso, em comemoração ao cinqüentenáno da
Petrobrás.

-------_.,--,------,--------------"
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VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 3, às
9h30min, haverá sessão solene em homenagem à
Independência do Estado da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Almir Sá PL
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Davi Alcolumbre POT
Hélio Esteves PT

Total de AMAPÁ: 3

PARÁ

Babá PT
Nicias Ribeiro PSOB
Zenaldo Coutinho PSOB

Total de Pará: 3

AMAZONAS

Átila Lins PPS

Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Eduardo Valverde PT

Total de Rondônia: 2

ACRE

Júnior Betão PPS

Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSOB
Homero Barreto PTB

Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

João Castelo PSOB
Luciano Leitoa POT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL

Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Inácio Arruda PCdoB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSOB

Total de Ceará: 3

PIAuí

Marcelo Castro PMOB
Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Múcio Sá PTB
Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Marcondes Gadelha PFL
Wellington Roberto PL

Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Maurício Rands PT
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PMOB
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP

Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMOB

Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP

Total de Sergipe: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Colbert Martins PPS
Nelson Pellegrino PT
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT

Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSB
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
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ACRE

lico Bronzeado PT

Total de .Acre: 1

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Leodegar Tiscoski PP

Total de Santa Catarina: 2

AMAZONAS

Silas Câmara PTB

Total de .Amazonas: 1

OS

PARÁ

PMDBAsdrubal Bentes

Total de Pará: 1

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSB
Darcísio Perondi PMDB
Érico Ribeiro PP
Henrique Fontana PT
Paulo Gouvêa PL
Veda Crusius PSDB

Total de iRio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARECER
8RS.:

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Alex Can.ziani PTB
Giacobo PL
José Jamme PP
Moacir Micheletto PMDB

Total de Paraná: 5

DISTRITO FEDERAL

José Rajüo PSDB
Osório Adriano PFL
Sigmarinqa Seixas PT

Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB
Sandro rvlabel PL
Vilmar Rocha PFL

Total de Goiás: 3

Custódio Mattos PSDB
Geraldo Thadeu PPS
Ibrahim Abi-Ackel PP
João Magalhães PTB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Odair PT
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PP
Virgílio Guimarães PT

Total de Minas Gerais: 12

EspíRITO SANTO

Rose de Freitas PSDB

Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PL
André Luiz PMDB
Bispo Rodrigues PL
Deley PV
Eduardo Paes PSDB
Jorge Bittar PT
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Lindberg Farias PT
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PL
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

Amauri Robledo Gasques PRONA
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Durval Orlato PT
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PSB
Iara Bernardi PT
José Mentor PT
Luciano lica PT
Marcos Abramo PFL
Nelson Marquezelli PTB
Valdemar Costa Neto PL
Vanderlei Assis PRONA
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 14
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TOCANTINS

Pastor Amarildo PSB

Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL

Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Gonzaga Mota

Total de Ceará: 1

PIAuí

PSDB

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Roberto Balestra PP

Total de Goiás: 2

RIO GRANDE DO SUL

Luciana Genro PT
Nelson Proença PPS

Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Encerro a
sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia
3, às 14h, a seguinte

PERNAMBUCO

Osvaldo Coelho PFL

Total de Pernambuco: 1

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT

Total de Espírito Santo: 1

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Eduardo Barbosa PSDB

Total de Minas Gerais: 2

BAHIA

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 7.491-A, DE 2002

(Senado Federal - Comissão Mista)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 7.491, de 2002, que altera a reda
ção do art. 4° da Lei n° 10.201, de 14 de fe
vereiro de 2001, que institui o Fundo Nacio
nal de Segurança Pública - FNSP, e dá ou
tras providências. Tendo parecer das Co
missões: de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste, com emenda, e
do de n° 6.651/2002, com emenda, apensa
do, e pela injuridicidade do de n° 895/2003,
apensado, (Relator: Dep. Aloysio Nunes Fer
reira); e de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, Violência e Narcotrá
fico, pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL 6.651/02, e do PL 895/03, apensa
dos, (Relator: Dep. Alberto Fraga). Pendente
de parecer da Comissão de Finanças e Tri
butação.

2
PROJETO DE LEI N° 7.017, DE 2002
(Senado Federal - Comissão Mista)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nO 7.017, de 2002, que acrescenta
artigo ao Código Penal e modifica a pena
combinada aos crimes de corrupção ativa e
passiva. Pendente de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

PMDB

PFL

PV
PMDB

PFL
PT

ALAGOAS

PTB

SÃO PAULO

PSDB
PPS

PT
PTB

Moraes Souza

Total de Piauí: 1

João Lyra

Total de Alagoas: 1

Aroldo Cedraz PFL
Edson Duarte
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Luiz Alberto
Marcelo Guimarães Filho

Total de Bahia: 6

Carlos Sampaio
João Herrmann Neto
Orlando Fantazzini
Vicente Cascione

Total de São Paulo: 4



5
PROJETO DE LEI N° 5.460-A, DE 2001

(Do Senado Federal)

4
PROJETO DE LEI N° 3.473-A, DE 2000

(Do Poder Executivo)

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 5, DE 2003

(Do Sr. Bismarck Maia)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n° 5, de 2003, que cria a Co
missão Permanente de Turismo da Câmara
dos Deputados. Pendente de pareceres da
Comissão de Constituição e Justiça de Re
dação e da Mesa.

Tendo apensado o PRCs nOs 12/03 e
28/03.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 3.473, de 2000, que altera a Parte
Geral do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 - Código Penal, e dá ou
tras providências; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa, e, no mérito, pela aprova
ção, com substitutivo (Relator: Dep. Ibrahim
Abi-Ackel).
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Tendo apensado o PL n° 925/99 (PLs 3.961/00 e va e, no mérito, pela aprovação deste e dos
5.112/01 de nOs 4.412/98, 235/99, 436/99, 546/99,

631/99 e do substitutivo a eles apresentado
pela CSSF; 3.607/00 e do substitutivo a ele
apresentado pela CSSF, e dos de nOs
903/95, 2.060/96, 2.463/96, 2.931/97,
3.383/97, 4.259/98, 5.750/01, 6.384/02,
6.907/02, 6.984/02, 7.180/02 e 985/03,
apensados, nos termos do substitutivo apre
sentado. Pela injuridicidade e, no mérito,
pela rejeição do PL 399/99, apensado. Pela
inconstitucionalidade, injuridicidade e, no
mérito, pela rejeição do PL 936/99, apensa
do. Pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
do substitutivo apresentado pela CSSF ao
PL 936/99, apensado, e dos de nOs 953/99,
2.733/00, 3.601/00 e 7.024/02, apensados
(Relator: Dep. Rubinelli). Pendente de pare
cer da Comissão de Seguridade Social e
Família a este e aos de nOs 903/95,
2.060/96, 2.463/96, 2.931/97, 3.383/97,
4.259/98, 5.750/01, 6.384/02, 6.907/02,
6.984/02, 7.024/02, 7.180/02 e 985/03,
apensados.

Tendo apensados os Pis nOs: 903/95,
2.060/96, 2.463/96, 2.931/97, 3.383/97,
4.259/98,4.412/98 (235/99, 436/99, 546/99,
631/99), 399/99, 936/99, 953/99 (2.733/00,
3.601/00, 3.607/00), 5.750/01, 6.384/02,
6.907/02, 6.984/02, 7.024/02, 7180/02 e
985/03.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 5.460, de 2001, que altera os arts.
240 e 241 da Lei 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescen
te; tendo pareceres: da Comissão de Segu
ridade Social e Família, pela aprovação par
cial, com substitutivo, do Projeto de Lei
4.412/98 e dos Projetos de Lei nOs 235,436,
546 e 631 de 1999, apensados (Relator:
Dep. Henrique Fontana), e pela rejeição do
de nO 399/99, apensado (relator: Dep. José
Unhares); pela aprovação do Projeto de Lei
n° 936/99, apensado, com substitutivo (Re
lator: Dep. Eni Voltolini); pela aprovação do
PL 3.607/00, apensado, com substitutivo, e
pela rejeição do de n° 953/99 e dos de nOs
2.733/00 e 3.601/00, apensados (Relatora:
Dep. Rita Camata); e da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislati-

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j" do Regimento Interno)

Discussão

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 1.663-A, DE 2002
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.663, de 2002,
que submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo de sede entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Centro Interamericano de Administra
ções Tributárias, celebrado em Santiago do
Chile, em 3 de abril de 2001; tendo parece
res: da Comissão de Finanças e Tributação,
pela não implicação da matéria com aumen-

,-------,--



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 30755

to ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamen
tária e, no mérito, pela aprovação (Rlator:
Dep. Luiz Carlos Hauly); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Dep. Léo Alcântara).

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 1.840-A, DE 2002
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.840, de 2002,
que aprova o texto dos Estatutos e Regula
mentos do Centro Interamericano de Admi
nistrações Tributarias, adotado na cidade do
Panamá, em julho de 2000; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (Relator: Deputado
Leo Alcantara).

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS

PROJETO DE LEI

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

N° 1.394/03 (PODER EXECUTIVO) - Cria o Progra
ma Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para
os Jovens - PNPE, acrescenta dispositivo à Lei nO
9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e dá outras provi
dências.
(art. 64, § 1° da Constituição Federal): 16/08/03.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-03

11- RECURSOS

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 2.604-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

que outorga permissão às Emissoras Integradas
M.F. Limitada, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Deo
dápolis, Estado do Mato Grosso do Sul .
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.606-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Clube
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santo Antônio de Je
sus, Estado da Bahi.J'l.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.744-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Televisão Ci
dade Branca Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, na cidade de Corumbá,
Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.745-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Fundação Margareth Suassuna Lau
reano - FUNAMSL a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Riacho dos Cava
los, Estado da Paraíba.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.747-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Vila Ve
lha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.751-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Beneficente e Cultural
Comunitária Liberdade - ABECCOL a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Patrocínio, Estado de Minas Gerais.
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N° 2.753-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Pedralvense
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pedralva, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.755-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária
Cultural de Paracatu - MG a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Paracatu,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.757-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Moradores do Patri
mônio de Nossa Senhora da Conceição a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida

de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cabrobó, Estado de Pernambuco.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.758-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

que autoriza a Rádio Oeste Comunitária a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.760-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação Social
de Barra de São Francisco a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Barra de São
Francisco, Estado do Espírito Santo.

N° 2.761-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Beneficente e Cultural
Comunitária de Monte Santo de Minas - MG a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Monte Santo de Minas, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.766-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Pérola
do Turi Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Helena,
Estado do Maranhão.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.768-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação

Cultural Planalto de Passo Fundo para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média,

na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande
do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.772-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

que renova a concessão outorgada à Difusora Rádio
Cajazeiras Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Cajazei
ras, Estado da Paraíba.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.779-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Moradores do Bairro
Pacu a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Tiradentes, Estado de Mi
nas Gerais.
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DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.781-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Cultural
Amigos de São Luiz Gonzaga a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São Luiz
Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.784-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação O Bom Pastor de Ampa
ro Social a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Presidente Bernardes, Esta
do de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.787-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação a Serviço da Vida e da Verdade a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Taciba, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.788-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Fundação Mário Moacyr Porto para o
Desenvolvimento Comunitário de Cruz do Espírito
Santo - FMMP a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cruz do Espírito Santo,
Estado da Paraíba.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.790-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária dos Morado
res de Bairros do Município de Areial a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Areial, Estado da Paraíba.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.791-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária "Nova Pe
queri" a executar, pelo prazo três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Pequeri, Estado de Minas
Gerais.

DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.792-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária do Municí
pio de Esplanada a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Esplanada,
Estado da Bahia.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.793-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Pró-Cidadania Avareen
se a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Avaré, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.794-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Rádio Comunitária Roncador de
Nova Xavantina - RCR a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Xavanti
na, Estado do Mato Grosso.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.797-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Universidade de
Passo Fundo, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Soledade, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.799-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Educativa e
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Cultural de Belo Oriente, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Belo
Oriente, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.807-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Nagib Haic
kel, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Bacabal, Estado do
Maranhão.

DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.813-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação e Movimento Comuni
tário Rádio Novo Cântico FM a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Ita
pira, Estado de São Paulo.

DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.815-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

que autoriza a Associação Comunitária Zumbi dos
Palmares a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Itaberaba, Estado da Bahia.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.819-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Difusão
Cultural Beto Abacaxi a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Barrinha, Estado
de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.821-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema de Comunicação
Central de Ipuiuna Ltda. para explorar serviço de ra-

diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Turmalina, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.822-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Muca
jaí a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Mucajaí, Estado de Roraima.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.828-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação de Rádio Comunitária de Alagoi
nha a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Alagoinha, Estado da Paraíba.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.829-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Desen
volvimento Artístico, Cultural, Informativo e Social de
Nova Canaã do Norte-MT a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Canaã
do Norte, Estado de Mato Grosso.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.897-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rádio AM Atalaia Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Sete Quedas, Estado do
Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 2.967-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Nagib Haickel,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03
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N° 3.036-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Alagoas Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Maribondo,
Estado de Alagoas.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 3.110-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo·
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Nagib Haickel,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Timon, Estado do Maranhão.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 36-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Educar-Sul Brasil
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 78·A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Josefa Alvares para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco.

DECURSO: 2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

N° 104·A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Jaime Martins para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-03

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE JULHO DE 2003

Dia 3, 58 ·feira

15:00 LUIZ COUTO (PT - PB)
15:25 WASHINGTON LUIZ (PT - MA)

Dia 4, 68 ·feira

10:00 ANSELMO (PT - RO)

10:25 JOÃO ALFREDO (PT - CE)
11 :15 ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA)
11:40 ROSE DE FREITAS (PSDB - ES)

12:05 REGINALDO LOPES (PT - MG)
12:30 LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE)
12:55 FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)

13:20 PAES LANDIM (PFL - PI)

Dia 7, 28 ·feira

15:00 HENRIQUE AFONSO (PT - AC)
15:25 ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
15:50 ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
16:15 BISPO WANDERVAL (PL - SP)
16:40 JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP)
17:05 PASTOR AMARILDO (PSB - TO)

17:30 SARNEY FILHO (PV - MA)
17:55 KÁTIA ABREU (PFL - TO)
18:20 JAMIL MURAD (PCdoB - SP)

Dia 8, 38 ·feira

15:00 FRANCISCA TRINDADE (PT - PI)

15:25 BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)

Dia 9, 48 ·feira

15:00 MEDEIROS (PL - SP)

15:25 MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)

Dia 10, 58 ·feira

15:00 MARCELO ORTIZ (PV - SP)
15:25 GERALDO THADEU (PPS - MG)

Dia 11, 68 ·feira

10:00 VANDER LOUBET (PT - MS)
10:25 ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)
10:50 RAUL JUNGMANN (PMDB - PE)
11:15 FÁBIO SOUTO (PFL - BA)
11:40 LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)
12:05 EDUARDO CUNHA (PP - RJ)
12:30 ANGELA GUADAGNIN (PT - SP)
12:55 ALMIR SÁ (PL - RR)
13:20 OLAVO CALHEIROS (PMDB - AL)
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Dia 14, 2a·feira

15:00 CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
15:25 LUCI CHOINACKI (PT - SC)
15:50 COLOMBO (PT - PR)
16:15 ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)
16:40 IRINY LOPES (PT - ES)
17:05 PROFESSOR IRAPUAN lElXEIRA (PRONA - SP)
17:30 CORONEL ALVES (PL - AP)
17:55 HOMERO BARRETO (PTB - TO)
18:20 PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)

Dia 15, aa·feira

15:00 BOSCO COSTA (PSDB - SE)
15:25 PATRUS ANANIAS (PT - MG)

Dia 15, 4a·feira

15:00 JOÃO LYRA (PTB - AL)
15:25 LEONARDO MAnOS (PV - MG)

Dia 17, 5a·feira

15:00 DR. HÉLIO (PDT - SP)
15:25 INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE)

Dia 18, 5a·feira

10:00 NEY LOPES (PFL - RN)
10:25 VIGNATTI (PT - SC)
10:50 PAULO ROCHA (PT - PA)
11 :15 CARLOS MOTA (PL - MG)
11 :40 CORIOLANO SALES (PFL - BA)
12:05 IARA BERNARDI (PT - SP)
12:30 LUIZ ALBERTO (PT - BA)
12:55 LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP)
13:20 JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)

Dia 21, 2a·feira

15:00 VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)
15:25 PAULO PIMENTA (PT - RS)
15:50 ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
16:15 ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)
16:40 JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)
17:05 LUIZ CARREIRA (PFL - BA)
17:30 JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
17:55 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB - GO)
18:20 VICENTE CASCIONE (PTB - SP)

Dia 22, aa·feira

15:00 HERCULANO ANGHINEnl (PP - MG)
15:25 ALCEU COLLARES (PDT - RS)

Dia 2a, 4a·feira

15:00 LEÔNIDAS CRISTINO (pPS - CE)
15:25 TAI<AYAMA (PSB - PR)

Dia 24, 5a·feira

15:00 ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
15:25 JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ)

Dia 25, 5a·feira

10:00 DURVAL ORLATO (PT - SP)
10:25 EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
10:50 AliCE PORTUGAL (PCdoB - BA)
11:15 BISMARCK MAIA (PSDB - CE)
11 :40 NIL.SON MOURÃO (PT - AC)
12:05 ODAIR (PT - MG)
12:30 ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
12:55 JORGE BOEIRA (pT - SC)
13:20 RUBINELLI (PT - SP)

Dia 28, 2a·feira

15:00 ROGÉRIO TEÓFILO (PFL - AL)
15:25 RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
15:50 SANDRO MABEL (pL - GO)
16:15 VICENTINHO (PT - SP)
16:40 MENDONÇA PRADO (PFL - SE)
17:05 ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
17:30 FÁTIMA BEZERRA (PT - RN)
17:55 PAULO LIMA (PMDB - SP)
18:20 NELSON PELLEGRINO (PT - BA)

Dia 29, aa·feira

15:00 ROMEL ANIZIO (PP - MG)
15:25 LUCIANA GENRO (PT - RS)

Dia ao, 4a-feira

15:00 JOSIAS QUINTAL (PSB - RJ)
15:25 YEDA CRUSIUS (PSDB - RS)

Dia a1, 5a·feira

15:00 DIMAS RAMALHO (PPS - SP)
15:25 JÚIJO DELGADO (PPS - MG)
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 40-A, DE 2003, QUE "MODIFICA OS

ARTS. N°s 37, 40, 42, 48, 96,142 E 149 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, O ART. 8° DA

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (REFORMA DA PREVIDÊNCIA)

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Convidados:
Governador do Estado da Bahia, sr. Paulo Souto;
Governador do Estado do Piauí, sr. Wellington Dias; e
Governador do Estado de Alagoas, sr. Ronaldo
Lessa.

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: Até 04/07/03 (prazo prorrogado por de
cisão do Presidente de Câmara)

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, § 3j

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
40/03 - do Poder Executivo - que "mod~ica os arts. 37,
40,42,48,96,142 e 149 da Constituição Federal, o art.
8° da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro
de 1998, e dá outras providências." (Apensado: PEC
37/1999 (Apensado: PEC 198/2000))
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS

RELACIONADOS À PIRATARIA DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS E SONEGAÇÃO FISCAL

LOCAL:
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

DR. VIRGíLIO MAURíCIO VIANNA -Secretario do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Insustentável do
Amazonas.

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 16/03 Da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "solicita a realização de reunião
reservada com a Agência Brasileira de Informação
- ABIN, para que esta CPI possa ouvir desta
Agência informações sobre pirataria, Biopirataria e
sonegação de impostos."

REQUERIMENTO N° 18/03 Da Sra. Vanessa Graz
ziotin - que "solicita da Secretaria Estadual de Saú
de do Estado de Minas Gerais, informações sobre o
Inquérito n° 02-243/98, que apurou denúncias de fal
sificação de medicamentos."

REQUERIMENTO N° 20/03 Da Sra. Vanessa Graz
ziotin - que "solicita da Secretaria Estadual de Saú
de do Estado do Paraná, informações sobre o
Inquérito n° 204/98, que tratou de apuração na falsi
ficação do medicamento Androcur."

REQUERIMENTO N° 22/03 Da Sra. Vanessa Graz
ziotin - que" Solicita da Secretaria Estadual de Sa
úde do Estado do Rio Grande do Sul, informações
sobre o Inquérito nO 217/98, que apurou falsificação
do medicamento Androcur."

REQUERIMENTO W 24/03 Da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "solicita da Secretaria Estadual
de Saúde do Ceará, informações sobre as denún
cias apresentadas por esta Secretaria à CPI dos
Medicamentos."

REQUERIMENTO N° 25/03 Da Sra. Vanessa Graz
ziotin - que "solicita do Ministério Público Federal
informações concernentes as investigações encami~
nhadas pela CPI dos Medicamentos."

REQUERIMENTO N° 26/03 Da Sra. Vanessa Graz
ziotin - que "solicita do Ministério da Saúde, no âm
bito da ANVISA, informações sobre denúncias que
foram encaminhadas a este Ministério pela CPI dos
Medicamentos."

11 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES

EM 02/07/2003:

Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação:

PROJETO DE LEI N° 2.010/1999
PROJETO DE LEI N° 992/2003

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior:
PROJETO DE LEI N° 217/2003

Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI N° 331/2003

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 22
minutos.)
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ATO CONJUNTO N° i ,DE 2003

o Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados. no

uso das atribuições que lhes conferem o art. 75 do Regimento Interno do Senado

Federal e o art. 17, I, "m", do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

RESOLVEM

designar Comissão Mista composta dos Srs. Senadores:

EDISON LOBÃO (Bloco PFLIPSDB)

TASSO JEREISSATI (Bloco PSDBIPFL)

ALOIZIO MERCADANTE (Bloco PTIPL/PTBIPSB)

ROMEU TUMA (Bloco PFL/PSDB)

ROMERO JUCÁ (PMDB)

e dos Srs. Deputados:

LUIZ EDUARDO GREENHALG (PT)

MICHEL TEMER (PMDB)

ROBERTO JEFFERSON (PTB)

ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB)

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL)

o
\ J '" J ,"I

Deputado JOÃO ~ULOCUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, em 02 de julho de 2003

/~·k/?a.
Senador J SE SARNEY

Presidente do Senado Fede

para. no prazo de quinze dias, consolidar os projetos de lei em tramitação em ambas as

Casas que tratem da questão do porte de annas.



RIC 544/2003

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 544/2003

Autor(a): Deputado Geddel Vieira Lima (PMDB/BA)
Destinatário(a): Ministro de Estado da Integração
Nacional
Assunto: Solicita informações ao Senhor Ministro
de Estado da Integração Nacional acerca de possí
veis irregularidades em projetos executados no âm
bito daquele Ministério, na gestão do Governo Fer
nando Henrique Cardoso.

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o relató
rio, em conformidade com o art. 2°, § 1°, do Ato da
Mesa n° 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 2003. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente.

Autor:
Geddel Vieira Lima
Data da Apresentação:
01/07/2003
Ementa:
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado

da Integração Nacional acerca de possíveis irregulari
dades em projetos executados no âmbito daquele Mi
nistério, na gestão do Governo Fernando Henrique
Cardoso.

Forma de Apreciação:

Defiro, "ad referendum" da Mesa.

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Integração Nacional acerca
de possíveis irregularidades em projetos
executados no âmbito daquele Ministé
rio, na gestão do Governo Fernando Hen
rique Cardoso.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 544, DE 2003

(Do Sr. Geddel Vieira Lima)

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição e na forma dos arts. 115 e 116 do
Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro de Estado de Inte
gração Nacional, no sentido de esclarecer esta Casa
quanto às seguintes afirmações feitas em matéria pu
blicada no jornal Correio Braziliense, dia 24 de abril
de 2003, intitulada "Conivências e conveniências":

Procede a afirmação de que pessoas que tive
ram acesso ao detalhamento dos projetos dessa Pas
ta Ministerial, iniciados na gestão de Ministro membro
do PMDB, constataram a existência de irregularida
des quanto à destinação dos respectivos recursos?

Procede a afirmação de que há, por parte de au
toridades desse Ministério, interesse em manter es
sas supostas informações sob sigilo?
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO tanto, a mim, que liderei a Bancada do Partido ao lon
go de seis anos, durante a gestão do ilustre ex-Presi
dente Fernando Henrique Cardoso.

Por esta razão, entendo cabíveis e oportunos os
questionamentos que faço àquele Ministério, com o
intuito de esclarecer as insinuações feitas e, com isso,
repelir de forma veemente a suspeição lançada de
que o PMDB estaria sujeito a chantagem por conta de
supostas irregularidades comprovadas por autorida
des do atual Governo, e cometidas por filiados do
PMDB que serviram ao Governo anterior.

O imediato esclarecimento desses fatos é salu
tar para o PMDB e para o Governo, que não terá seus
ministros suspeitos de prevaricarem para chantagear
políticos.

Sala das Sessões, de maio de 2003. - Depu-
tado Geddel Vieira Lima, PMDB/BA.

Justificação

Tendo em vista matéria veiculada no Jornal
Correio Braziliense, em 24 de abril de 2003, intitu
lada "Conivências e conveniências", de autoria do
jornalista

Rudolfo Lago, na qual consta afirmação de co
nhecimento do atual Governo de possíveis irregulari
dades no âmbito do Ministério da Integração Nacio
nal, no tocante a projetos iniciados na gestão do Go
verno Fernando Henrique Cardoso, quando a Pasta
Ministerial encontrava-se sob responsabilidade de
membro do PMDB, torna-se necessário esclareci
mento acerca do noticiado, que leva ao conhecimento
público gravíssimas insinuações sobre a atuação de
um grande Partido Político desse País.

Apesar de não ter sido, em qualquer momento,
citado na matéria, entendo que as alusões e insinua
ções feitas contra o meu Partido - o PMDB -, indireta
mente, atingem a todos os seus integrantes, e, por-



30764 Quinta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

PORTARIA N!! 058/03

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimen to

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 2 do Ato da

Mesa n 2 205, de 1990, RESOLVE:

Credenciar o Senhor REmALDO VELASCO

PUGGI como Representante do SINDXCATO NACIONAL DOS TÉCNICOS

DA RECEITA FEDERAL 1 SINDTTEN.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, 01 de julho de 3.
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PORTARIA N2 059/03

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA cÂMARA

DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1º do Ato da

Mesa n 2 205, de 1990, RESOLVE:

Credenciar o Senhor RAFAEL MACHADO DE

BASTOS como Representante do

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS I SINDIHAQ.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

SINDICATO NACIONAL DA
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PORTARIA NJ! 060/03

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA cÂMARA
DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 2 do Ato da

Mesa n Q 205, de 1990, RESOLVE:

credenciar o senhor

OLIVE:IRA F:ILJ:PPETTI corno Representante

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E

ABIMAQ.

WALTER LUIZ DE

da ASSOCIAÇÃO

EQUIPAMENTOS /

CÂMARA DOS DEPUTADOS, (0j.; de julho d
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COMISSÕES

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 98-A, DE 1995

(Do Sr. Júlio Redecker e outros)

Altera o parágrafo 30 e acrescenta
novo parágrafo ao art. 176 da Constitui
ção Federal; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade (Relator: Deputado
Paulo Magalhães).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Nos termos do art. 62, I, da Constituição Fede
ral, o Deputado Júlio Redecker e outros, submetem à
apreciação do Congresso Nacional o texto da Propos
ta de Emenda à Constituição n° 98, de 1995, que "al
tera dispositivos da Constituição, pertinentes a pes
quisa e lavra de jazidas.

A alteração alvitrada na presente proposição al
cança o parágrafo 3° e acrescenta parágrafo 5° ao art.
176, da Lei Maior.

A proposta esta justificada nos seguintes ter
mos:

Esta proposta de emenda à Constitui
ção tem por objetivo principal eliminar do
texto do Magno Estatuto vigente óbice à
execução, pelas Prefeituras de todo o País,
de modo especial, das cidades interioranas,
de atividades de extração de substâncias
minerais de uso imediato na construção ci
vil, destinadas a obras públicas de sua res
ponsabilidade.

Há muito pelejam as municipalidades
e, forma particularmente aguerrida, as do
nosso Estado, o Rio Grande do Sul - pela
prerrogativa de executarem diretamente tais
trabalhos, que lhes vem sendo negada pelo
Ministério de Minas e Energia, em face do
tratamento dado pela Cada Política de 1988
à questão da titularidade do aproveitamento
dos recursos minerais.

No curso do ano de 1993, Prefeitos de
vários Municípios do Rio Grande do Sul, em
número de 86, dirigiram ao Ministro de Mi
nas e Energia documento em que pleitea
vam tratamento especial no tocante ao apro-

veitamento de jazidas de substâncias mine
rais empregadas como material de constru
ção em obras públicas municipais, preten
dendo que se viabilizasse juridicamente o
funcionamento das pedreiras que explora
vam para extração dos materiais indispen
sáveis e a obtenção das competentes auto
rizações para implantação dos serviços pú
blicos respectivos.

A manifestação da Consultoria Jurídica
daquela Secretaria de Estado do Governo
Federal, cujas conclusões transcrevemos,
foi entretanto, taxativa quanto à impossibili
dade de atendimento da reivindicação:

"3. No exame da matéria, verifica-se
que a preceituação constitucional do caput
do supratranscrito art. 176, indica, de logo,
que os recursos minerais, genericamente
considerados, em toda a sua amplitude, são
bens pertencentes à União, assim também
arrolados no inciso IX do art. 20 da Carta
Magna. Esta abrangente conceituação ab
solutamente afasta, portanto, a configuração
de jazimentos minerais - tais sejam as "pe
dreiras" - como passíveis de propriedade
por parte de Municípios, Estados ou do Dis
trito Federal, porquanto, em verdade são ali
taxativamente incluídos todos os recursos
da seara mineral, sem nenhuma reserva, no
patrimônio federal.

4. Do mesmo modo, a normalização do
§ 1° do aludido art. 176, instituindo, sem
quaisquer exceções, a sujeição da pesquisa
e da lavra daqueles bens minerais aos regi
mes de autorização ou concessão federal,
cujas titulações são outorgáveis semente a
brasileiros, pessoas físicas, ou a empresas
brasileiras de capital nacional, não deixa lu
gar a que o aproveitamento mineral possa
ser empreendido por pessoas jurídicas de
direito público, ou seja, a própria União, os
Estados, Distrito Federal e os Municípios, a
não ser que ulterior modificação desse dis
positivo venha a excetuar, em suas peculia
ridades, a modalidade de aproveitamento al
mejada pelos Municípios.

Pelo exposto, fica evidenciado que as
restrições apontadas decorrem de expres
sas disposições constitucionais, sendo ine
xato considerá-Ia imposições arbitrárias do
Departamento Nacional de Produção Mine
ral, que, no particular, apenas se atém a ze-
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lar pela sua fel observância, enquanto per
duraram vigentes" (Parecer CONJUR/MME
n° 81/93).

A matéria todavia, não parece ser in
controversa. Há opiniões divergentes daque
la esposada pela douta Consultoria .Jurídica
do MME.

Recolhemos a propósito o entendi
mento a respeito da mesma questão perfi
lhado pelo professor William Freire em sua
recente obra "Comentários ao Código de Mi
neração"

(E'1. Aide. Rio de Janeiro. 1995. /'p.
1423)

"Entes políticos podem ser titulares de
licenciamento mineral. A Lei nO 6.567/78 não
exige atitularidade exclusiva de empresa de
mineração, ao contrário do que o Código de
manda para a concessão de lavra. Se a lei
de regência admite a titularidade de pessoa
física brasileira, com mesma razão pode a
pessoa jurídica de direito público interno pro
prietária da conclusão porque não tem como
escopo tratar de formas, mas apenas dos re
quisitos de legitimação de mineradores. Cor
robora essa posição o entendimento do
DNPM de que o Município permanece com
capacidade para autorizar a atividade mine
ral de substância da classe 11:'

Por esse juízo não haveria impedimen
to para as pessoas jurídicas de direito públi
co - União, Estados e Municípios - exerce
rem sob o regime especial de licenciamento,
a lavra dos recursos minerais existentes em
terrenos de sua propriedade.

Parece-nos, contudo, que a definição
constitucional da titularidade da pesquisa e
da lavra de recursos minerais (que devem
aqui, naturalmente, ser entendidas no senti
do amplo, para abranger todas as atividades
prospecção, pesquisa e aproveitamento
econômico dos bens minerais, independen
te do regime legal a que se submetem) é,
sem dúvida, restritiva, ao mencionar tão-so
mente "brasileiros" (pessoas naturais) e a
"empresa brasileira de capital nacional", que
é pessoa jurídica de direito privado, e da
qual a lei (o Código de Mineração - Decre
to-lei nO 227, de 1967) exige, ainda, em se
tratando de realização de atividades de mi
neração sob os regimes de autorização de
pesquisa e de concessão de lavra, autoriza-

ção específica para funcionar como empre
sa de mineração.

Assim sendo, acreditamos que a viabi
lização do justo anseio das municipalidades
brasileiras de efetuarem diretamente o apro
veitamento de substâncias minerais de uso
imediato na construção civil, dirigido para
execução de obras públicas fundamentais
para o progresso das comunas, passa pelo
caminho da mudança do texto constitucional
atual, objetivo da proposição que ora apre
sentamos.

Oportuno trazer à colação, neste pas
so, a lembrança de que tentativas no mes
mo sentido foram feitas durante a frustrada
Flevisão Constitucional de 1993: sete pro
postas revisionais tinham por escopo consa
grar a ressalva, para permitir ao Poder PÚ
blico (algumas mencionavam expressamen
te apenas os Municípios) o exercício das ati
vidades mineradoras. Lamentavelmente, ne
nhuma mereceu acolhida no parecer do
eminente Relator (Parecer n° 45, de 1993).

Uma vez que a excepcionalidade de
tratamento é extensiva aos três níveis de
governo - Federal, Estadual e Municipal, a
iniciativa, se aprovada, terá repercussões
nos custos das obras públicas realizadas
em todo o País e deverá trazer benefícios
para toda a sociedade.

De outra parte, cremos infundado o re
ceio dos que vêem na medida concorrência
injusta com a iniciativa privada especialmen
te, com o segmento produtor dos chamados
bens minerais de uso social; trata-se de pri
vilégio de restrito alcance, condicionado a
uma finalidade social específica e meritória
e que será usado segundo critérios e condi
ções que serão estabelecidos na lei ordiná
ria que regulamentará o dispositivo, previsto
no texto alvitrado.

O ensejo da proposição de mudanças
ao art. 176 instiga-nos, igualmente. a patro
cinar alteração ao § 3° do mesmo dispositi
vo, que consagra o princípio da negociabili
dade das autorizações de pesquisa, das
concessões e demais títulos minerários, su
bordinada à prévia anuência do Poder Con
cedente.

A aplicação desse preceito constitucio
nal, interpretado extensivamente como per
missivo das transações dos requerimentos
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de autorização de pesquisa que marcaram
prioridade, tem ensejado a prática de abu
sos, em detrimento dos interesses do setor.

Especialmente com relação a estes
pedidos de pesquisa, instalou-se um merca
do inominável de meras prioridades, motiva
do por pura especulação de verdadeiros
"cambistas minerais", com graves danos
para o investigador sério: os custos pré-ope
racionais da sua atividade econômica são
injustamente elevados pelas manobras des
ses bucaneiros do setor mineral.

Mercadejam-se áreas aos montes,
sem que o Poder Concedente possa interce
der para controlar ou restringir esse comér
cio espúrio, em face da redação da norma
constitucional.

A realidade contempla, quotidianamen
te, um sem número de operação adquiridos
a custo zero - hoje, nem sequer são mais
cobrados os emolumentos antes devidos
por ocasião da formulação do requerimento.
Não é sem razão que os registros do Depar
tamento Nacional de Produção Mineral acu
sam um aumento do número de pedidos de
pesquisa de 14.673 em 1992 para 28.020
em 1993, ou seja, praticamente o dobro! A
indagação que certamente fica sem respos
ta nesse ponto é a seguinte: quais os bene
fícios que decorreram ou decorrerão dessa
mágica evolução para o setor mineral, para
a sociedade brasileira, para o País? Em ver
dade, apenas ampliou-se a extensão territo
rial bloqueada, em proveito de um grupelho
astucioso, de uma minoria de especulado
res que não tem o menor compromisso com
o desenvolvimento do setor.

Daí a idéia de modificação do § 3° do
art. 176 da Lei Maior para ensejar que a
União, na condição de poder concedente e
de detentora do domínio sobre os recursos
minerais, por força da própria Carta Magna,
possa estabelecer os requisitos e as restri
ções que entender cabíveis, no intuito de
evitar a utilização abusiva do permissivo
constitucional, exercitando, desse modo,
efetivamente, a política pública setorial. É a
maneira que se vislumbra de sofrear a ação
dos mercadores sem escrúpulos, que tem
transformado a seara mineral em um imen
so balcão de vendas de áreas e que se tem

prestado ao enriquecimento fácil de cente
nas de falsos agentes da mineração.

No momento em que o Congresso Na
cional se prepara para remover do texto da
Carta Política as restrições à participação
do capital estrangeiro no setor, as constitu
em elementos adicionais importantes a
compor o novo referencial constitucional que
se deseja para batizar as atividades de ex
ploração e aproveitamento dos recursos mi
nerais em nosso país.

Dos nobres Pares esperamos o apoio
imprescindível para que a presente proposta
de emenda possa, no mais rápido espaço
de tempo possível, incorporar-se ao texto do
nosso Estatuto Fundamental.

A matéria foi distribuída a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, a qual compe
te apreciá-Ia, preliminarmente, quanto à sua admis
sibilidade, examinando os aspectos de constitucio
nalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica le
gislativa, a teor que estabelece o art. 202, caput, do
Regimento Interno. É o relatório.

11 - Voto do Relator

Os requisitos de admissibilidade da PEC n° 98,
de 1995, são os previstos no art. 60, 11, §§ 1° e 4°, da
Constituição Federal, e no art. 201, I, 11 e 111, do Regi
mento Interno.

Neste sentido, não há óbice quanto à legitimidade
da iniciativa da proposta, visto que os subscritos estão
autorizados a apresentá-Ia a esta Casa legislativa.

De outro lado, o País se encontra em situação
de plena normalidade institucional: não está na vigên
cia de intervenção federal, de estado de defesa ou de
estado de sítio.

Resta analisar se a proposta em tela não viola
cláusulas pétreas, previstas no § 4° do art. 60 da Lei
Maior, que assim dispõe:

"Art. 60 .
§ 4° será objeto de deliberação a pro

posta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e

periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

Ora, não há aqui pretensão de abolir a forma
federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e
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periódico, nem a separação dos Poderes ou os direi
tos e garantias individuais.

Quanto à técnica legislativa e à redação utiliza
das, a proposição atende às boas normas consagra
das nesta Casa, sendo que devemos, apenas, adap
tá-Ia à Lei Complementar n° 25 de 1998, razão pela
qual oferecemos a emenda de redação em anexo.

Ante o exposto, nosso voto é pela admissibilida
de da PEC nO 98, de 1995, eis que contempla os re
quisitos de constitucionalidade, juridicidade, regimen
tal idade e respeita a boa técnica legislativa, nos ter
mos da emenda de redação em anexo.

Sala da Comissão, 6 de junho de 2001 . - Depu
tado Paulo Magalhães, Relator.

EMENDA DE REDAÇÃO

O § 3° do art. 176 da Constituição Federal, alte
rado pelo art. 1°, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 176 .

§ 3° A autorização de pesquisa será sempre
por prazo determinado, e as autorizações e conces
sões previstas neste artigo não poderão ser cedidas
ou transferidas, sem prévia anuência do poder con
cedente, que estabelecerá os requisitos ou restri
ções cabíveis. (NR)

Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - Depu
tado Paulo Magalhães, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

I - Relatório

Nos termos do art. 62, I, da Constituição Fede
ral, o Deputado Julio Redecker e outros, submetem à
apreciação do Congresso Nacional o texto da Propos
ta de Emenda à Constituição n° 98, de 1995, que alte
ra dispositivos da Constituição, pertinentes a pesqui
sa e lavra de jazidas.

A alteração alvitrada na presente proposição al
cança o parágrafo 3° e acrescenta parágrafo 5° ao ar
tigo 176, da Lei Maior.

A proposta esta justificada nos seguintes ter
mos:

"Esta proposta de emenda à Constitui
ção tem por objetivo principal eliminar do
texto do Magno Estatuto vigente óbice à
execução, pelas prefeituras de todo o País,
de modo especial, das cidades interioranas,
de atividades de extração de substâncias
minerais de uso imediato na construção ci-

vil, destinadas a obras públicas de sua res
ponsabilidade.

Há muito pelejam as municipalidades
e, forma particularmente aguerrida, as do
nosso Estado, o Rio Grande do Sul - pela
prerrogativa de executarem diretamente tais
trabalhos, que lhes vem sendo negada pelo
Ministério de Minas e Energia, em face do
tratamento dado pela Carta Pol ítica de 1988
à questão da titularidade do aproveitamento
dos recursos minerais.

No curso do ano de 1993, prefeitos de
vários municípios do Rio Grande do Sul, em
número de 86, dirigiram ao Ministro de Mi
nas e Energia documento em que pleitea
vam tratamento especial no tocante ao apro
veitamento de jazidas de substâncias mine
rais empregadas como material de constru
ção em obras públicas municipais, preten
dendo que se viabilizasse juridicamente o
funcionamento das pedreiras que explora
vam para extração dos materiais indispen
sáveis e a obtenção das competentes auto
rizações para implantação dos serviços pú
blicos respectivos.

A manifestação da Consultoria Jurídica
daquela Secretaria de Estado do Governo
Federal, cujas conclusões transcrevemos,
foi, entretanto, taxativa quanto à impossibili
dade de atendimento da reivindicação:

3. No exame da matéria, verifica-se
que a preceituação constitucional do caput
do supratranscrito art. 176, indica, de logo,
que os recursos minerais, genericamente
considerados, em toda a sua amplitude, são
bens pertencentes à União, assim também
arrolados no inciso IX do art. 20 da Carta
Magna. Esta abrangente conceituação ab
solutamente afasta, portanto, a configuração
de jazimentos minerais - tais sejam as "pe
dreiras" - como passíveis de propriedade
por parte de Municípios, Estados ou do Dis
trito Federal, porquanto, em verdade são ali
taxativamente incluídos todos os recursos
da seara mineral, sem nenhuma reserva, no
patrimônio federal.

4. Do mesmo modo, a normalização do
§ 1° do aludido art. 176, instituindo, sem
quaisquer exceções, a sujeição da pesquisa
e da lavra daqueles bens minerais aos regi
mes de autorização ou concessão federal,
cujas titulações são outorgáveis semente a
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brasileiros, pessoas físicas, ou a empresas
brasileiras de capital nacional, não deixa lu
gar a que o aproveitamento mineral possa
ser empreendido por pessoas jurídicas de
direito público, ou seja, a própria União, os
Estados, Distrito Federal e os Municípios, a
não ser que ulterior modificação desse dis
positivo venha a excetuar, em suas peculia
ridades, a modalidade de aproveitamento al
mejada pelos municípios.

Pelo exposto, fica evidenciado que as
restrições apontadas decorrem de expres
sas disposições constitucionais, sendo ine
xato considerá-Ia imposições arbitrárias do
Departamento Nacional de Produção Mine
ral, que, no particular, apenas se atém a ze
lar pela sua fel observância, enquanto per
duraram vigentes" (Parecer CONJURIMME
n° 81/93).

A matéria, todavia, não parece ser in
controversa. Há opiniões divergentes daque
la esposada pela douta Consultoria Jurídica
do MME.

Recolhemos a propósito o entendi
mento a respeito da mesma questão perfi
lhado pelo professor William Freire em sua
recente obra "Comentários ao Código de Mi
neração"

(E'1. Aide. Rio de Janeiro. 1995. Ip.
1.423)

"Entes políticos podem ser titulares de li
cenciamento mineral. A Lei nO 6.567/78 não
exige a titularidade exclusiva de empresa de
mineração, ao contrário do que o Código de
manda para a concessão de lavra. Se a lei de
regência admite a titularidade de pessoa físi
ca brasileira, com mesma razão pode a pes
soa jurídica de direito público interno proprie
tária da conclusão porque não tem como es
copo tratar de formas, mas apenas dos requi
sitos de legitimação de mineradores. Corrobo
ra essa posição o entendimento do DNPM de
que o Município permanece com capacidade
para autorizar a atividade mineral de substân
cia da classe 11:'

Por esse juízo não haveria impedimen
to para as pessoas jurídicas de direito públi
co - União, Estados e Municípios - exerce
rem sob o regime especial de licenciamento,
a lavra dos recursos minerais existentes em
terrenos de sua propriedade.

Parece-nos, contudo, que a definição
constitucional da titularidade da pesquisa e
da lavra de recursos minerais (que devem
aqui naturalmente, ser entendidas no senti
do amplo, para abranger todas as atividades
prospecção, pesquisa e aproveitamento
econômico dos bens minerais, independen
te do regime legal a que se submetem) é,
sem dúvida, restritiva, ao mencionar tão-so
mente "brasileiros" (pessoas naturais) e a
"empresa brasileira de capital nacional", que
é pessoa jurídica de direito privado, e da
qual a lei (o Código de Mineração - Decre
to-lei n° 227, de 1967) exige, ainda, em se
tratando de realização de atividades de mi
neração sob os regimes de autorização de
pesquisa e de concessão de lavra, autoriza
ção específica para funcionar como empre
sa de mineração.

Assim sendo, acreditamos que a viabi
lização do justo anseio das municipalidades
brasileiras de efetuarem diretamente o apro
veitamento de substâncias minerais de uso
imediato na construção civil, dirigido para
execução de obras públicas fundamentais
para o progresso das comunas, passa pelo
caminho da mudança do texto constitucional
atual objetivo da proposição que ora apre
sentamos.

Oportuno trazer à colação, neste pas
so, a lembrança de que tentativas no mes
mo sentido foram feitas durante a frustrada
Revisão Constitucional de 1993: sete pro
postas revisionais tinham por escopo consa
grar a ressalva, para permitir ao Poder PÚ
blico (algumas mencionavam expressamen
te apenas os municípios) o exercício das ati
vidades mineradoras. Lamentavelmente ne
nhuma mereceu acolhida no parecer do
eminente Relator (Parecer n° 45, de 1993).

Uma vez que a excepcionalidade de
tratamento é extensiva aos três níveis de
Governo - Federal, Estadual e Municipal, a
iniciativa, se aprovada, terá repercussões
nos custos das obras públicas realizadas
em todo o País e deverá trazer benefícios
para toda a sociedade.

De outra parte, cremos infundado o re
ceio dos que vêem na medida concorrência
injusta com a iniciativa privada especialmen
te, com o segmento produtor dos chamados
bens minerais de uso social; trata-se de pri-
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vilégio de restrito alcance, condicionado a
uma finalidade social específica e meritória
e que será usado segundo critérios e condi
ções que serão estabelecidos na lei ordiná
ria que regulamentará o dispositivo, prevista
no texto alvitrado.

O ensejo da proposição de mudanças
ao art. 176 instiga-nos, igualmente, a patro
cinar alteração ao § 3° do mesmo dispositi
vo, que consagra o princípio da negociabili
dade das autorizações de pesquisa, das
concessões e demais títulos minerários, su
bordinada à prévia anuência do poder con
cedente.

A aplicação desse preceito constitucio
nal, interpretado extensivamente como per
missivo das transações dos requerimentos
de autorização de pesquisa que marcaram
prioridade, tem ensejado a prática de abu
sos, em detrimento dos interesses do setor.

Especialmente com relação a estes
pedidos de pesquisa, instalou-se um merca
do inominável de meras prioridades, motiva
do por pura especulação de verdadeiros
"cambistas minerais", com graves danos
para o investigador sério: os custos pré-ope
racionais da sua atividade econômica são
injustamente elevados pelas manobras des
ses bucaneiros do setor mineral.

Mercadejam-se áreas aos montes,
sem que o poder concedente possa interce
der para controlar ou restringir esse comér
cio espúrio, em face da redação da norma
constitucional.

A realidade contempla, quotidianamen
te, um sem número de operação adquiridos
a custo zero - hoje, nem sequer são mais
cobrados os emolumentos antes devidos
por ocasião da formulação do requerimento.
Não é sem razão que os registros do Depar
tamento Nacional de Produção Mineral acu
sam um aumento do número de pedidos de
pesquisa de 14.673 em 1992 para 28.020
em 1993, ou seja, praticamente o dobro! A
indagação que certamente fica sem respos
ta nesse ponto é a seguinte: quais os bene
fícios que decorreram ou decorrerão dessa
mágica evolução para o setor mineral, para
a sociedade brasileira, para o País? Em ver
dade, apenas ampliou-se à extensão territo
rial bloqueada, em proveito de um grupelho
astucioso, de uma minoria de especulado-

ms que não tem o menor compromisso com
o desenvolvimento do setor.

Daí a idéia de modificação do § 3° do
art. 176 da Lei Maior para ensejar que a
União, na condição de poder concedente e
de detentora do domínio sobre os recursos
minerais, por força da própria Carta Magna,
possa estabelecer os requisitos e as restri
ções que entender cabíveis, no intuito de
evitar a utilização abusiva do permissivo
constitucional, exercitando, desse modo,
efetivamente, a política pública setorial. É a
maneira que se vislumbra de sofrear a ação
dos mercadores sem escrúpulos, que tem
transformado a seara mineral em um imen
so balcão de vendas de áreas e que se tem
prestado ao enriquecimento fácil de cente
nas de falsos agentes da mineração.

No momento em que o Congresso Na
cional se prepara para remover do texto da
Carta Política as restrições à participação
do capital estrangeiro no setor, as constitu
em elementos adicionais importantes a
compor o novo referencial constitucional que
se deseja para balizar as atividades de ex
ploração e aproveitamento dos recursos mi
nerais em nosso País.

Dos nobres Pares esperamos o apoio
imprescindível para que a presente proposta
de emenda possa, no mais rápido espaço
de tempo possível, incorporar-se ao texto do
nosso Estatuto Fundamental.

A matéria foi distribuída a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, a qual compete
apreciá-Ia, preliminarmente, quanto à sua admissibili
dade, examinando os aspectos de constitucionalida
de, juridicidade, regimental idade e técnica legislativa,
a teor que estabelece o art. 202, caput, do Regimento
Interno. É o relatório.

11 - Voto do Relator

Os requisitos de admissibilidade da PEC n° 98,
de 1995, são os previstos no art. 60,11, §§ 1° e 4°, da
Constitui~;ão Federal, e no art. 201, I, " e 111, do Regi
mento Interno.

Neste sentido, não há óbice quanto à legitimidade
da iniciativa da proposta, visto que os subscritos estão
autorizados a apresentá-Ia a esta Casa legislativa.

De outro lado, o País se encontra em situação
de plena normalidade institucional: não está na vigên-
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cia de intervenção federal, de estado de defesa ou de
estado de sítio.

Resta analisar se a proposta em tela não viola
cláusulas pétreas, previstas no § 4° do art. 60 da Lei
Maior, que assim dispõe:

"Art. 60 ..
§ 4° Não será objeto de deliberação a

proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e

periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

Ora, não há aqui pretensão de abolir a forma
federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e
periódico, nem a separação dos Poderes ou os direi
tos e garantias individuais.

Quanto à técnica legislativa e à redação utiliza
das, a proposição atende às boas normas consagra
das nesta Casa.

Ante o exposto, nosso voto é pela admissibilida
de da PEC n° 98, de 1995, eis que contempla os re
quisitos de constitucionalidade, juridicidade, regimen
talidade e respeita a boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2000. - Depu
tado Paulo Magalhães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição n° 98/1995, nos termos do
Parecer, com complementação de voto, do Relator,
Deputado Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente; Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes; Alexandre Cardoso, Almeida de Je
sus, Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bispo Rodrigues,
Bosco Costa, Carlos Sampaio, Darci Coelho, Dimas
Ramalho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,
João Fontes, João Paulo Gomes da Silva, José Divi
no, José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Del
gado, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro
Filho, Mendonça Prado, Michel Temer, Ney Lopes,
Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,

Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Cascione, Wagner Lago, Zenaldo
Coutinho, Bernardo Ariston, César Medeiros, Cezar
Schirmer, Enivaldo Ribeiro, Fernando de Fabinho,
José Pimentel, Paulo Afonso, Ricarte de Freitas e Wil
son Santos.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 13-A, DE 2003

(Do Sr. Alberto Fraga)

Acrescenta inciso ao art. 12 da Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre a elaboração,
a redação e a consolidação das leis, e dá
outras providências; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo (relator:
DEP. DARCI COELHO).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Projeto mencionado na epígrafe visa a acres
centar alínea ao inciso 111 do art. 12 da Lei Comple
mentar n.o 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre a elaboração, a redação e a consolidação das
leis, e dá outras providências. Essa nova alínea deter
mina que o dispositivo que for acrescido à lei deverá
ser identificado, ao seu final, com as letras AC maiús
culas entre parênteses.

Enviado a esta Comissão, onde se lança o pre
sente parecer, o Projeto deve posteriormente seguir ao
Plenário da Casa, por se tratar de lei complementar.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, consoante o que dispõe
a alínea a do inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno
desta Casa, examinar os projetos quanto à constituci
onalidade, à juridicidade e à técnica legislativa. Se
gundo a alínea e do mesmo dispositivo, incumbe tam
bém a este Colegiado examinar os projetos que di-
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zem respeito a direito processual. Ora, a matéria em
análise é de direito processual legislativo.

O Projeto é constitucional e jurídico. No que con
cerne à técnica legislativa, há o que reparar: é neces
sária cláusula de vigência, consoante o art. 80 da Lei
Complementar n.o 95, de 26 de fevereiro de 1998. A
introdução do "AC" tem repercussões na alínea d do
art. 12 da Lei Complementar n.o 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que foi modificada pela Lei Complementar
n.o 107, de 26 de abril de 2001. Eis por que se impõe
fazer Substitutivo ao Projeto com as correções perti
nentes.

No mérito, a introdução da referência a acrésci
mo em norma legal (AC) parece-nos plenamente jus
tificada, pois orienta todo aquele que se serve dos
textos legais em suas atividades.

Ante o exposto, voto pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei
Complementar n.o 13, de 2003, na forma do Substitu
tivo anexo. E, no mérito, voto pela sua aprovação.

Sala da Comissão, em 13 de maio de 2003. 
Deputado Darci Coelho, Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR, DE 2003

Acrescenta alínea ao inciso 111 do
art. 12 da Lei Complementar n° 95, de 26
de fevereiro de 1998, modificada pela Lei
Complementar n.o 107, de 26 de abril de
2001, determinando que a identificação
de acréscimo a dispositivo da lei seja fei
ta pelas letras AC maiúsculas entre pa
rênteses.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Esta Lei Complementar acrescenta inciso

ao art. 12 da Lei Complementar n.o 95, de 26 de feve
reiro de 1998.

Art. 20 O inciso 111 do art. 12 da Lei Complemen
tar n.o 95, de 26 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
acrescido da seguinte alínea:

"Art. 12 ..
111- .
e) O dispositivo que for acrescido à lei

deverá ser identificado, no seu final, com as
letras AC maiúsculas entre parênteses. (AC)

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

Art. 3° É suprimida a expressão" ou acrésci
mo" da alínea d do inciso II do art. 12 da Lei Com
plementar n.o 95, de 26 de fevereiro de 1998, na re-

dação dada pela Lei Complementar n.o 107, de 26
de abril de 2001 .

Art. 40 Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2003. - Depu
tado Darci Coelho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei Complementar na
13/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Darci Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Alexandre Cardo
so, Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Cruz,
Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Pro
fessor Luizinho, Robson Tuma, Rubinelli, Sérgio Mi
randa, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wilson
Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, Bernardo
Ariston, Dilceu Sperafico, Heleno Silva, Ivan Ranzo
lin, José Pimentel, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevi
des, Odílio Balbinotti, Paes Landim, Paulo Afonso, Pa
ulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Rogé
rio Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 24 de junho de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Acrescenta alínea ao inciso 111 do
art. 12 da Lei Complementar n.o 95, de 26
de fevereiro de 1998, modificada pela lei
Complementar n.o 107, de 26 de abril de
2001, determinando que a identificação
de acréscimo a dispositivo da lei seja fei
ta pelas letras AC maiúsculas entre pa
rênteses

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei Complementar acrescenta inciso

ao art. 12 da Lei Complementar n.o 95, de 26 de feve
reiro de 1998.
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Art. 2° O inciso 111 do art. 12 da Lei Complemen
tar n.o 95, de 26 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
acrescido da seguinte alínea:

" Art. 12 .
111- ..
e) O dispositivo que for acrescido à lei

deverá ser identificado, no seu final, com as
letras AC maiúsculas entre parênteses. (AC)

....................................................(NR)"
Art. 3° É suprimida a expressão" ou acréscimo"

da alínea d do inciso 11 do art. 12 da Lei Complemen
tar n.° 95, de 26 de fevereiro de 1998, na redação
dada pela Lei Complementar n.o 107, de 26 de abril
de 2001.

Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de junho de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 2.940-8, DE 1997
(Do Sr. João Pizzolatti)

Dispõe sobre o Dia Nacional de Pre
venção do Álcool e das Drogas, e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, pela aprovação
deste, e dos de nOs 3.317/00 e 3.827/00,
apensados, com substitutivo (relator:
Dep. Luiz Moreira); e da Comissão de Se
guridade Social e Família, pela aprovação
deste, e dos de nOs 3.317/00 e 3.827/00,
apensados, na forma do substitutivo da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (relator: Dep.
Pastor Francisco Olímpio).

Despacho: Às Comissões De: Ciência
E Tecnologia, Comunicação E Informática
Seguridade Social E Família Constituição E
Justiça E De Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11 Publicação do Parecer da Comis
são de Seguridade Social e Família

I - Relatório

O Projeto de Lei ora sob análise, de autoria do
ilustre Deputado João Pizzolatti, institui o Dia Nacio
nal de Prevenção do Álcool e das Drogas, com data a
ser definida pela regulamentação. As atividades des
te dia serão de informação quanto aos danos provo-

cados pelo consumo de álcool ou substâncias que ca
usem dependência física ou psíquica.

As emissoras de radiodifusão estarão proibidas
de veicular propaganda destes produtos, bem como
de tabaco. Permite a requisição de até dez minutos de
inserções publicitárias para veicular mensagens rela
tivas aos danos causados pelo alcoolismo e consumo
de drogas, prevendo compensação pelo tempo.

Considera infrações a veiculação de propagan
da de derivado do álcool ou tabaco no Dia Nacional
de Prevenção do Álcool e das Drogas, com pena de
multa, bem como a recusa em ceder espaço para vei
culação de mensagens neste dia, também apenada
com multa.

Em sua justificação, o Autor lembra a importân
cia de criar uma data e estimular a participação dos
meios de comunicação nas campanhas para formar
conhecimento e para adotar comportamentos mais
saudáveis.

Apensada à proposição citada, encontra-se o
Projeto de Lei 3.317, de 2000, da eminente Deputada
Luci Choinacki, que institui o dia 23 de junho como
Dia Nacional de Controle e Prevenção ao Alcoolismo.
Para a data, propõe que o Ministério da Saúde e as
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde promo
vam campanhas de esclarecimento sobre danos físi
cos e materiais provocados pelo consumo abusivo de
bebidas alcoólicas. Este projeto está embasado por
dados que indicam forte associação do alcoolismo
com violência doméstica e acidentes de trânsito.

A última das proposições apensadas, de autoria
do ínclito Deputado GILMAR MACHADO institui o dia
17 de janeiro como o Dia Nacional de Combate ao
Alcoolismo.

Estas proposições foram apreciadas pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática e receberam parecer favorável com Subs
titutivo. Em seguida, deve analisar a iniciativa a Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação para
manifestar-se quanto à constitucionalidade, à legali
dade, à juridicidade, à regimental idade e à técnica le
gislativa.

Neste Órgão Técnico não foram apresentadas
emendas.

É o Relatório

11 - Voto do Relator

Acreditamos na importância de existir um esfor
ço orquestrado e maciço para alertar a população so
bre o risco do consumo de álcool e de drogas. Apesar
de já existir o Dia Nacional de Prevenção ao Abuso de
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Drogas, consideramos muito relevantes as iniciativas
que apreciamos agora.

A mobilização da sociedade e dos meios de co
municação para combater hábitos comprovadamente
deletérios para a pessoa e para a comunidade deve
ser encarada como um instrumento fundamental para
que se alcance a verdadeira mudança de comporta
mento. Acredito que devemos apoiar todas as iniciati
vas neste sentido.

No entanto, como bem lembra o Relator da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, já foi alterada a legislação sobre propa
ganda de produtos fumígenos, que provocou sua pro
ibição quase completa. Isto faz com que se procure
proceder, agora, da mesma forma com relação às be
bidas alcoólicas.

Acreditamos que o Substitutivo aprovado pela
Comissão que nos antecedeu tenha organizado ex
cepcionalmente bem as idéias apresentadas pelas
três iniciativas em apreço, compatibilizando-as entre
si e com o momento atual.

Assim sendo, o voto é favorável à aprovação das
duas proposições apensadas PL n° 3.317/00 e PL n°
3.827/00 e Projeto de Lei n° 2.940/97 nos termos do
Substitutivo apresentado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2003. - Depu
tado Pastor Francisco Olimpio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei n° 2.940/1997, o PL
3317/2000 e o PL 3827/2000, apensados, na forma
do substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Pastor Francisco Olímpio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angela Guadagnin - Presidente, Roberto Gou

veia e José Linhares - Vice-Presidentes, Antonio Joa
quim, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Faria de Sá, Athos
Avelino, Babá, Carlos Mota, Custódio Mattos, Dr.
Francisco Gonçalves, Dr. Pinotti, Dr. Ribamar Alves,
Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Guilherme Me
nezes, Henrique Fontana, Homero Barreto, Jandira
Feghali, Kelly Moraes, Lavoisier Maia, Manato, Maria
do Rosário, Maria Helena, Maria Lucia, Mário Herin
ger, Pastor Francisco Olímpio, Rafael Guerra, Rom
mel Feijó, Saraiva Felipe, Selma Schons, Suely Cam
pos, Thelma de Oliveira, Zelinda Novaes, Adelor Viei
ra, Alceste Almeida, Amauri Robledo Gasques, Celci
ta Pinheiro, Juíza Denise Frossard, Silas Brasileiro e
Zonta.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu

tada Angela Guadagnin, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 4.024-A, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a Aposentadoria por
Invalidez; tendo parecer da Comissão de

Seguridade Social e Família, pela rejeição

deste, e dos de nOs 1.687/99, 2.886/00 e

3.119/00, apensados, e pela aprovação do

PL 3.046/00, apensado (relator: Dep. Má

rio Heringer).
Despacho: Às Comissões de: Seguri

dade Social e Família Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24, 11.

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe prevê que os apo
sentados por invalidez que já tenham completado 60
anos de ídade fiquem isentos dos exames médicos
periciais periódicos a cargo do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.

A esta Proposição foram apensados os seguin
tes Projetos de Lei:

- Projeto de Lei n° 1.687, de 1999, de autoria do
Deputado Eduardo Jorge, que altera a redação do art.
70 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, para fixar
em 55 anos o limite de idade para os beneficiários da
previdência social submeterem-se a exames médicos
periciais;

- Projeto de Lei n° 2.886, de 2000, de autoria do
Deputado Eunício Oliveira, que altera a redação do
art. 101 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, bem
como revoga o art. 70 da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991, para determinar a obrigatoriedade do apo
sentado ou pensionista inválido de se submeter a pro
cesso de reabilitação custeado pela Previdência So
cial sob pena de suspensão do benefício;

- Projeto de Lei n° 3.046, de 2000, do Sr. Anto
nio Cambraia, que acrescenta parágrafo ao art. 42 da
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para vedar a
obrigatoriedade de exames médicos periciais periódi
cos para os aposentados por invalidez do Regime
Geral de Previdência Social;

- Projeto de Lei nO 3.119, de 2000, de autoria do
Deputado Ademir Lucas, que altera a redação do art.
42 e revoga os arts. 46 e 47 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991, para tornar vitalícia a aposentadoria
por invalidez;
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As Proposições foram distribuídas para as Co
missões de Seguridade Social e Família e de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei n° 4.024, de 1997, bem como
as proposições a ele apensadas, objetivam, em sua

maioria, extinguir os exames médicos periciais obri
gatórios para os beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social que tenham invocado doença ou
invalidez como causa para a percepção do benefício.
Duas delas limitam-se a dispensar dos exames médi
cos periciais os beneficiários com idade superior a 55
anos ou 60 anos.

As Leis nas 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho
de 1991, em seus respectivos arts. 70 e 101, determi
nam que os beneficiários da Previdência Social, em
gozo de benefício decorrente de invalidez ou doença,
devem se submeter periodicamente à perícia médica
do INSS, sob pena de suspensão do benefício. Ao re
gulamentar a matéria, o Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999, estabelece que, independentemente
da idade, os segurados em gozo de aposentadoria
por invalidez e auxílio-doença e os pensionistas invá
lidos devem se submeter a exames a cargo da Previ
dência Social, sendo que no caso específico dos apo
sentados por invalidez esses exames ocorrerão bie
nalmente.

Os exames médicos periódicos têm como obje
tivo evitar ou reduzir fraudes contra o Regime Geral
de Previdência Social. Consideramos, inclusive, que
eles devem permanecer para os benefícios transitóri
os, como auxílio-doença e pensão para inválidos,
mas devem ser melhor avaliados em relação aos apo
sentados por invalidez, uma vez que, conforme o dis
posto no art. 42 da Lei n° 8.213/91, este benefício só é
concedido quando verificada a incapacidade para o
trabalho e a impossibilidade de ser o segurado reabili
tado para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência.

Entendemos que deve ser desestimulado esse
procedimento cruel de se exigir que os beneficiários,
principalmente os idosos, desloquem-se constante
mente, em situações muitas vezes penosas e precári
as, a postos abarrotados do INSS para se submete-

rem a exames médicos periódicos, em inaceitável
afronta a sua dignidade.

Ainda, essa prática sobrecarrega o serviço de
perícias médicas do INSS, reduzindo, por conseqüên
cia, a qualidade dos serviços prestados, haja vista
que se inserem no campo de competência desse se
tor não só a elaboração de laudos relativos a benefíci
os a serem concedidos e em manutenção decorren
tes de doença ou invalidez, como também a tarefa de
comprovar as condições de trabalho prejudiciais à sa
úde dos segurados que requerem a aposentadoria
especial, conforme determina o citado Decreto na
3.048, de 1999.

E, considerando, por fim, que o aposentado por
invalidez, para obter seu benefício já se submeteu
aos exames médicos cabíveis, não há por que repe
ti-los periodicamente e, assim, votamos pela aprova
ção do Projeto de Lei n° 3.046, de 2000, e pela rejei
ção dos Projetos de Lei nOs 4.024, de 1997; 1.687, de
1999; 2.886, de 2000; e 3.119, de 2000.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2003. - Depu
tado Mario Heringer, Relator.

11I - Parecer Da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei n° 4.024/1997, o PL 1687/1999, o PL 2886/2000,
e o PL 3119/2000, apensados, e pela aprovação do
PL 3046/2000, apensado, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Mário Heringer.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angela Guadagnin - Presidente, Roberto Gou

veia e José Linhares - Vice-Presidentes, Antonio Joa
quim, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Faria de Sá, Athos
Avelino, Babá, Carlos Mota, Custódio Mattos, Dr.
Francisco Gonçalves, Dr. Pinotti, Dr. Ribamar Alves,
Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Guilherme Me
nezes, Henrique Fontana, Homero Barreto, Jandira
Feghali, Kelly Moraes, Lavoisier Maia, Manato, Maria
do Rosário, Maria Helena, Maria Lucia, Mário Herin
ger, Pastor Francisco Olímpio, Rafael Guerra, Rom
mel Feijó, Saraiva Felipe, Selma Schons, Suely Cam
pos, Thelma de Oliveira, Zelinda Novaes, Adelor Viei
ra, Alceste Almeida, Amauri Robledo Gasques, Celci
ta Pinheiro, Juíza Denise Frossard, Silas Brasileiro e
Zonta.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tada Angela Guadagnin, Presidente.
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PROJETO DE LEI N° 1.532-A, DE 1999
(Da Sra. Angela Guadagnin)

Dispõe sobre a elaboração e arquiva
mento de documentos em meios eletro
magnéticos; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela aprova
ção deste e da emenda apresentada na Co
missão (relator: dep. Zezé Perrella).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto Constituição e Justiça e de Reda
ção.)

(Proposição sujeita à apreciação con
clusiva pelas Comissões - (art. 24,11))

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto
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Dê-se ao ar( 2° a seguinte redação:

"Art. 2". Para fins desta Lei e de sua regulamentação, entende-se por documento i
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m meios eletromagnéticos, entendemos que seria de bom alvitre que se desse maior alcance a
~dação de tal fonna a abarcar aqueles documentos cuja base de conhecimento advenha da
teratura, das academias, universidades, etc ... , todas destinadas a comprovar fàtos, estudos,
revas" independentemente de serem de naUlreza jurídica_
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I - Relatório

O Projeto de Lei n° 1.532, de 1999, de autoria da
nobre Deputada Ângela Guadagnin, dispõe sobre a
elaboração e o arquivamento de documentos públi
cos e privados em meios eletromagnéticos.

O primeiro Relator designado, Deputado Nilson
Pinto, não chegou a oferecer Parecer à proposição
em apreço. Posteriormente, o Deputado Nelo Rodolfo
elaborou parecercontrário à aprovação da proposta e
à emenda apresentada pelo Deputado Eber Silva;
nessa ocasião, concedida vista ao Deputado Ivan Va
lente, este expressou voto em separado, com aprova
ção da proposta, mas rejeição a referida emenda.

Nesta oportunidade, a proposição, que já se en
contra na Comissão de Educação, Cultura e Desporto
(CECD) desde 1999, deve ser objeto de novo exame
da matéria quanto ao mérito educacional e cultural.

11 - Voto do Relator

Inicio meu voto afirmando que respeito todos os
pontos de vista formulados até agora pelos meus no
bres colegas parlamentares nesta Comissão, no to
cante à proposição de autoria da ilustre Deputada
Ângela Guadagnin. Tanto a visão favorável como a
desfavorável, dos Deputados que me antecederam
na apreciação do assunto em pauta, têm argumentos
interessantes e merecedores de reflexão.

Contudo, sinto-me definitivamente inclinado a
me render à argumentação a favor do PL em exame,
por entender como importantes às disposições sobre
a elaboração e o arquivamento de documentos em
meios eletromagnéticos que advêm da proposta em
epígrafe. Afinal, vivemos numa sociedade informati
zada que para poder fazer frente à explosão de infor
mações dos nossos dias depende, para efeito de ela
boração e arquivamento de documentos, não apenas
do papel impresso, mas sobretudo dos meios eletro
magnéticos.

Além disso, há que se reconhecer o mérito edu
cacional e cultural do PL objeto deste parecer, pois a
arquivística guarda grande correlação com o perfil
educacional e cultural de um povo. De fato, todo e
qualquer ato de registro e de guarda de documentos
tem valor histórico, público ou privado, e isso, sem dú
vida, tem grande relevância cultural e educacional,
tanto para os indivíduos como para as instituições e a
sociedade em geral.

Diante do exposto, voto pela aprovação do Pro
jeto de Lei n° 1.532, de 1999, da nobre parlamentar
Ângela Guadagnin, bem como da emenda a ele ofe
recida pelo ilustre Deputado Eber Silva, por enten-

dê-Ia como capaz de ampliar (o que é desejável no
presente caso) o escopo da proposição em apreço.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2002. - Depu
tado Zezé Perrella, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente o Projeto de Lei n° 1.532/1999 e a emenda
apresentada na Comissão, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Zezé Perrella. O Deputado Ivan
Valente apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jonival Lucas Junior, Professora Raquel Teixei

ra e Lobbe Neto, Vice-Presidentes; Átila Lira, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Marinha Raupp, Miriam Reid, Neyde
Aparecida, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Deley, Eduardo Barbosa, Lindberg Farias,
Márcio Reinaldo Moreira, Mariângela Duarte, Milton
Monti, Murilo Zauith e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO IVAN VALENTE

I - Relatório

O PL n° 1.532/99, de autoria da nobre Deputada
Ângela Guadanin, propõe que documentos públicos e
particulares elaborados ou arquivados em qualquer
meio eletromagnético ou equivalente que preserve a
integridade dos documentos serão válidos e eficazes.
Qualquer que seja a natureza ou forma da documen
tação, ela deverá garantir a sua segurança, autentici
dade, nitidez. indelebilidade e confidencialidade de
vendo ser protegidos contra todo acesso, uso, altera
ção, reprodução e destruição não autorizados.
Observadas as disposições contidas na proposição e
na sua regulamentação, a reprodução, inclusive em
papel, a partir do meio eletrônico em que o documen
to foi elaborado e arquivado, é considerado documen
to original para todos os eleitos legais.

A integridade dos documentos será assegurada
pela adoção de meios tecnológicos disponíveis de as
sinatura eletrônica e de códigos personalizados para
o acesso, bem como de métodos eficazes de preser
vação de documentos em situações de emergência
que possam colocar em risco os sistemas computaci
onais utilizados.
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Competirá a Associação Brasileira de Normas
Técnicas emitir norma fixando os requisitos técnicos
a serem observados.

No prazo regulamentar foi apresentada uma
emenda.

11- Voto em Separado

O nobre Deputado Nelo Rodolfo, relator da ma
téria, não encontrou, no mérito do PL 1.532/99. de au
toria da ilustre Deputada Ângela Guadanin. motivos
para que seja apreciado por esta Comissão, por não
identificar qualquer relação com a educação, à cultura
ou o desporto.

Discordando do nobre relator da matéria, devo
dizer que é através do estudo de documentação dis
ponível que se pode reconstituir o passado, a história.
Assim, ha uma relação direta com a educação e com
a cultura. Mesmo os aspectos técnicos da documen
tação em ações de caráter jurídico não se restringem
ou se encerram na ação judicial propriamente dita.
Eles são incorporados à cultura e à história.

Assim, entendemos que a proposição da nobre
Deputada Ângela Guadanin, no mérito, encontra abri
go nesta Comissão.

Quanto ao mérito, a proposição em pauta visa
dar início a um processo de atenuação do descom
passo entre o direito e a realidade, uma vez que a
crescente evolução tecnológica em informação, como
salienta a nobre autora, vem gerando "profundas mu
danças em vários aspectos da vida moderna onde o
uso direto ou indireto de sofisticados sistemas de pro
cedimentos e de teleprocessamentos de dados se faz
presente até mesmo nas atividades as mais simples e
elementares.

É evidente que tais mudanças. embora recen
tes, mas de desenvolvimento extremamente rápido,
trazem um descompasso entre o cotidiano e a legisla
ção vigente, o que nos obriga a pensar em novos or
denamentos legais para disciplinar as situações cria
das pela nova realidade.

Hoje se vive o descompasso entre as novas
possibilidades de preservação de documentos e a
exigência do papel como forma de assegurar e com
provar fatos nas mais diferentes atividades, sejam
elas de relações pessoais, empresariais, administrati
vas ou judiciais.

O presente projeto de lei vem trazer a possibili
dade de superação dessas situações, aproveitan
do-se das novas tecnologias para, sem extinguir o
uso do papel, permitir a elaboração. organização e ar
quivamento da documentação de tal modo que se

possa economizar tempo e espaço, diminuindo cus
tos e aumentando a eficiência e eficácia dos proces
sos de armazenamento e busca de documentação.

A emenda apresentada pelo ilustre Deputado
Eber Silva pretende ampliar para além da documenta
ção de natureza jurídica, também as de caráter aca
dêmico e literário. Entendendo que nestes casos já se
utiliza destes meios e que a provação desta matéria
reforçará ainda mais esta prática, somos pela sua re
jeição.

Diante do exposto, voto pela aprovação do PL n°
1.532/99.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2001. - Depu
tado Ivan Valente, PT/SP

PROJETO DE LEI N° 2.020-B, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Obriga divulgação de mensagens
sobre medicamentos genéricos, nos
anúncios de remédios e similares; tendo
pareceres: da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela aprovação deste, e dos de nOs
2.548/00, 3.028/00 e 3.061/00, apensados,
com substitutivo (relator: Dep. Salatiel
Carvalho); e da Comissão de Seguridade
Social e Família pela aprovação deste, e
dos de nOs 2.548/00, 3.028/00 e
3.061/2000, apensados, com substitutivo
(relator: Dep. Benjamin Maranhão).

Despacho: Às Comissões de: Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
Seguridade Social e Família Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva Pelas Comissões 
Art. 24, /I Publicação do Parecer da Comis
são de Seguridade Social e Família

I - Relatório

O Projeto de Lei em estudo tem o objetivo de
obrigar as empresas produtoras de medicamentos a
colocar, nas embalagens, rótulos, bulas e peças pu
blicitárias, mensagem educativa sobre os medica
mentos genéricos. Determina, ainda, que a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) definirá o
conteúdo da dita mensagem e estabelece o prazo de
noventa dias para o cumprimento da lei a partir de sua
publicação.

Na justificação, o autor afirma que a indústria
farmacêutica tem lucratividade abusiva e que preten-
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de utilizar os seus medicamentos como veículos de
informações educativas sobre as vantagens dos me
dicamentos genéricos.

A este projeto de lei foram apensados outros,
por tratarem de matéria idêntica ou correlata, como
estabelece o Regimento da Casa.

O primeiro apensado foi o Projeto de Lei n°
2.548, de 2000, da Deputada Vanessa Grazziotin,
que obriga todos os estabelecimentos que dispen
sam medicamentos a afixar, em local visível, a rela
ção dos medicamentos genéricos registrados no
País. Estabelece multa e suspensão do alvará de li
cença aos infratores. Na justificativa, a autora refere a
necessidade da divulgação dos medicamentos gené
ricos e o esclarecimento à população.

Outro projeto de lei apensado foi o de n° 3.028,
de 2000, do mesmo Deputado Luiz Bittencourt, que
estabelece a mesma obrigação para os estabeleci
mentos comerciais que vendem medicamentos, de
afixar uma lista dos medicamentos genéricos. A dife
rença é que, nesse caso, a lista é dos medicamentos
disponíveis na farmácia/drogaria e não a lista total
dos medicamentos registrados no País. Acrescenta
que a lista deve conter os preços dos genéricos de
forma comparada com o medicamentos de marca.
Alega, na justificação, o grande peso das despesas
com medicamentos no orçamento familiar e a ajuda à
poupança popular.

O terceiro projeto apensado foi o PL n° 3.061, de
2000, de autoria do Deputado Darcísio Perondi, que
determina que os medicamentos de marca tragam,
em sua embalagem, a informação de que já existe o
respectivo medicamento genérico. Estende a neces
sidade da mensagem para publicações em revistas
especializadas. Alega que a medida irá contribuir para
o esclarecimento dos prescritores e da população.

A matéria foi apreciada na Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias onde foi
aprovada na forma de um Substitutivo que incorporou
conteúdos de cada um dos projetos em estudo.

Cabe a esta Comissão de Seguridade Social e
Família, nos termos do art. 24, 11, manifestação con
clusiva sobre a matéria. No prazo regimental, não fo
ram apresentadas emendas.

É o relatório.

/I - Voto do Relator

A proposição que ora analisamos e as apensa
das procuram ampliar a informação sobre os medica
mentos genéricos. Sem dúvida, são louváveis iniciati
vas que demonstram a sensibilidade dos seus auto-

res para a questão do acesso aos medicamentos em
nosso País.

Nos primeiros anos de lançamento dos medica
mentos genéricos foi travada uma verdadeira batalha
para que esta modalidade de remédio se implantasse
definitivamente, tanto no meio médico quanto na área
empresarial e na cultura da população. De fato, no
seu início, a política de medicamentos genéricos foi
alvo de sabotagens e de mal entendidos proposital
mente implantados para que ela não se efetivasse.

As proposições que ora analisamos são frutos
dessa época em que se buscava a efetiva implanta
ção dos genéricos no País, para que se impusesse
mecanismos de concorrência às marcas comerciais,
visando um acesso mais fácil da população aos medi
camentos.

Nos propomos a analisar detidamente cada
uma das proposições, para chegarmos a urna avalia
ção mais esclarecida sobre a sua oportunidade. Sa
bemos que, passados quatro anos desde a apresen
tação da proposição principal e seus apensos, seu
conteúdo pode não ter a oportunidade e a importân
cia que tinham nos primórdios do lançamento dos
medicamentos genéricos.

Os medicamentos genéricos já são uma realida
de. Sua presença no mercado saltou de 1,5% em ja
neiro de 2001, em unidades vendidas, para 7% das
unidades comercializadas em janeiro de 2003. Os
preços dos medicamentos de marca campeões de
mercado - como Capoten, Keflex e Amoxil, entre mui
tos outros - foram significativamente reduzidos, em
cerca de 35%, para fazer frente à concorrência dos
genéricos. A população busca pelos geéricos nas far
mácias e drogarias. Dentre os profissionais de saúde
há uma outra visão e entendimento sobre sua impor
tância para os pacientes.

Estudando a legislação atual sobre rotulagem de
medicamentos, percebemos que ela exige uma série de
informações nos rótulos, embalagens e bulas.

Na embalagem e nos rótulos (ou etiquetas), por
exemplo, são exigidos: nome do produto, do fabrican
te, do estabelecimento de produção e o endereço
deste; número de registro do produto; o peso, volume,
líquido ou quantidades de unidades; classe farmaco
lógica; forma farmacêutica; tipo de uso (adulto ou in
fantil); farmacêutico responsável; denominação gené
rica; faixa e dizeres indicativos do tipo de medicamen
to; código de barras; número do lote de produção,
data de fabricação e prazo de validade; frases como
"todo o medicamento deve ser mantido fora do alcan
ce das crianças", entre outras frases e informações.
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Em muitos casos, o rótulo e a embalagem tem
tamanho reduzido e não comportam tantas informa
ções. Para caber, usam uma letra tão pequena que
torna a leitura quase impossível. Uma frase a mais
nos rótulos e embalagens iria tornar ainda mais difícil
a tarefa de fazer caber todas as informações obrigató
rias e mais difícil e improvável a sua leitura.

Para a bula vale o mesmo raciocínio e é por isso
que, na maioria dos casos, as bulas estão escritas em
letras tão pequenas. Por essas e outras razões, o bra
sileiro não tem o hábito de ler rótulos e embalagens.

Obrigar as empresas a colocar mensagem edu
cativa, principalmente nas embalagens e rótulos é
uma exigência que apresenta dificuldades operacio
nais, pela dificuldade de espaço, implica em aumento
do custo de produção e tem eficácia baixíssima.
Tome-se, como exemplo, a obrigatoriedade da frase
"todo o medicamento deve ser mantido fora do alcan
ce das crianças" nas embalagens, rótulos e bulas. O
Sistema Nacional de Informações Toxicológicas
(SINITOX) informa que a maior causa de intoxicações
em nosso País é relacionada à ingestão acidental de
medicamentos, em menores de cinco anos.

Esses motivos nos levam a temer que o resulta
do buscado pelo PL n° 2.020/00 não será alcançado
com a obrigatoriedade de uma mensagem nos rótu
los, embalagens e bulas.

Por outro lado, entendemos que é da maior im
portância que todos os estabelecimentos farmacêuti
cos coloquem à disposição dos usuários a lista dos
medicamentos genéricos registrados, como propõem
o PL n° 2.548/00, da ilustre Deputada Vanessa Graz
ziotin e o PL n° 3.028/00, do nobre Deputado Luiz Bit
tencourt.

Entretanto, tal procedimento já é realizado pelas
farmácias e drogarias, tendo em vista o que determi
na a RDC nO 99, de 22 de novembro de 2000, da
ANVISA. Assim, esse objetivo dos projetos apensa
dos antes referidos está contemplado nos regulamen
tos daquela Agência. Por outro lado, pesquisa recen
te, divulgada na página web da ANVISA, informa que
apenas 7% dos consumidores consultam as listas
existentes nas farmácias e drogarias.

A existência das listas de medicamentos genéri
cos registrados nos estabelecimentos dispensado
res, conforme determina a RDC n° 99/00, da ANVISA,
soluciona também o objetivo do PL n° 3.061/00, apen
sado, de autoria do digno Deputado Darcísio Perondi,
pois as listas informam todos os medicamentos gené
ricos disponíveis aos consumidores.

Entretanto, a importância dos medicamentos
genéricos tornou-se indiscutível para a sociedade
brasileira, razão pela qual é proveitosa toda e qual
quer oportunidade para veicular informações e escla
recer os consumidores.

Apesar das ponderações feitas até aqui, enten
demos que é relevante preservar a intenção principal
dos projetos em análise, qual seja a de divulgar men
sagens educativas e informações aos consumidores
a respeito dos medicamentos genéricos.

Nesse sentido, e considerando as razões antes
descritas, oferecemos um subst~utivo que aproveita dis
positivos de cada um dos projetos de lei, de forma a:

a) manter a obrigatoriedade de que, em qual
quer tipo de publicidade ou promoção de medicamen
tos de marca, seja explicitada uma mensagem infor
mativa sobre os medicamentos genéricos; tal obriga
toriedade engloba tanto a publicidade ou promoção
de medicamentos de venda sob prescrição - permiti
da em revistas e outras publicações especializadas e
dirigidas aos profissionais prescritores (médicos e
dentistas) e dispensadores (farmacêuticos), quanto a
propaganda de medicamentos de venda livre, veicu
lada na mídia nacional; inclui também a obrigatorie
dade de explicitar, na publicidade, a existência do res
pectivo medicamento genérico, aproveitando os dis
positivos do PL n° 2.020/99;

b) configurar a ausência da lista de medicamen
tos genéricos comercializados no País, como infração
sanitária, que sujeita os infratores a multa, a ser esti
pulada na regulamentação da lei, e multa e suspen
são em caso de reincidência, entendendo-se, como
infratores, o farmacêutico responsável e o proprietá
rio do estabelecimento; nesse particular, o art. 4°, tal
como foi aprovado na CDCMAM, não tem consistên
cia, pois é necessário, em nosso modo de ver, que se
especifique as penalidade a que estão sujeitos os in
fratores da lei;

c) estabelecer que a definição do conteúdo das
mensagens informativas sobre medicamentos genéri
cos sejam atribuição da autoridade sanitária competen
te, em lugar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), como propõe o art. 3° do PL n° 2.020/99; en
tendemos que a definição do teor das mensagens en
quadra-se na formulação de políticas específicas, que é
atribuição dos ministérios; por isso sugerimos que a au
toridade san~ária competente, de forma generalizada,
seja a responsável por esta tarefa;

d) garantir, nos estabelecimentos de dispensa
ção, a presença de mensagens educativas sobre os
medicamentos genéricos;
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e) tornar a epígrafe da lei mais sintética, sem per
der o seu conteúdo informativo sobre o que é tratado;

f) conceder um prazo de noventa dias para que
as indústrias e todos os agentes envolvidos na publi
cidade e promoção de medicamentos cumpram a lei.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto fa
vorável ao PL n° 2.020, de 1999, ao PL n° 2.548/00,
ao PL n03.028/00 e ao PL n° 3.061, nos termos do
Substitutivo que apresentamos em anexo.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2003. - Depu
tado Benjamin Maranhão, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 2.020, DE 1999

(Apensados o PL n° 2.548/00, o PL n° 3.028/00
e o PL n° 3.061/00)

Dispõe sobre mensagens educativas
sobre medicamentos genéricos na publici
dade e promoção de medicamentos e em
estabelecimentos de dispensação.

O Congresso Nacional decreta:
A publicidade e a promoção de medicamentos,

em geral, devem conter mensagem informativa sobre
o medicamento genérico.

§1° As revistas, publicações especializadas, fo
lhetos ou quaisquer modalidades de impressos,
quando contiverem qualquer forma de promoção ou
publicidade de medicamentos de venda sob prescri
ção, devem explicitar a informação sobre a existência
de medicamento genérico.

§ 2° A publicidade ou promoção de medicamen
tos que não estão condicionados à venda sob prescri
ção, em qualquer modalidade de mídia, deve emitir
mensagem educativa e a informação da existência do
respectivo medicamento genérico.

O estabelecimento autorizado a dispensar me
dicamento é obrigado a afixar, em local visível ao con
sumidor, cartaz contendo mensagem educativa sobre
medicamento genérico e a lista dos medicamentos
genéricos disponíveis ao comércio.

O teor das mensagens referidas nos artigos an
teriores será definido pela autoridade sanitária com
petente.

O descumprimento ao disposto nesta lei consti
tui infração sanitária passível das penalidades de
multa, interdição e cassação da licença sanitária dos
estabelecimentos e multa e interdição dos veículos de
publicidade e promoção.

Art. 5° Esta lei entra em vigor noventa dias após
a publicação

Sala da Comissão, 14 de maio de 2003 . - Depu
tado Benjamin Maranhão, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Na reunião ordinária de 18 de junho de 2003
desta Comissão de Seguridade Social e Família
apresentamos nosso Parecer ao Projeto de Lei n°
2.020/99 e ao PL n° 2.548/00, ao PL n03.028/00 e
ao PL n° 3.061, apensados, nos termos de um
Substitutivo.

A discussão da matéria neste órgão técnico foi
bastante profícua, tendo ensejado o surgimento de al
terações no substitutivo. Foi modificada a redação do
artigo 1° e acrescentado o § 3° ao mesmo.

Dessa forma, nos termos do artigo 57, XI, do
Regimento Interno, acolhemos as sugestões apre
sentadas no plenário da Comissão, e votamos pela
aprovação do Projeto de Lei de 2.020/99 e de seus
apensados, PL nO 2.548/00, PL n° 3.028/00 e PL n°
3.061/00, nos termos do Substitutivo, apresentado
em anexo.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2003. - Depu
tado Benjamin Maranhão, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 2.020, DE 1999

(Apensados o PL n° 2.548/00
o PL nO 3.028/00 e o PL n° 3.061/00)

Dispõe sobre mensagens educativas
sobre medicamentos genéricos na publici
dade e promoção de medicamentos e em
estabelecimentos de dispensação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A publicidade e a propaganda de medica

mentos, em qualquer modalidade de mídia, devem
conter mensagem educativa sobre o medicamento
genérico e a informação da existência do respectivo
genérico.

§1° As revistas, publicações especializadas, fo
lhetos ou quaisquer modalidades de impressos,
quando contiverem qualquer forma de promoção ou
publicidade de medicamentos de venda sob prescri
ção, devem explicitar a informação sobre a existência
de medicamento genérico.

§ 2° A publicidade ou promoção de medicamen
tos que não estão condicionados à venda sob prescri
ção, em qualquer modalidade de mídia, deve emitir
mensagem educativa e a informação da existência do
respectivo medicamento genérico.
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§ 3° Os medicamentos éticos ou similares, as
sim definidos pela legislação vigente, deverão trazer
em sua embalagem a informação sobre a existência
de medicamentos genéricos.

Art. 2° O estabelecimento autorizado a dispen
sar medicamento é obrigado a afixar, em local visível
ao consumidor, cartaz contendo mensagem educati
va sobre medicamento genérico e a lista dos medica
mentos genéricos disponíveis ao comércio.

Art. 3° O teor das mensagens referidas nos arti
gos anteriores será definido pela autoridade sanitária
competente.

Art. 4° O descumprimento ao disposto nesta lei
constitui infração sanitária passível das penalidades
de multa, interdição e cassação da licença sanitária
dos estabelecimentos e multa e interdição dos veícu
los de publicidade e promoção.

Art. 5° Esta lei entra em vigor noventa dias após

a publicação
Sala da Comissão, 18 de junho de 2003. - Depu

tado Benjamin Maranhão, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei n° 2.020/1999, o PL
2548/2000, o PL 3028/2000, e o PL 3061/2000, apen
sados, com substitutivo, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Benjamin Maranhão, que apresen
tou complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angela Guadagnin - Presidente, Roberto Gou

veia, Jorge Alberto e José Linhares - Vice-Presiden
tes, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Faria de Sá, Athos
Avelino, Babá, Benjamin Maranhão, Carlos Mota,
Darcísio Perondi, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Pinotti,
Dr. Ribamar Alves, Eduardo Barbosa, Geraldo Re
sende, Guilherme Menezes, Homero Barreto, Jandira
Feghali, Manato, Maria Helena, Mário Heringer, Rafa
el Guerra, Saraiva Felipe, Selma Schons, Suely Cam
pos, Zelinda Novaes, Adelor Vieira, Almerinda de
Carvalho, Amauri Robledo Gasques, Elimar Máximo
Damasceno, Fernando Gonçalves, Maria do Carmo
Lara Tarcisio Zimmermann e Walter Feldman.

,Sala da Comissão, 18 de junho de 2003. - Depu
tada Angela Guadagnin, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre mensagens educativas
sobre medicamentos genéricos na publi
cidade e promoção de medicamentos e
em estabelecimentos de dispensação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A publicidade e a propaganda de medica

mentos, <Olm qualquer modalidade de mídia, devem
conter mensagem educativa sobre o medicamento
genérico e a informação da existência do respectivo
genérico.

§1° As revistas, publicações especializadas, fo
lhetos ou quaisquer modalidades de impressos,
quando contiverem qualquer forma de promoção ou
publicidade de medicamentos de venda sob prescri
ção, devem explicitar a informação sobre a existência
de medicamento genérico.

§ 2° A publicidade ou promoção de medicamen
tos que não estão condicionados à venda sob prescri
ção, em qualquer modalidade de mídia, deve emitir
mensagem educativa e a informação da existência do
respectivo medicamento genérico.

§ 3° Os medicamentos éticos ou similares, as
sim definidos pela legislação vigente, deverão trazer
em sua embalagem a informação sobre a existência
de medicamentos genéricos.

Art. 2° O estabelecimento autorizado a dispen
sar medicamento é obrigado a afixar, em local visível
ao consumidor, cartaz contendo mensagem educati
va sobre medicamento genérico e a lista dos medica
mentos genéricos disponíveis ao comércio. Art. 3° O
teor das mensagens referidas nos artigos anteriores
será definido pela autoridade sanitária competente.

Art. 3° O descumprimento ao disposto nesta lei
constitui ,infração sanitária passível das penalidades
de multa, interdição e cassação da licença sanitária
dos estabelecimentos e multa e interdição dos veícu
los de publicidade e promoção.

Art. 4° Esta lei entra em vigor noventa dias após
a publicação

Sala da Comissão, 18 de junho de 2003. - Depu

tada Angl!la Guadagnin, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 2.226-A, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Institui programa "Paz na Escola",
de ação interdisciplinar e de participação
comunitária para prevenção e controle da
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violência nas escolas da rede pública de
ensino no país e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação deste
e do de n° 2.584/00, apensado, com subs
titutivo (relatora: Dep. Iara Bernardi).

Despacho: Às Comissões de: Educa
ção, Cultura e Desporto Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto

I - Relatório

Os Projetos de Lei em tela, de autoria dos Depu
tados Enio Bacci e Alberto Fraga, tramitam conjunta
mente e visam, ambos, instituir o programa "Paz na
Escola".

A tramitação dá-se conforme o art. 24, 11 do Re
gimento Interno desta Casa, sendo conclusiva a apre
ciação por parte desta Comissão.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas
aos Projetos.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

O aumento da violência na escola e em suas
imediações vem se tornando um grave problema que
requer a ação do Poder Público. Esta ação, preventiva
e educativa, deve considerar que a escola está inseri
da num contexto social mais amplo no qual a violência
está presente.

Em sua justificativa, o nobre deputado Enio Bac
ci faz referência a uma pesquisa da Universidade de
Brasília e da Confederação Nacional dos Trabalhado
res em Educação - CNTE, realizada em 1.440 esco
las estaduais de todo o país, que revelou que mais
55% sofrem com ações de vandalismo.

Já o deputado Alberto Fraga, salienta que mes
mo se "erguendo muros, colocado grades e fechado
os portões, porém nem assim a tranqüilidade dos
pais, professores e alunos foi restabelecida".

A desagregação da família, a violência domésti
ca, a exclusão social, o predomínio de valores cultura-

is da sociedade de consumo, como o narcisismo e o
individualismo, a espetacularização da violência e da

morbidez pelos meios de comunicação - todos estes
fatores vão refletir na escola contribuindo para o agra
vamento da violência.

A temática tem preocupado os jovens estudan
tes, que através de suas entidades promoveram a

campanha "Eu sou da Paz", Associações de Profes

sores, como a APEOESp, promoveram campanha de

"Paz nas Escolas".
Movimentos como o "hip-hop" revelam que há

resistência cultural à violência no seio da juventude.
As ações bem sucedidas no combate à violên

cia aliás, passam pelo respeito ao jovem enquanto ci

dadão, no momento em que lhe são proporcionados
seus direitos como o acesso à educação, às ativida

des culturais e ao esporte.
Os projetos em análise são praticamente idênti

cos, havendo pequenas diferenças de redação nos
arts. 3°, 4° e 5°. O PL n° 2.584/2000, do nobre deputa

do Alberto Fraga, insere dispositivo (art. 6°) referente

às escolas privadas. Já o PL n° 2.226/1999, do nobre

deputado Enio Bacci, prevê a realização de convêni
os entre o MEC e os Estados.

No entanto, não se pode deixar de mencionar
que as duas proposições enfrentam obstáculos, a

nosso ver, contornáveis, consubstanciados pelos
mandamentos constitucionais de que compete à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar con
correntemente sobre educação, cultura, ensino e
desporto e que, no âmbito da legislação concorrente,

a competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais.

Outrossim, não poderemos deixar de considerar
que são de iniciativa privativa do Presidente da Repú

blica as leis que disponham sobre a criação, estrutu
ração e atribuições dos Ministérios e órgãos da admi
nistração pública.

Neste sentido, pelos méritos da matéria e pela im
portante contribuição dada pelos seus autores através
dos dois projetos, no sentido de encontrar uma solução
para o crescente problema da violência em nossas es
colas, nosso voto é pela aprovação de ambas as pro
postas, na forma do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 02 de abril de 2002. - Depu

tada Iara Bernardi, Relatora.



SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI N° 2.226, DE 1999

(Apenso o PL n° 2.584, de 2000)

Dispõe sobre a instituição do Pro
grama "Paz na Escola", de ação inte.r~i~

ciplinar e de participação comunltana
para a prevenção e controle da violência
nas escolas da rede pública de ensino no
país e dá outras providências.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CECD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° No intuito da orientação das novas gera

ções, a União, os Estados e o Distrito Federal, concor-

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente o Projeto de Lei n° 2.226/1999, e o PL
2584/2000, apensado, com substitutivo, nos termos
do Parecer da Relatora, Deputada Iara Bernardi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jonival Lucas Junior, Professora Raquel Teixei

ra e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Átila Lira, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Marinha Raupp, Miriam Reid, Neyde
Aparecida, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Deley, Eduardo Barbosa, Lindberg Fa~ias,

Márcio Reinaldo Moreira, Mariângela Duarte, Milton
Monti Murilo Zauith e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

Dispõe sobre a instituição do Progra
ma "Paz na Escola", de ação interdiscipli
nar e de participação comunitária para a
prevenção e controle da violência nas es
colas da rede pública de ensino no país e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. No intuito da orientação das novas gera

ções, a União, os Estados e o Distrito Federal, concor
rentemente, proporcionarão meios de implementação
nos estabelecimentos de ensino de primeiro e segun
do graus dos respectivos Sistemas de Ensino, o Pro
grama Paz na Escola, de ação interdisciplinar, contí
nua e de participação comunitária, de acordo com a
idade e as necessidades de cada turma.

Art. 2°. São objetivos do Programa:
I - criar equipes de trabalho vinculadas aos

Conselhos escolares para atuar na prevenção e no
controle da violência nas escolas, analisar suas cau
sas e apontar possíveis soluções;

" - desenvolver ações e campanhas educati
vas, de conscientização e valorização da vida, da soli
dariedade e do respeito à diversidade cultural e com
portamental, dirigidas às crianças, aos adolescentes
e à comunidade envolvida;

111 - implantar ações voltadas ao controle da vio
lência na escola, com vistas a garantir o reconheci
mento dos direitos humanos, o exercício de pleno da
cidadania e a promoção da harmonia e da paz entre a
comunidade envolvida;

IV desenvolver ações culturais, sociais e des
portivas que fortaleçam os vínculos entre a comuni
dade e a escola;

V - garantir a qualificação e o treinamento de to
dos os integrantes da equipe de trabalho, a fim de pre
pará-los para prevenir e controlar a violência na escola.

Parágrafo único - As equipes de trabalho a que
se refere o inciso I serão constituídos por professores,
funcionários, alunos e pais de alunos, podendo ser in
tegrados outros membros por indicação do conselho
escolar.

Art. 3°. Para coordenar as ações dos programas
das escolas serão criados um núcleo central e núcle
os regionais e locais, que contarão com supervisão e
acompanhamento do Ministério da Educação, das
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE § 1° Os núcleos central, regional e locais presta-
LEI N° 2.226, DE 1999 rão assistência técnica para a execução do programa

e terão composição intersetorial e multiprofissional,
(Apenso o PL n° 2.584, de 2000) que inclua, entre outros, representantes governamen-

tais da área de educação, justiça e segurança, do jui
zado da infância e da adolescência, do ministério pú
blico e do Conselho Nacional de Educação;

§ 2° A representação do corpo docente, de fun
cionários, dos estudantes e de pais de alunos, nos
respectivos núcleos, se dará através de suas entida
des representativas nos níveis nacional, estadual e
local.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 02 de abril de 2002. - Depu
tada Iara Bernardi, Relatora.
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rentemente, proporcionarão meios de implementação
nos estabelecimentos de ensino de primeiro e segun
do graus dos respectivos Sistemas de Ensino, o Pro
grama Paz na Escola, de ação interdisciplinar, contí
nua e de participação comunitária, de acordo com a
idade e as necessidades de cada turma.

Art. 2° São objetivos do Programa:
I - criar equipes de trabalho vinculadas aos

Conselhos escolares para atuar na prevenção e no
controle da violência nas escolas, analisar suas cau
sas e apontar possíveis soluções;

11 - desenvolver ações e campanhas educati
vas, de conscientização e valorização da vida, da soli
dariedade e do respeito à diversidade cultural e com
portamental, dirigidas às crianças, aos adolescentes
e à comunidade envolvida;

111- implantar ações voltadas ao controle da vio
lência na escola, com vistas a garantir o reconheci
mento dos direitos humanos, o exercício de pleno da
cidadania e a promoção da harmonia e da paz entre a
comunidade envolvida;

IV desenvolver ações culturais, sociais e des
portivas que fortaleçam os vínculos entre a comuni
dade e a escola;

V - garantir a qualificação e o treinamento de to
dos os integrantes da equipe de trabalho, a fim de pre
pará-los para prevenir e controlar a violência na escola.

Parágrafo único. As equipes de trabalho a que
se refere o inciso I serão constituídos por professores,
funcionários, alunos e pais de alunos, podendo ser in
tegrados outros membros por indicação do conselho
escolar.

Art. 3° Para coordenar as ações dos programas
das escolas serão criados um núcleo central e núcle
os regionais e locais, que contarão com supervisão e
acompanhamento do Ministério da Educação, das
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.

§ 1°. Os núcleos central, regional e locais pres
tarão assistência técnica para a execução do progra
ma e terão composição intersetorial e multiprofissio
nal, que inclua, entre outros, representantes governa
mentais da área de educação, justiça e segurança, do
juizado da infância e da adolescência, do ministério
público e do Conselho Nacional de Educação;

§ 2°. A representação do corpo docente, de funci
onários, dos estudantes e de pais de alunos, nos res
pectivos núcleos, se dará através de suas entidades re
presentativas nos níveis nacional, estadual e local.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 5.429-A, DE 2001
(Do Sr. Paulo Lima)

Acrescenta artigo à Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que "Estabelece
as diretrizes e bases da educação nacio
nal"; tendo parecer da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, pela rejeição
deste e do 6.444/02, apensado (relator:
Dep. Walfrido Mares Guia).

Despacho: Às Comissões de: Educa
ção, Cultura e Desporto Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

I - Relatório

O Projeto de Lei de autoria do ilustre Deputado
Paulo Lima visa a alterar a LDB - Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394, de 1996),
no seu art. 32, a saber: acrescenta provisão que torna
obrigatória a inclusão da disciplina Educação Ambi
entai nos currículos das escolas públicas e privadas
de ensino fundamental.

Encontra-se apensado à proposição em epígra
fe o PL n° 6444, de 2002, do nobre Deputado ENIO
BACCI, que trata de matéria análoga, com a seguinte
ementa: "dispõe sobre a inclusão obrigatória da disci
plina Meio Ambiente e a Água Potável, no currículo
escolar, a partir do ensino fundamental, até o final do
ensino médio".

Nos termos regimentais da Casa, o PL principal,
autônomo, em discussão, bem como a proposta
apensada, chegam, sem emendas, à Comissão de
Educação, Cultura e Desporto (CECD) da Câmara
dos Deputados para exame dos assuntos quanto ao
mérito educacional e cultural.

11 - Voto do Relator

Dada a grande identidade entre as duas propo
sições a mim encaminhadas para Parecer, a saber, a
proposta em epígrafe e o PL n° 6444, de 2002, apen
sado, de autoria, respectivamente, dos eminentes co
legas parlamentares, Deputados PAULO LIMA e
ENIO BACCI, limitar-me-ei aqui a considerar uma li
nha argumentativa aplicável às duas iniciativas legis
lativas.

É importante registrar, logo de início, que a
questão curricular - sua estrutura e funcionamento
é assunto pedagógico, técnico, e não político.
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Portanto, a competência para alterar currículo
escolar, em qualquer modalidade ou nível de ensino,
pertence, em primeiro lugar, à escola, e secundaria
mente à comunidade escolar e aos Conselhos de
Educação (Federal, Estaduais e Distrital). Aos órgãos
do Poder Executivo que cuidam da educação, como
Secretarias da Educação e o Ministério da Educação
- MEC, incumbe, primordialmente, traçar diretrizes
sobre a organização curricular. Não é assunto, por
tanto, da esfera de competência do Poder Legislativo.

Esse posicionamento encontra-se ancorado
tanto na tradição da sabedoria pedagógica como em
ampla e farta base doutrinária e legal. De fato, fatores
psicológicos, pedagógicos e sociais ditam a composi
ção curricular, com respaldo de provisões constitucio
nais e infraconstitucionais, em particular da LDB - Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, esse
sim, diploma legal resultante de esmerado trabalho
do Congresso Nacional.

Considere-se também, pela oportunidade, que
esta Casa, por meio da CECD, editou a Súmula 1, de
2001 , onde reconhece que ao Poder Legislativo não
compete propor qualquer alteração curricular, inde
pendentemente da modalidade ou do nível de ensino.

Acresça-se a isso, por fim, o fato, auspicioso,
que o MEC trabalha com diretrizes curriculares por
meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN,
para o ensino fundamental, e recomendações diver
sas para o ensino médio e o superior. E deve ser res
saltado que esse trabalho ministerial, para todo o
País, conta, sempre, com a colaboração de educado
res e especialistas em todas as áreas de ensino.

No caso em pauta, proposição principal, - altera
ção do art. 32 da LDB, com acréscimo de disposição (e
não de artigo, como constou da ementa em epígrafe),
com vistas a incluir, obrigatoriamente, no currículo esco
lar do ensino fundamental, tanto em escolas públicas
como particulares, a disciplina Educação Ambiental, 
tem-se aí um assunto que já está exaustivamente trata
do pelos PCN, por recomendações ministeriais e diver
sas outras diretrizes dos Conselhos de Educação e ou
tros órgãos, à luz de provisões legais, a começar do art.
225, § 1°, VI, da Constituição Federal.

Obviamente, o assunto de que trata a proposi
ção apensada - Meio Ambiente e a Água Potável 
encontra-se, igualmente, tratado pelos temas trans
versais dos PCN, com base na fundamentação legal
acima citada.

Que fique evidente que os pontos até agora le
vantados em nada comprometem as intenções das

propostas dos eminentes autores, Deputados Paulo
Lima e Enio Bacci. Pelo contrário, devo dizer que con
cordo plenamente com os pontos por eles tratados ao
justificarem suas iniciativas legislativas. Assim, fico
com a certeza que os objetivos parlamentares das
respectivas propostas, a principal e a apensada, po
derão ser melhor canalizadas por meio da via discur
siva e, se necessário, por meio de proposições con
sentâneas ao papel do Poder Legislativo em matéria

de currículo escolar, ou seja, pelo caminho das Indi
cações.

Meu posicionamento aqui prende-se unicamen
te ao desejo de não endossar como meritórias, dos
pontos de vista educacional e cultural, propostas do
Poder Legislativo, como as contidas nas proposições
em apreç:o, que comprometem e até suprimem a li
berdade curricular das escolas, das suas comunida
des e dos Conselhos de Educação.

Posto isso, - em que pese o meu respeito pelas
nobres intenções dos ilustres autores das propostas

objeto deste Parecer -, voto pela rejeição, tanto do
Projeto de Lei n° 5429, de 2001, do nobre Deputado

Paulo Lima, proposição principal, autônoma, como
também do Projeto de Lei n° 6444, de 2002, do ilustre
Deputado Enio Bacci, proposição apensada.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2002. 

Deputado Walfrido Mares Guia, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto
de Lei nO 5.429/2001, e o PL 6444/2002, apensado,

nos termos do Parecer do Relator, Deputado Walfrido
Mares Guia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jomval Lucas Junior, Professora Raquel Teixei

ra e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Átila Lira, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Marinha Raupp, Miriam Reid, Neyde
Aparecida, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Deley, Eduardo Barbosa, Lindberg Farias,
Márcio Reinaldo Moreira, Mariângela Duarte, Milton

Monti, Murilo Zauith e Valdenor Guedes.
Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu

tada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.
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PROJETO DE LEI N° 6.371-A, DE 2002
(Do Sr. Milton Monti)

Acrescenta novo parágrafo ao arti
go 2° da Lei 10.219/2001, que Cria o Pro
grama Nacional de Renda Mínima vincu
lada à educação - Bolsa Escola; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto pela aprovação (Relator:
Dep. César Bandeira).

Despacho: Às Comissões de: Educa
ção, Cultura e Desporto Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas comissões
art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto

I - Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do nobre
Deputado Milton Monti, visa acrescentar dispositivo à
lei que cria o programa nacional bolsa-escola, com o
objetivo de assegurar a manutenção do benefício, por
parte de família que mude de residência ou município.

A tramitação dá-se conforme o art. 24, II do Re
gimento Interno desta Casa, sendo conclusiva a apre
ciação por parte da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Constituição Federal garante a todos o direito
à Educação (art. 205) e estabelece o princípio da
igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola (art. 206, I). Um importante instrumento de
concretização destes objetivos constitucionais é o
programa bolsa escola, cujo foco deve ser a renda,
como critério essencial de elegibilidade e a freqüên
cia escolar, objetivo maior do programa. A residência
constitui um critério operacional que não pode se so
brepor àqueles. Uma vez incluída no cadastro a famí
lia não pode ser simplesmente eliminada do progra
ma. A mudança de domicílio causa mais transtornos à
família que ao município. Trata-se, tipicamente de um
motivo de força maior. O cadastramento é anual. Des
ta forma, no ano subseqüente, a família deverá ser in-

c1uída, no cadastro do Município para qual tiver se
mudado. Tal mudança não deve ser feita, de afogadi
lho, no ano letivo em curso.

Diante do exposto votamos favoravelmente no
Projeto de Lei n° 6.371, de 2002.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2002. 
Deputado César Bandeira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente o Projeto de Lei n° 6.371/2002, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado César Bandeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jonival Lucas Junior, Professora Raquel Teixei

ra e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Átila Lira, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Marinha Raupp, Miriam Reid, Neyde
Aparecida, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Deley, Eduardo Barbosa, Lindberg Farias,
Márcio Reinaldo Moreira, Mariângela Duarte, Milton
Monti, Murilo Zauith e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, em 25 de junho de 2003. 
Deputada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presi
dente no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 6.425-A, DE 2002
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 187/02

Dá nova redação ao caput e ao § JO
do art. 304 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3
de outubro de 1941 - Código de Proces
so Penal; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação, contra os votos dos Deputados
Almeida de Jesus, Edmar Moreira, Ibra
him Abi-Ackel, Carlos Willian, João Paulo
Gomes da Silva, Jaime Martins, Promotor
Afonso Gil, Bernardo Ariston e Luiz Anto
nio Fleury (relator: DEP. CUSTÓDIO
MATTOS).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
ART. 24,11
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I - Relatório

O Projeto de Lei em apreço tem como objetivo
permitir a rápida liberação do condutor do preso, tão
logo seja este apresentado à autoridade competente.

Nesta Comissão, não foram apresentadas
emendas, cabendo-nos o pronunciamento quanto à
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e
ao mérito da proposição.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei em exame atende aos pressu
postos de constitucionalidade relativos a competên
cia da União para legislar sobre a matéria (art. 22 da
C.F.), às formas processuais legislativas, dispostas no
art. 59 da C,F., e à iniciativa para os projetos de lei,
contemplada no art. 61 da Carta Magna.

A juridicidade e a boa técnica legislativa restam
atendidas.

No mérito, não há como opor objeção à mudan
ça proposta, uma vez que traz benefícios ao procedi
mento adotado por ocasião da prisão do infrator, im
pedindo que o condutor do preso tenha de ficar horas
na delegacia, enquanto o agente do delito é imediata
mente liberado, após prestar fiança, nos casos em
que esta é cabível.

A autoridade responsável pela prisão, na siste
mática atual, é mais apenada do que o delinqüente,
havendo uma inversão de valores, quando da apre
sentação do preso a quem de direito, para lavratura
do auto de prisão.

Desse modo, votamos pela constitucionalidade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do PL n° 6.425/02 e,
no mérito, somos pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2003. - Depu
tado Custódio Mattos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Almeida de Jesus,
Edmar Moreira, Ibrahim Abi-Ackel, Carlos Willian,
João Paulo Gomes da Silva, Jaime Martins, Promotor
Afonso Gil, Bernardo Ariston e Luiz Antonio Fleury,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei n°
6.425/2002, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Custódio Mattos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Almeida de Jesus,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo
Rodrigues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edmar Morei
ra, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, Ildeu Araujo,
Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da
Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, José Mentor, José Roberto Arruda, Júlio Del
gado, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro
Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Professor Luizinho, Roberto Magalhães,
Robson Tuma, Rodrigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosa
do, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, Bernardo
Ariston, Carlos Willian, Dilceu Sperafico, Ivan Ranzo
lin, Luiz Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Paulo Afonso, Promotor Afonso Gil, Rogério Teófilo e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 6.956-B, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS N° 74/2002
OFíCIO (SF) N° 595/02

Denomina "ponte Olavo Brasil" a
ponte transposta sobre o Rio Arraia, na
BR-401, km 110, no Município de Bonfim,
no Estado de Roraima; tendo pareceres:
da Comissão de Viação e Transportes,
pela aprovação (relator: Dep. Philemon
Rodrigues); e da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação (rela
tora: Dep. Marinha Raupp).

Despacho: Às Comissões de: Viação E
Transportes Educação, Cultura e Desporto
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de
Educação, Cultura E Desporto

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, originário do Sena
do Federal, pretende denominar "Ponte Olavo Brasil" a
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ponte situada no quilômetro 110 da Rodovia BR-401 ,
no Município de Bonfim, no Estado de Roraima.

A proposição chega à apreciação desta Comis
são após ter recebido parecer favorável da Comissão
de Viação e Transportes.

Aberto o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao projeto.

11 - Voto da Relatora

Cabe a esta Comissão a apreciação do mérito da
proposição, especialmente no que diz respeito à rele
vância dos serviços prestados pela pessoa cujo nome
se pretende emprestar à obra de arte em questão.

A trajetória de vida de Olavo Brasil constitui pá

gina fundamental do Estado de Roraima. Foi Prefeito
de Boa Vista, nomeado em 1952. Foi Presidente esta
dual da UDN e da Arena. Exerceu também cargos no
Poder Legislativo.

Seu exemplo como homem público e empresário
pecuarista marcou de forma indelével a história do

Estado. Foi um verdadeiro pioneiro da política estadual.
É, pois, de absoluta justiça a homenagem que o

presente projeto de lei do Senado Federal, de iniciati
va do Senador Romero Jucá, pretende lhe prestar.

Voto, portanto, pela aprovação do projeto de lei
n° 6.956, de 2002.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2003 . - Depu

tada Marinha Raupp, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente o Projeto de Lei n° 6.956/2002, nos termos
do Parecer da Relatora, Deputada Marinha Raupp.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jonival Lucas Junior, Professora Raquel Teixei

ra e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Átila Lira, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Marinha Raupp, Miriam Reid, Neyde
Aparecida, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Deley, Eduardo Barbosa, Lindberg Farias,
Márcio Reinaldo Moreira, Mariângela Duarte, Milton
Monti, Murilo Zauith e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 7.025-B, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS N° 68/2002
OFíCIO (SF) N° 654/02

Denomina Viaduto Múcio Teixeira o
viaduto localizado no km 166 da BR-060;
tendo pareceres: da Comissão de Viação
e Transportes, pela aprovação (relator:
Dep. Philemon Rodrigues); e da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação (relator: Dep. Paulo
Lima).

Despacho: Às Comissões de: Viação e
Transportes Educação, Cultura e Desporto
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de
Educação, Cuhura e Desporto

I - Relatório

O Projeto de Lei em análise visa denominar "Vi
aduto Múcio Teixeira", o viaduto localizado no Km 166
da BR-060 no Município de Goiânia.

A proposição tramita em regime de prioridade,
nos termos do art. 52 do Regimento Interno.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Buscou-se homenagear com a proposição em
tela a homem público que participou de esforços para
aprovar propostas significativas para o setor rodoviá
rio, especialmente no Estado de Goiás.

A proposta, aprovada pela Comissão de Educa
ção do Senado Federal em 28 de maio de 2002 e pela
Douta Comissão de Viação e Transportes da Câmara
dos Deputados, em 23 de abril de 2003, chega a esta
Comissão com o expressivo aval dos parlamentares
daqueles órgãos.

Diante do exposto, votamos favoravelmente ao
Projeto de Lei n° 7.025, de 2002.

Sala da Comissão, 05 de junho de 2003. - Depu
tado Paulo Lima, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente o Projeto de Lei n° 7.025/2002, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Paulo Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jonival Lucas Junior, Professora Raquel Teixei

ra e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Átila Lira, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Marinha Raupp, Miriam Reid, Neyde
Aparecida, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Deley, Eduardo Barbosa, Lindberg Farias,
Márcio Reinaldo Moreira, Mariângela Duarte, Milton
Monti, Murilo Zauith e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, em 25 de junho de 2003.
Deputada Professora Raquel Teixeira,

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 7.027-B, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS N° 123/2002

OFíCIO (SF) N° 656/02

Denomina Ponte Sérgio Ceotto a
ponte sobre o Rio Doce na variante da
BR-259, no Município de Colatina, no
Estado do Espírito Santo; tendo parece
res: da Comissão de Viação e Transpor
tes, pela aprovação, com emenda (rela
tor: Dep. Gonzaga Patriota); e da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação deste e da emenda da
Comissão de Viação e Transportes (rela
tor: Dep. Rogério Teófilo).

Despacho: Às Comissões de: Viação e
Transportes Educação, Cultura e Desporto
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, II

I - Relatório

Trata-se do Projeto de Lei do Senado nO 123,
oferecido à apreciação dos parlamentares pelo Sena
dor Paulo Hartung. Aprovado pela Comissão de Edu
cação daquela Casa Legislativa, em decisão termina
tiva, o PLS em análise foi encaminhado, em junho de
2002, à Câmara dos Deputados para revisão, nos ter
mos do art. 65 da Constituição Federal.

Nesta Casa Legislativa, o Projeto de Lei n°
7.027, de 2002, foi distribuído às Comissões de Via
ção e Transportes, de Educação, Cultura e Desporto
e de Constituição e Justiça e de Redação. De acordo
com o disposto nos arts. 24, inciso 11, e 54, inciso I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a pre
sente proposição está sujeita à apreciação conclusiva
pelas comissões permanentes desta Casa.

Aprovado em 14 de maio deste ano, com emen
da supressiva, pela Comissão de Viação e Transpor
tes, o Projeto de Lei em exame foi remetido à Comis
são de Educação, Cultura e Desporto.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, foi aberto e divul
gado, na Ordem do Dia das Comissões, o prazo de
cinco sessões para recebimento de emendas, no pe
ríodo de ;~2 a 28 de maio de 2003. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei em apreciação tem como finali
dade prestar homenagem ao Senhor Sérgio Ceotto,
dando o nome de Ponte Sérgio Ceotto à ponte sobre
o Rio Doce, localizada na BR-259 no Município de
Colatina, no Estado do Espírito Santo.

Conforme a justificativa do projeto apresentado
no Senado Federal, nascido no Município de Castelo,
o médico Sérgio Ceotto adotou Colatina como sua ci
dade do coração. Aí desenvolveu sua carreira profis
sional e política, fundando o MDB na década de 70.
Foi SecrHtário de Estado de Interior e Transportes,
Secretário de Estado de Transportes e Obras do Go
verno e Secretário da Casa Civil do Estado do Espíri

to Santo.
O então Senador Paulo Hartung, autor deste

projeto de lei no Senado, afirma que Sérgio Ceotto
Em sua atuação política, destacou-se no processo de
luta pela democratização do país e, em especial, do
Espírito Santo, sendo um referencial na política capi
xaba para aqueles que lutavam pela humanização da
atuação governamental, pela conduta ética na políti
ca, pelo desapego a cargos ou vaidade pessoal em
benefício de uma causa, pela abertura ao confronto
de idéias.

Sér!~io Ceotto defendeu a posição estratégica
do Rio Doce e a necessidade de outras alternativas
para o eixo rodoviário que liga o Norte do Espírito
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Santo e Nordeste de Minas. Antevendo que a ponte
Florentino Avidos não suportaria o aumento do fluxo
de veículos, foi um dos responsáveis pelo início das
obras da ponte que ora se propõe seja denominada
em sua homenagem.

Portanto, denominar Sério Ceotto a ponte sobre o
Rio Doce na BR-259 é, de acordo com o então Senador
Paulo Hartung, marcar a história de Colatina e do Espí
rito Santo com o nome de um homem que, falecido em
maio de 1998, será sempre um referencial para a vida
pública capixaba e para toda uma geração.

Em um momento da vida nacional em que é tão
significativa a necessidade de referenciais de ho
mens públicos como Sérgio Ceotto, entendemos
como justa e pertinente a homenagem que ora se
propõe.

Na Comissão de Viação e Transporte desta
Casa, o Projeto de Lei em análise foi aprovado por
unanimidade com emenda supressiva da expressão
"variante da", na ementa e no art. 1° do projeto.

Considerando as razões de ordem técnica apre
sentadas pela Comissão de Viação e Transporte des
ta Casa, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
7.027, de 2002, nos termos em que foi aprovado na
quela Comissão.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2003. - Depu
tado Rogério Teófilo, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei n° 7.027/2002, e a Emenda n°
1/2003 da Comissão de Viação e Transportes, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Rogério Teófilo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jonival Lucas Junior, Professora Raquel Teixei

ra e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Átila Lira, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Marinha Raupp, Miriam Reid, Neyde
Aparecida, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Deley, Eduardo Barbosa, Lindberg Farias,
Márcio Reinaldo Moreira, Mariângela Duarte, Milton
Monti, Murilo Zauith e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 76-A, DE 2003
(Do Sr. Eunício Oliveira)

Assegura aos alunos egressos de
escolas públicas, gratuidade das taxas
de inscrição em processos seletivos para
admissão nas instituições estatais de en
sino superior; tendo parecer da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto
pela aprovação, com emenda (relator:
Dep. Eduardo Barbosa).

Despacho: Às Comissões de: Educa
ção, Cultura e Desporto Finanças e Tributa
ção (Art. 54 RICO) Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11 RICO

Publicação do Parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto

I - Relatório

O Projeto de Lei submetido pelo ilustre Deputa
do Eunício Oliveira propõe a isenção, a alunos egres
sos de escolas públicas, de taxas em processos sele
tivos das instituições de ensino superior, mantidas
com recursos públicos.

No prazo estabelecido, não foram apresentadas
emendas.

11 - Voto do Relator

A proposta do ilustre Deputado Eunício Oliveira
vem ao encontro das demandas de muitos estudan
tes oriundos das famílias de baixo poder aquisitivo e
que não podem suportar as taxas de inscrição em
exames vestibulares. O valor de tais taxas, em muitos
casos multiplicadas pelas várias tentativas em busca
da sonhada vaga na educação superior, torna-se uma
dificuldade a mais, entre tantas outras, para o acesso
de estudantes carentes às instituições públicas.

Temos conhecimento de que muitas instituições
de educação superior já estabelecem mecanismos
para estimular a participação de estudantes, especi
almente aqueles egressos das escolas públicas de ní
vel médio, nos testes seletivos. A proposta do Deputa
do Eunício possibilita a generalização desta medida a
todas as instituições públicas de ensino superior no
País contribuindo, de forma simples mas efetiva, no
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processo de democratização do acesso à educação
superior.

No entanto, entendemos que não seria oportu
no pressupor que todos os alunos das escolas públi
cas carecem da gratuidade proposta. Sabemos que
nas cidades do interior e também nas capitais, em
todo o país, parcela significativa da população fre
qüenta escolas públicas até concluir o ensino médio,
não fazendo parte, necessariamente, do público me
nos favorecido financeira e economicamente. Por
este motivo oferecemos emenda com o intuito de es
tabelecer um corte de renda para a usufruição do be
nefício.

Pelo exposto, o nosso parecer é favorável à
aprovação do PL n° 76, de 2003, do Deputado Euní
cio Oliveira, com a emenda em anexo.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2003. - Depu
tado Eduardo Barbosa, Relator.

EMENDA N° 1 DO RELATOR

Acrescenta parágrafo único ao art. 1°

Art. 1° .
Parágrafo Único - A gratuidade prevista no ca

put, destina-se àqueles alunos cuja renda familiar
mensal seja, comprovadamente, de até 3 (três) salári
os mínimos.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2003. - Depu
tado Eduardo Barbosa, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente, com emenda o Projeto de Lei n° 76/2003,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Eduardo
Barbosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jonival Lucas Junior, Professora Raquel Teixei

ra e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Átila Lira, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Marinha Raupp, Miriam Reid, Neyde
Aparecida, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Deley, Eduardo Barbosa, Lindberg Farias,
Márcio Reinaldo Moreira, Mariângela Duarte, Milton
Monti, Murilo Zauith e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

EMENDA ADOTADA - CECD

Acrescenta parágrafo único ao art. 1°

Art. 1° .

Parágrafo Único - A gratuidade prevista no ca
put, destina-se àqueles alunos cuja renda familiar
mensal seja, comprovadamente, de até 3 (três) salá
rios mínimos.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 271-a, DE 2003
(Do Sr. Lobbe Neto)

Dá nova denominação à Reserva Fe
deral que especifica; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto pela aprovação (relatora: Dep.
Thelma de Oliveira).

Despacho: Às Comissões de: Educa
ção, Cultura e Desporto Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54 )

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto

I - Relatório

Este projeto de lei, de autoria do Nobre Deputa
do Lobbe Neto altera o nome do "Parque Indígena do
Xingu", para "Parque Indígena do Xingu Orlando Vil
las-Boas".

Esgotado o prazo regimental não foram apre
sentadas emendas ao projeto de lei.

11- Voto do Relatora

Este projeto de lei representa uma justa home
nagem a Orlando Villas-Boas, o criador do Parque
Indígena do Xingu.

A mudança da denominação do Parque Indíge
na Xingu manifesta o reconhecimento do papel de
Orlando Villas-Boas, como continuador da obra hu
mana de Rondon.

Rondon trouxe o respeito à pessoa humana,
como princípio da política indigenista brasileira. Con
seguiu o feito de associar a expansão da sociedade
brasileira com princípios gerais humanistas. Assim, a
garantia da proteção à pessoa do índio, levada a ex-

1'.' »
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tremos heróicos expressos no lema "morrer se preci
so for, matar nunca!"

Já os irmãos Villas-Boas, tendo Orlando à fren
te, trouxeram um nova dimensão aos direitos huma
nos no Brasil, ao adicionar aos ideais rondonianos, a
dimensão cultural e ecológica. O respeito à cultura e
aos territórios indígenas representaram uma impor
tantíssima revolução para a política indigenista, para
a política de direitos humanos e, até mesmo, para cer
tas abordagens antropológicas.

Por isto a homenagem é mais do que justificada.
Estamos certos de que as populações indígenas do
Xingu e de todo o território nacional, e o povo brasilei
ro, como um todo, a apoiarão, com entusiasmo.

Por estas razões nosso parecer é favorável ao
projeto de lei em epígrafe.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2003 . - Depu
tada Thelma de Oliveira, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente o Projeto de Lei n° 271/2003, nos termos do
Parecer da Relatora, Deputada Thelma de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jonival Lucas Junior, Professora Raquel Teixei

ra e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Átila Lira, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Marinha Raupp, Miriam Reid, Neyde
Aparecida, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Deley, Eduardo Barbosa, Lindberg Farias,
Márcio Reinaldo Moreira, Mariângela Duarte, Milton
Monti, Murilo Zauith e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 331-C, DE 2003

Emenda do Senado Federal ao Pro
jeto de Lei n° 331-8/2003, que "autoriza a
União a conceder indenização a José Pe
reira Ferreira". Urgência (Art. 64, § 10



CF - Mensagem N° 77/2003)
Despacho: Às Comissões de Finanças

e Tributação (art. 54 RICO); Constituição e
Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica a União autorizada a conceder inde
nização de R$52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais) a
José Pereira Ferreira, portador da carteira de identi
dade RG n° 4.895.783 e inscrito no CPF sob o n°
779.604.242-68, por haver sido submetido à condição
análoga à de escravo e haver sofrido lesões corpora
is, na fazenda denominada Espírito Santo, localizada
no Sul do Estado do Pará, em setembro de 1989.

Parágrafo único. O pagamento da indenização
prevista no caput exime a União de efetuar qualquer
outro ressarcimento ao beneficiário.

Art. 2° A despesa decorrente do disposto nesta
lei correrá à conta de recursos alocados ao Programa
de Trabalho Direitos Humanos, Direito de Todos, da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi
dência da República.

Art. 3° A União será ressarcida dos gastos resul
tantes da autorização contida no art. 1° desta lei, utili
zando-se, se necessário, das ações ou procedimen
tos administrativos ou judiciais cabíveis, assegurada
ampla defesa.

Art. 4° O disposto nesta lei poderá ser aplicado a
casos análogos, mediante prévia instauração do pro
cesso ou procedimento adequado perante a Comis
são Interamericana de Direitos Humanos - CIDH e
autorização legislativa.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Câmara dos Deputados, 16 de maio de 2003.-

Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n° 23, de 2003 (n° 331, de
2003, na Casa de origem), que "autoriza a
União a conceder indenização a José Pe
reira Ferreira".

EMENDA ÚNICA
(Corresponde à Emenda n° 1 - CAE)

Suprima-se o art. 4° do projeto.
Senado Federal, 26 de junho de 2003. - Sena

dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Ofício n° 945(SF)

Brasília, 26 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

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

Federal aprovou, em revisão e com emenda, o Projeto
de Lei da Câmara nO 23, de 2003 (PL nO 331 , de 2003,
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nessa Casa), que "autoriza a União a conceder inde
nização a José Pereira Ferreira".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os
autógrafos referentes à emenda em apreço, bem
como, em devolução, um da proposição primitiva.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

PROJETO DE LEI N° 383-A, DE 2003
(Do Sr. Maurício Rabelo)

Dispõe sobre o piso salarial de atleta
de prática profissional da modalidade de
futebol; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto pela aprova
ção, com emenda (relator: Dep. Deley).

Despacho: Às Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto

I - Relatório

O Projeto de Lei em análise visa estabelecer
piso salarial de atleta de prática profissional da moda
1idade de futebol.

A tramitação dá-se conforme o art. 24, 11 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados. A apreci
ação é conclusiva por parte da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposta em pauta não é nova, corresponden
do ao PL n° 6.751/02, de autoria da nobre Deputada
Nair Xavier Lobo, que chegou a ser encaminhado à
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, sem ter
sido, contudo, apreciado.

A fixação de piso salarial para a categoria dos
atletas de futebol é uma medida de Justiça.

Surpreende o fato de que aqueles que constro
em o esporte que constitui a grande paixão nacional
não tenham encontrado a adequada proteção da Lei.

Se é verdade que a vontade das partes se ex
pressa nos contratos, também é reconhecido que os
contratos não podem ser leoninos, abusivos, opres
sores da parte mais fraca. Sobretudo quando se trata
de categoria que, infelizmente, não tem tradição de
organização sindical.

A focalização da mídia esportiva nos atletas de
renome, que integram a seleção brasileira ou a elite
dos grandes clubes, obscurece o fato de que quase
90% dos atletas de futebol ganham até dois salários
mínimos, segundo dados da CBF.

Nossa única ressalva aos termos da proposição
refere-se ao fato de que a proposta - que é importan
te, poderia trazer algumas dificuldades aos pequenos
clubes dos rincões do País. Há que se diferenciar situ
ações e estabelecer faixas de salário, de acordo com
as divisões.

Neste sentido apresentamos emenda de relator
com o objetivo de aperfeiçoar o projeto e facilitar sua
aprovação.

Pelo exposto, votamos favoravelmente ao Proje
to de Lei n° 383, de 2003, que recupera importante
proposta da Deputada Nair Xavier Lobo, com a anexa
emenda de relator.

Sala da Comissão, 09 de junho de 2003. - Depu
tado Deley, Relator.

EMENDA DE RELATOR

Dê-se ao art. 2° do Projeto a seguinte redação:

"Art. 2° A Lei n° 9.615, de 24 de março
de 1998, passa a vigorar acrescida do se
guinte Art. 28-A:

"Art. 28-A. É garantido aos atletas de
prática profissional da modalidade futebol,
piso salarial:

a) de R$ 500,00 para os atletas da pri
meira divisão;

b) de R$ 360,00 para os atletas da se
gunda divisão;

c) de R$ 240,00 para os atletas da ter
ceira divisão.

Parágrafo único. O valor do piso salarial de que
trata o caput deste artigo será reajustado:

1- no mês de publicação desta lei, pela variação
acumulada do índice Nacional de Preços ao Consu
midor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Ge
ografia e Estatística (IBGE), verificada de abril de
2002, indusive, ao mês imediatamente anterior ao do
início de vigência desta lei;

11 - anualmente, a partir do ano subseqüente ao
do reajuste mencionado no inciso anterior, no mês
correspondente ao da publicação desta lei, pela vari
ação acumulada do INPC nos doze meses imediata
mente anteriores."

Sala da Comissão, 09 de junho de 2003. - Depu
tado Deley, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reuniào ordinária realizada hoje, aprovou unani-
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memente, com emenda, o Projeto de Lei n° 383/2003,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Deley.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jonival Lucas Junior, Professora Raquel Teixei

ra e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Átila Lira, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Costa Ferrei
ra, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, Iara Bernardi,
Ivan Valente, Marinha Raupp, Miriam Reid, Neyde
Aparecida, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Deley, Eduardo Barbosa, Lindberg Farias,
Márcio Reinaldo Moreira, Mariângela Duarte, Milton
Monti, Murilo Zauith e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - De
putada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presiden
te no exercício da Presidência.

EMENDA ADOTADA - CECD

Dê-se ao art. 2° do Projeto a seguinte redação:

"Art. 2° A Lei nO 9.615, de 24 de março
de 1998, passa a vigorar acrescida do se
guinte Art. 28-A:

"Art. 28-A É garantido aos atletas de
prática profissional da modalidade futebol,
piso salarial:

a) de R$ 500,00 para os atletas da pri
meira divisão;

b) de R$ 360,00 para os atletas da se
gunda divisão;

c) de R$ 240,00 para os atletas da ter
ceira divisão.

Parágrafo único. O valor do piso salarial de que
trata o caput deste artigo será reajustado:

1- no mês de publicação desta lei, pela variação
acumulada do índice Nacional de Preços ao Consu
midor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Ge
ografia e Estatística (IBGE), verificada de abril de
2002, inclusive, ao mês imediatamente anterior ao do
início de vigência desta lei;

II - anualmente, a partir do ano subseqüente ao
do reajuste mencionado no inciso anterior, no mês
correspondente ao da publicação desta lei, pela vari
ação acumulada do INPC nos doze meses imediata
mente anteriores."

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 502-A, DE 2003
(Do Sr. Jamil Murad e outros)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
prestação de serviços de acondicionamen
to ou embalagem das compras em estabe
lecimentos comerciais denominados su
permercados, hipermercados ou similares;

tendo parecer da Comissão de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo, pela rejei
ção (relator: Dep. Bisrnark Maia).

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo; Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
ART. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo

I - Relatório

A iniciativa legislativa de autoria do Deputado
Jamil Murad busca obrigar as grandes superfícies 
supermercados, hipermercados e estabelecimentos
comerciais similares - a contratar mão de obra para
empacotar ou acondicionar em embalagens as com
pras realizadas pelos clientes. Obrigatoriedade que
não incide sobre os estabelecimentos de pequeno
porte, posto que o texto da iniciativa é omisso a respe
ito desse segmento.

De acordo com o projeto, para cada ponto de
check out haverá, pelo menos, um empregado, devi
damente uniformizado e identificado. E dispõe, tam
bém, que os estabelecimentos terão de afixar, em lo
cai visível, cartazes informando aos clientes sobre a
obrigatoriedade da prestação desse serviço.

Ademais, estabelece a iniciativa penas para os
infratores do disposto no projeto, determinando mui
ta, suspensão temporária ou definitiva do alvará de
funcionamento.

O legislador embasa a oportunidade da iniciati
va na sobrecarga de trabalho a que, hoje, estão sub
metidos os responsáveis pela operação das caixas
registradoras das grandes superfícies, e pela neces
sidade de abrir uma frente adicional de trabalhado
formal, em decorrência do crescente desemprego ca
usado pela automação de diversas funções.

É o relatório.

11- Voto do Relator

O projeto de lei em tela repete, sob todos os as
pectos, iniciativa apresentada em 1999 pelo ex-depu
tado Jair Meneguelli, de número 1.507, aprovada
pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
por unanimidade, sendo em seguida encaminhada à
apreciação da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias.

Nessa instância, a iniciativa do ex-deputado
Jair Meneguelli foi, também, favoravelmente acolhida.
E, como ocorrera na Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio, o projeto foi unanimemente aprova
do, sendo, então, remetido à Comissão de Constitui-
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ção e Justiça. Nessa instância, o relator designado,
deputado José Roberto Batochio, manifestou-se pela
inconstitucionalidade.

De acordo com o relator, o projeto de lei feria a
inconstitucionalidade, posto que não pode a Adminis
tração Pública interferir na iniciativa privada, obrigan
do-a a oferecer um determinado serviço. O voto exara
do não foi, no entanto, levado à apreciação na CCJ, e
em 31/01/2003, com fulcro no artigo 105 do Regimento
Interno da Câmara, o projeto de lei foi arquivado.

Apesar de objetivar a iniciativa fins absoluta
mente elogiáveis, e em que pese este relator ter, a
princípio, votado pela aprovação do PL No. 502-2003,
entendo que a submissão plena aos mandamentos
constitucionais não pode, de fato, deixar de ser obser
vada.

Determina a Carta Magna, em seus artigos 170
e 174, que "a ordem econômica, fundada na valoriza
ção do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios" e que "como agente normativo e regulador
da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planeja
mento, sendo este determinante para o setor público
e indicativo para o setor privado".

Com base nesses preceitos, o Tribunal de Justi
ça do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio do
seu Tribunal Pleno, na Ação Direta de Inconstitucio
nalidade de No. 7000316392, examinando matéria
idêntica, decidiu que, verbis: "... inconstitucional artigo
de lei municipal que estabelece, aos supermercados,
hipermercados ou similares a obrigatoriedade de ha
ver, para cada máquina registradora em operação,
um funcionário encarregado da prestação de serviços
de acondicionamento ou embalagem de produtos ad
quiridos pelos clientes..."

Não obstante a letra da Constituição e o enten
dimento do Judiciário, fatores singulares que implica
ram a reforma do voto inicial, pesou também a favor
da modificação do posicionamento o fato de que os
supermercados de menor porte, espalhados pelo in
terior do País, não têm condições de arcar com a con
tratação de mão de obra para o objetivo primário do
PL 502-2003. Afinal, no atual universo de 69.000 es
tabelecimentos do gênero, cerca de 40.000 são micro
e pequenas empresas, dispondo de apenas uma cai
xa registradora.

Assim sendo, a obrigação de contratar emprega
dos para uma tarefa que não se coaduna com a finali
dade empresarial específica dos supermercados, hi
permercados ou similares, implicaria gastos adicionais
para esses estabelecimentos, que fatalmente, como
sempre ocorre, seriam repassados ao consumidor.

Por essas razões, e apesar da preocupação do
legislador em instrumentar a geração de empregos

regulares no País em um momento de recessão da
economia, pelas razões acima expostas votamos
pela rejeição ao Projeto de Lei No. 502, de 2003.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2003. - Depu
tado Bismarck Maia, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, rejei
tou unimemente o Projeto de Lei n° 502/2003, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Bismarck Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Léo Alcântara - Presidente, Ronaldo Dimas 

Vice-Presidente, Alceste Almeida, Bernardo Ariston,
Bismarck Maia, Carlos Melles, Delfim Netto, Edison
Andrino, Enio Tatico, Femando de Fabinho, Gerson
Gabrielli, João Lyra, Lupércio Ramos, Múcio Sá, Rei
naldo Betão, Rubens Otoni, Virgílio Guimarães, Zico
Bronzeado, Nelson Proença e Osório Adriano.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tado Ronaldo Dimas, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI N° 690-A, DE 2003
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Dispõe sobre a constituição de Co
missões Internas de Qualidade Ambien
tai; tendo parecer da Comissão de Eco
nomia, Indústria, Comércio e Turismo,
pela aprovação (relator: Dep. Ronaldo
Vasconcellos).

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo; Traba
lho, de Administração e Serviço Público; De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias; Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 690/03, de autoria do nobre
Deputado Luiz Bittencourt, dispõe sobre a constitui
ção de Comissões Internas de Qualidade Ambiental.
Seu art. 1° obriga a constituição de Comissões Inter
nas de Qualidade Ambiental- CIQA pelas empresas
nacionais, públicas e privadas, e pelos órgãos da ad
ministração pública brasileira cujo porte ou atividades
possam causar degradação ambiental. O artigo se
guinte define que aquelas Comissões destinam-se a
promover a implementação de Programas de Quali
dade Ambiental. O art. 3°, por seu turno, identifica os
objetivos das CIQAs, incluindo-se, dentre eles, a dis-

•



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei n° 690/2003, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Ronaldo
Vasconcellos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Léo Alcântara - Presidente, Ronaldo Dimas 

Vice-Presidente, Alceste Almeida, Bernardo Ariston,
Bismarck Maia, Carlos Melles, Delfim Netto, Edison
Andrino, Enio Tatico, Fernando de Fabinho, Gerson
Gabrielli, João Lyra, Lupércio Ramos, Múcio Sá, Rei
naldo Betão, Rubens Otoni, Virgílio Guimarães, Zico
Bronzeado, Nelson Proença e Osório Adriano.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tado Ronaldo Dimas, Presidente em exercício.

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Presidente da Comissão, Deputado Eliseu
Resende, fez a seguinte designação de relatoria nes
ta data:

DESIGNAÇÃO
Ao Deputado José Pimentel
PROJETO DE LEI N° 331/03 - do Poder Execu

tivo - que "autoriza a União a conceder indenização a
José Pereira Ferreira."

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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seminação de conceitos de qualidade ambiental, o Assim, a iniciativa sob comento coaduna-se
planejamento e execução de ações educativas e a com esse espírito. A implantação de CIOAs nos mol-
identificação da deterioração da qualidade ambiental des especificados trará para o nível da empresa a
no local de trabalho. O art. 4° preconiza que cada preocupação que deve estar presente também em
CIOA será composta, paritariamente, de represen- escala nacional. Seu funcionamento disseminará a
tantes da instituição e dos respectivos empregados, mentalidade ambiental entre gerentes e empregados,
sendo obrigatória a representação dos setores cujo
funcionamento possa resultar em efeitos negativos de forma análoga às Comissões Internas de Preven-
sobre o meio ambiente. Por fim, o art. 5° veda a de- ção de Acidentes - CIPA no seu campo de atuação.
missão arbitrária dos titulares da representação dos Além disso, a incorporação das CIOAs ao universo
empregados nas CIOAs. empresarial permitirá a adoção regular de mecanis-

Em sua justificação, o ilustre Autor argumenta que mos de prevenção de acidentes ambientais, contribui-
a implantação das CIOAs possibilitará a formação de rá para o aumento da eficiência energética e ambien-
uma maior consciência ambiental entre os emprega- tal dos processos industriais submetidos ao seu es-
dos. Além disso, em sua opinião, a criação das CIOAs crutínio e se revelará, em última análise, um instru-
objetiva incorporar programas ambientais na gestão ad- mento insubstituível de ganhos, econômicos e de
ministrativa das entidades produtivas e da administra-

bem estar, para toda a sociedade brasileira.
ção pública. Em suas palavras, é quase impraticável a Por estes motivos, votamos pela aprovação do
fiscalização sistemática de todas as entidades potenci- Projeto de Lei n° 690, de 2003.
aimente causadoras de efeitos sobre o meio ambiente, É o voto, salvo melhor juízo.
daí a importância da adoção de práticas voluntárias e Sala da Comissão, 12 de junho de 2003. - Depu-
sustentáveis, a ser viabilizadas pelas CIOAs. tado Ronaldo Vasconcellos, Relator.

A proposição foi distribuída, em 22/04/03, pela
ordem, às Comissões de Economia, Indústria, Co
mércio e Turismo, de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias e de Constituição e Justiça e de
Redação, em regime de tramitação ordinária. Enca
minhada a matéria a este Colegiado em 24/04/03, re
cebemos, em 29/04/03, a honrosa missão de relatar o
projeto. Não se lhe apresentaram emendas até o final
do prazo regimental para tanto destinado, em
05/05/03.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo, apreciar a maté
ria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às atri
buições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do
Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Somos inteiramente favoráveis ao projeto ora
submetido à nossa apreciação. De fato, a dimensão
ambiental já há algum tempo incorporou-se definitiva
mente ao rol dos elementos basilares de uma econo
mia. Por um lado, os processos econômicos passa
ram a considerar os custos ambientais na avaliação
dos retornos dos empreendimentos industriais. De
outra parte, tem-se, hoje, a plena consciência de que
os recursos naturais são finitos e de que cabe a todos
preservá-los da forma mais eficiente possível. Ade
mais, as negociações comerciais em curso deixam
claro que vivemos uma era em que não mais se admi
tem estratégias de desenvolvimento que se baseiem
no desrespeito ao meio ambiente.
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Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PSB

Santa Catarina
Adelar Vieira - PMDB
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Rio Grande do Sul
Adão Preito - PT
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Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes

PSB

PPS

PT
Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
lé Geraldo

PFL

Anselmo
Francisca Trindade

Hélio Esteves
João Magno

Luiz Eduardo Greenhalgh
Nilson Mourão
Rubens Otoni

Vignatti
lico Bronzeado

Josué Bengtson

Nelson Marquezelii

Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PL

PFL
José Múcio Monteiro· vaga do

PSDB
Pastor Reinaldo

Tatico
lequinha Marinho

Almir Sá

Heleno Silva

João Leão

Pastor Amarildo

Takayama

1 vaga

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PMDB

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
FábiO Souto

Francisco Rodrigues

Júlio Cesar

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

B.Sá
Cezar Silvestri

PDT
Alvaro Dias· vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

PV

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

Inácio Arruda

Professor Irapuan Teixeira

Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatti

1 vaga

Jovino Cândido

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes
1 vaga

Casara
Eduardo Gomes

Nilson Pinto

Darci Coelho
José Roberto Arruda

Kátia Abreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PT

PFL

PSDB

PMDB

Edson Duarte

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
Maria Helena

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Rose de Freitas

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÕNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Atila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: lequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares SuplentesJúlio Redecker

Julio Semeghini

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Alberto Fraga
Darclsio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Raul Jungmann

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

João Lyra
Joaquim Francisco - vaga do

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra
Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela· vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Moraes Souza· vaga do PL
Odflio Balbinotti
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
lé Gerardo • vaga do PL

PTB

PP
Benedito de Lira· vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca· vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico • vaga do PFL
t::rico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vilela - vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias - vaga do PSB
Roberto Balestra - vaga do PC
doB
Romel Anizio - vaga do PSDB
lé Lima - vaga do PFL
lonta

Carlos Dunga
José Carlos Elias



(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Antonio Joaquim
Suely Campos - vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

Zenaldo Coutinho

PP
Dr. Benedito Dias

João Tota
Mário Negromonte

Júlio Cesar
Marcos Abramo· vaga do
PT
Murilo Zauith • vaga do PT
Paulo Marinho· vaga do PT
Pedro Irujo • vaga do PV

Zelinda Novaes - vaga do PV

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones 318-6998 318-6999 E 6970
FAX 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
TItulares Suplentes

Jaime Martins

Mauricio Rabelo - vaga do PTB
PSB

PL

PTB

IIdeu Araujo

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin • vaga do

PMDB

PV

PSB

Confúcio Moura
Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Wladimir Costa

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

1 vaga

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro
PL

José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho

PPS

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

André Zacharow
Davi Alcolumbre

B.Sá
1 vaga

PDT

Antonio Joaquim
José Linhares

Julio Lopes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PTB

PSDB
Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia - vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira
(Deputado S.PART. ocupa a vaga)

PP

PRONA

PC do B

Vanderlei Assis

Jamil Murad

Eduardo Cunha
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Valdenor Guedes

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Adelar Vieira
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa
a vaga)

(Deputado do PFL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

S.PART.
Ricardo Rique • vaga do PSDB

Dr. Hélio
João Mendes de Jesus

Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior· vaga
do PMDB
Mauricio Rabelo
Raimundo Santos· vaga do
PT

Edson Ezequiel
Jefferson Campos
Luiza Erundina
Takayama • vaga do PMDB

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49

1 vaga

2 vagas

Sarney Filho

Luciano Leitoa

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Rubinelli

Wasny de Roure

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Paulo Delgado

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
José Thomaz Nonô

Machado
Milton Barbosa

Paulo Magalhães

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles - vaga do

PFL

PT

PFL

PRONA

PDT

PV

PPS

Janete Capiberibe
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Davi Alcolumbre

Amauri Robledo Gasques

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho

Edson Duarte

PCdoB
Perpétua Almeida - vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

Carlos Nader
Carauci Sobrinho
Gilber10 Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha

Carlos Souza

Luciano Castro - vaga do PFL

Miguel de Souza· vaga do
PSDB
Raimundo Santos

Jorge Bittar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Átila Lins
Rogério Silva - vaga do PT



Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1° Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Juiza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB

PT
Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Mauricio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

PFL
André de Paula
Antônio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Mendonça Prado· vaga do PP
Ney Lopes

Paulo Magalhães· vaga do PP

Robson Tuma
Rodrigo Maia
Vilmar Rocha

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
José Pimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Washington Luiz

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano· vaga do
PTB

Rogério Teófilo
Zelinda Novaes

Edmar Moreira Heleno Silva· vaga do PTB
Jaime Martins Raimundo Santos
João Paulo Gomes da Silva Wellington Roberto

PSB
Alexandre Cardoso Bernardo Ariston
Mauricio Quintella Lessa Carlos Willian
Pastor Amarildo Gonzaga Patriota

PPS
Júlio Delgado Agnaldo Muniz
1 vaga Rogério Silva

PDT
Alceu Collares Manato
André Zacharow Severiano Alves

PC do B
Sérgio Miranda Promotor Afonso Gil

PRONA
IIdeu Araujo Enéas

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1° Vice-Presidente: Nelson Bornier (PSB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

PT

Barbosa Neto
Max Rosenmann
Moacir Micheletto

Silas Brasileiro· vaga do PP
PSDB

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
Zenaldo Coutinho· vaga do PP

PP
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB
Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PL
Almeida de Jesus· vaga do
PTB
Bispo Rodrigues

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odflio Balbinolti
Osvaldo Biolchi

Pau lo Afonso
Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Mattos
Itamar Serpa

Nicias Ribeiro

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Bispo Wanderval

Carlos Mota

Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica • vaga do PL
Luiz Alberto· vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PFL
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
José Borba
Luiz Biltencourt

Casara

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno • vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
PTB

Alex Canziani - vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe. vaga do PC

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio
Ronaldo Dimas

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Takayama



doB
Miguel Arraes - vaga do PSDB
Nelson Bornier· vaga do PSDB
Sandro Matos - vaga do PP

PPS
Júnior Betão

PDT
Davi Alcolumbre

PC doB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV

Dimas Ramalho

Dr. Rodolfo Pereira

Daniel Almeida

Dr. Evilásio

Rogério Silv3

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Perpétua Almeida

Or. Ribamar Alves
PPS

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PC do B

Inácio Arruda· vaga do PFL
Jandira Feghali

Sarney Filho - vaga do PFL Edson Duarte· vaga do PFL
PSC

Renato Cozzolino • vaga do PFL

Secretário(al: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071318-7075
FAX: 318-2147

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1° Vice-Presidente: Francisca Trindade (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (POT)
1° Vice-Pres dente: Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Pres dente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Pres dente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Francisca Trindade
Maria do Carmo Lara • vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes. vaga do PFL
Terezinha Fernandes· vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro· vaga do PFL

PFL

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias
Roberto Gouveia

PT
Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Apamcida
Orlando Fantazzini

PFL
Jairo Carnei'o
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PMDB

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado· vaga do PC do B

Marcondes Gadelha

Nice Lobão

Lincoln Portela

Paulo Gouvêa

Arnaldo Faria de Sá
Zequinha Marinho

1 vaga

Cabo Júlio

Carlos Willian

Agnaldo Muniz

João Almeida
José Rajão

Léo Alcântara

1 vaga

Leonardo Vilela
2 vagas

Dr. Pinotti
Mictlel Temer

3 vagas

PSDB

Heleno Silva
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB
Lavoisier Maia· vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

Geraldo Thadeu
PPS

PP

PL

José Linhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Marcus Vicente - vaga do PP
Pastor Reinaldo
Vicente CasGione
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

André Luiz
Leandro VilEla
Nelson Trad • vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

Aloysio Nun'3s Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Luiz Carreira

Eduardo Sciarra

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet· vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago

Chico da Princesa
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Jackson Barreto· vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues· vaga do

PL

PSB

PL

PSDB

PP

PTB

Eliseu Moura - vaga do PDT
João Tota
Ronivon Santiago

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

.Joaquim Francisco· vaga do
PFL
Pastor Frankembergen • vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Tatico

Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga) Roberto Pessoa

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B ocupa)
a vaga

PMDB

... ,,-,-,---,--------------_._-----



PDT
1 vaga

1 vaga

Carlos Souza

Milton Monti

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Dr. Francisco Gonçalves

Kelly Moraes

Colombo
Henrique Afonso

Lindberg Farias
Maria do Rosário

Mariangela Duarte
Selma Schons

Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos - vaga do

PFL
Valdenor Guedes

lé Lima

Carlos Nader
Murilo lauith

Paulo Marinho
(Deputado do PP ocupa a

vaga)

PMN

Sem Partido

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PT

Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior· vaga do PTB
Marinha Raupp - vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

PL

Átila Lira - vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PTB
Eduardo Seabra
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL

PSDB

Celcita Pinheiro
César Bandeira· vaga do PP
Clóvis Fecury

Costa Ferreira

Osvaldo Coelho· vaga do PSC
Rogério Teófilo - vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi - vaga do PFL
Ivan Valente - vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago - vaga do
PP

1 vaga

Lúcia Braga

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titulares Suplentes

Deley

1 vaga

Átila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti

Elimar Máximo Damasceno

Gastão Vieira
Marcelo Teixeira (Licenciado)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Alex Canziani
Armando Monteiro - vaga do

PMDB
Ricarte de Freitas - vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos
PL

Assis Miguel do Couto
Jorge Bittar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PT

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
Osório Adriano

1 vaga

PTB

PSDB

PP

Enio Tatico

João Lyra - vaga do PMDB

Múcio Sá

Delfim Netto
1 vaga

Bismarck Maia
Léo Alcantara
Ronaldo Dimas

PMDB
Alceste Almeida - vaga do PL
Carlos Eduardo Cadoca

Edison Andrino

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro

Giacobo

Reinaldo Betão· vaga do PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PV

Rubens Otoni
Virgflio Guimarães
lico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PRONA

Leonardo Mattos

Vanderlei Assis

S.PART.
Inaldo Leitão - vaga do PSDB

Daniel Almeida - vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

Enio Bacci
Pompeo de Mattos - vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TURISMO

Presidente: Léo Alcantara (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
TItulares Suplentes

PSB PSB
Bernardo Ariston

PPS
Lupércio Rarnos • vaga do PT
1 vaga

PDT

Edson Ezequiel

Nelson Proença

Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

Janete Capiberibe
Maurrcio Quintella Lessa

Athos Avelino

(Deputado do PL ocupa a
vaga) Enio Bacci

Severiano Alves
PCdoB

Luciano Leitoa



Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Giacobo - vaga do PPS
Luciano Castro· vaga do PFL

Alice Portugal

Marcelo Ortiz

1 vaga

1 vaga

Vanderlei Assis

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão
Reginaldo Lopes

Alexandre Santos
Jovair Arantes

Rommel Feijó

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

Jorge Alberto
Osvaldo Reis

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

1 vaga

Jaime Martins
João Leão

PL

Eduardo Cunha
Francisco Garcia· vaga do PPS

Ibrahim Abi-ackel I
PTB

José Militão I
Romeu Queiroz

Nelson Bornier
Sandro Matos· vaga do PMDB

PPS

PSB

PRONA

PV

PDT

PSB

PC doB

PPS

Colbert Martins

Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Promotor Afonso Gil

Professor Irapuan Teixeira

Jovino Cândido

PMDB

PFL

PT
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini

PP

PSDB

Herculano Anghinetti
Simão Sessim

José Carlos Aleluia
Machado
Marcondes Gadelha

1 vaga

Elaine Costa
João Magalhães

Neucimar Fraga
Wellington Roberto

S.PART.
Inaldo Leitão - vaga do PSDB

José Rajão
Manoel Salviano
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Almerinda de Carvalho

vaga)

André Luiz
Anlbal Gomes

Hermes Parcianello

Mauro Benevides - vaga do
PSDB
Wladimir Costa

Reinaldo Betão
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
1° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PSB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

Roberto Balestra

Delfim Netto

Francisco Dornelles

Adão Pretto
Bassuma

Jorge Boeira
José Mentor

Paulo Pimenta
Paulo Rubem Santiago

Virgflio Guimarães

Renato Cozzolino

Deley - vaga do PC do B

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Mattos
Feu Rosa

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu - vaga do PMDB
Machado - vaga do PSB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco - vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

PSDB

PMDB

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

PT
Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignatti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales - vaga do PP
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes - vaga do PP
Onyx Lorenzoni • vaga do PTB
Pauderney Avelino

Roberto Brant

PP

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota - vaga do PSB
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius

PL

PTB

Cezar Schirmer
João Correia - vaga do PT

Max Rosenmann

Paulo Afonso - vaga do PL
Pedro Novais
Raul Jungmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Armando Monteiro - vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a

........._--_._------



Agnaldo Muniz

Pompeo de Mattos

1 vaga

PDT

PMN

PSC

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Manato

1 vaga

PT
Bassuma
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Sérgio
Mauro Passos

PFL

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

Luciano lica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PTB

PSDB

PMDB

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara - vaga do PDT
Lobbe Neto

Manoel Salviano

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab - vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski - vaga do

PFL
Leonardo Vilela

Romel Anizio - vaga do PMDB
Vadão Gomes - vaga do PC do

B

Edna Macedo

Nelson Marquezelli

PL

PP
Francisco Garcia· vaga do PPS

João Pizzolatti • vaga do PMDB

José Janene
Nelson Meurer

Dr. Heleno
Eduardo Gomes
Júlio Redecker • vaga do PSB
Nicias Ribeiro - vaga do PTB
Paulo Feij6 - vaga do PMDB
Rose de Freitas
Sebastião Madeira

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos· vaga do
PTB

Paulo Bauer - vaga do PL

Robério Nunes

Fernando Diniz
Marcello Siqueira
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Silas Brasileiro
2 vagas

4 vagas

2 vagas

Antonio Nogueira
MaurIcio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Renato Cozzolino • vaga do
PFL

PFL

PSDB

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Leodegar Tiscoski

PP

Costa Ferreira
Murilo lauith
Vilmar Rocha
1 vaga

André Luiz· vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

PTB

PT

PMDB

Dr. Heleno
Eduardo Gomes
Feu Rosa

2 vagas
PL

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

2 vagas

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Miguel de Souza

Sandro Mabel

PSB

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
1° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: lulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a

vaga)

Miguel Arraes

Miriam Reid

Cláudio Magrão

PPS

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
1 vaga

Renildo Calheiros

Josias Quintal
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)1 vaga

1 vaga

1 vaga

Pastor Francisco Olfmpio
PSB

PDT
João Mendes de Jesus

Almerinda de Carvalho
Luiza Erundina • vaga do PC do B

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PC do B
(Deputado do PSB ocupa a vaga)



2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares

PT
Suplentes

Inácio Arruda

Enéas
PRONA

PV

Aldo Rebelo

Amauri Robledo Gasques

PL

PMDB

Jackson Barreto
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PTB

1 vaga

Lincoln Portela
Sandro Mabel

André Luiz
Leandro Vilela

Zé Gerardo
2 vagas

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo CaiadO

Bassuma
Francisca Trindade

Odair
Paulo Rubem Santiago

Rubinelli
Selma Schons

PT

PP

PFL

PTB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

PMDB

PSB

Leonardo Mattos

PL
Carlos Souza - vaga do PC do B
Coronel Alves
Edrnar Moreira - vaga do PSDB
Neucimar Fraga

Arnaldo Faria de Sá
João Magaltlães
Pastor Pedro Ribeiro

Carlos Sampaio
João Campos
Juiza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Barbosa Nela
Eliseu Padiltla
Mauro Lope:;
Vieira Reis

Abelardo Lu::>ion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

Celso Russornanno
Ivan Ranzolin
João Tota

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pirnenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

Secretário(a,l: Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav, Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266 318-6997 A 6996
FAX 318-2151

COMlssAo DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: r>'1oroni Torgan (PFL)
1° Vice-Pres dente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Pres dente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Pres dente: Cabo Júlio (PSB)
Titulares Suplentes

André Luiz
Edison Andrino

João Correia

Michel Terner

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

Arlindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

Nelson Trad - vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

Aloysio Nunes Ferreira
Dr. Helena

Eduardo Paes - vaga do PFL
Gonzaga Mata

Itamar Serpa
Luiz Carlos Hauly

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilrnar Rocha

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PFL

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente - vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro

Zequinha Marinho

PSDB

Alberto Fraga
Moreira Franco
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra - vaga do PMDB
Feu Rosa - vaga do PMDB
João Almeida
João Castelo
Vittorio Medioli • vaga do PT
Zulaiê Cobra

PP
Augusto Nardes - vaga do PFL
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes - vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PPS

PSB
Cabo Júlio

Jefferson Carnpos

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucirnar Fraga

Edson Duarte

Neiva Moreira

Colbert Martins

Perpétua Almeida

Gilberto Nascimento
Renato Casagrande

Elimar Máximo DamascenoProfessor Irapuan Teixeira

PDT

PCdoB

PRONA

Dimas Ramalho

PV
Marcelo Ortiz

PPS

Pornpeo de Mattos

Cabo Júlio
Paulo Baltazar

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Enio Bacci

Leónidas Cristina
Lupércio Ramos

PDT

PC do B

Coronel Alves
Helena Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus - vaga do
PMDB

Paulo Baltazar
1 vaga

João Herrrnann Neto
1 vaga

I

I Neiva Moreira



Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Linhares (PP)
Titulares Suplentes

a vaga)

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-826417016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABAlHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
3° Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares Suplentes

PPS

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa

Narcio Rodrigues

Antônio Carlos Bifti
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Mauricio Rands

Herculano Anghinelti

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto· vaga do

Pl

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Dr. Hélio
João Mendes de Jesus

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

PDT

Jamil Murad
PRONA

Amauri Robledo Gasques • vaga
doPP

Elimar Máximo Damasceno - vaga
doPP

PCdoB

PSDB

PP

PFl

PT
Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho - vaga do PMDB
Washington Luiz

PMDB

Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro - vaga do
PSDB
Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Adauto Pereira
(Deputado do Pl ocupa a vaga)
2 vagas

Pl
Luciano Castro - vaga do PFl

Medeiros

Sandro Mabel

Jandira Feghali

Jovair Arantes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Manato
Mário Heringer

Athos Avelino
Geraldo Resende

Or. Rosinha
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

Adelor Vieira

Alceste Almeida - vaga do Pl
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

Arnon Bezerra

João Campos

Juiza Denise Frossard
Waller Feldman

1 vaga

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Marcondes Gadelha

Ronaldo Caiado

PT

1 vaga

Félix Mendonça
Fernando Gonçalves

Milton Cardias
(Deputado do PP ocupa a vaga)
Pl

PP
Benedito de Lira - vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PFL

PTB

PSDB

PMDB

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Vic Pires Franco
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Babá
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Custódio Maltos
Eduardo Barbosa - vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Thelma de Oliveira
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Or. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes

Benjamin Maranhão - vaga
doPl
Oarclsio Perondi
Or. Pinolti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Linhares

Nilton Baiano

Suely Campos - vaga do
PFl

Carlos Mota
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Or. Ribamar Alves
Lavoisier Maia - vaga do
PFL
Pastor Francisco Olfmpio
(Deputado do PSDB ocupa

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Almerinda de Carvalho

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

PSB
Isafas Silvestre
1 vaga

PPS
Cláudio Magrão

PDT
1 vaga

PCdoB
Daniel Almeida - vaga do PP
Vanessa Grazziotin

Fernando William
1 vaga

Júlio Delgado

Alceu Collares

Alice Portugal



S.PART.
Ricardo Rique - vaga do PSDB

B
PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-7003/7004/7005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva

Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX 318-2153

PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga) Wagner Lago (Licenciado)

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga) (Deputado do PP ocupa a
vaga)

PRONA

1 vaga

Cezar Silvestri

Professor Irapuan Teixeira
PV

Leônidas Cristino

Amauri Robledo Gasques

Deley

Arlindo Chinaglia Dr. Rosinha
Eduardo Vaiverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilhenne Menezes
José Pimentel Ivan Valente
Maurício Rands Maninha - vaga do PSB
Nilson Mourão Mariêngela Duarte· vaga do PSB
Professor Luizinho Patrus Ananias

Paulo Pimenta
Roberto Gouveia

PFL
Darci Coelho Luiz Carreira
Gervásio Silva Marcondes Gadelha
Murilo Zauith Paulo Marinllo
Onyx Lorenzoni Reginaldo Germano
Roberto Brant Vic Pires Franco
Robson Tuma Vilinar Rocha

PMDB
Aníbal Gomes Adelor Vieira
Fernando Diniz Dr. Pinolti
Jorge Alberto Silas Brasileiro
Olavo Calheiros 2 vagas
Wilson Santiago

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Maltos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa Feu Rosa
Gonzaga Mota João Campos
Yeda Crusius Vicente Arruda

PP
Ibrahim Abi-ackel Antonio Joaquim
Ivan Ranzolin Ronivon Santiago
José Linhares 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Iris Simões
Jair Bolsonaro Neuton Lima
Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson

PL

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 40-A, DE 2003, QUE "MODIFICA OS ARTS.
37, 40, 42, 48, 96, 142 E 149 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, O

ART. 8° DA EMENDA CONSTtTUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998, E DÀOUTRAS PROVIDÊNCtAS"

(REFORMA DA PREVIDÊNCIA).
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente: Ivan Ranzolin (PP)
3° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT

Almeida de Jesus
Mauricio Rabelo

Sandro Mabel

Isalas Silvestre
Sandro Matos

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

Viltorio Medioli

Jonival Lucas Junior
Leandro Vilela

Tadeu Filippelli (Licenciado)
Zé Gerardo

1 vaga

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Érico Ribeiro
Francisco Garcia - vaga do

PC doB
João Tota

Nillon Baiano

Carlos Dunga
Iris Simões

João Magalhães
Silas Cêmara - vaga do PFL

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

PTB
Fernando Gonçalves - vaga do PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues - vaga do PL
Romeu Queiroz

Beto Albuquerque
Gilberto Nascimento
Gonzaga Patriota - vaga do PC do

PT

PSDB

PP
Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

PL

Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos·
vaga do PFL
Miguel de Souza - vaga do PFL
Milton Monti - vaga do PDT
Oliveira Filho - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga - vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Mauro Lopes
Olavo Calheiros - vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves



Carlos Mota
Chico da Princesa
Oliveira Filho

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leônidas Cristino

Almir Moura
Maurfcio Rabelo

Wellington Roberto
PSB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

Lupércio Ramos João Herrmann Neto
PDT

André Zacharow 1 vaga
PCdoB

Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin
PV

Sarney Filho Leonardo Mattos

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-878317059
FAX: 318-2140

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: VirgUio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PRONA

PDT

PCdoB

PT
6 vagas

Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)

Maria Helena
3 vagas

PP

PFL

PSDB

PMDB

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Dra. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Rose de Freitas

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8790/7051
FAX 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 68 ,7",8" E 98

REGIÕES".
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Roberto Pessoa

Ann Pontes
Max Rosenmann

Moreira Franco
Paulo Afonso

Paulo Lima

AryVanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Alice Portugal

João Mendes de Jesus

Amauri Robledo Gasques

PMDB

PT

Jandira Feghali

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Alceu Collares

Barbosa Neto
Carlos Eduardo Cadoca
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgflio Guimarães
Walter Pinheiro

Enéas

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Eduardo Paes
Narcio Rodrigues Ronaldo Dimas
Walter Feldman Veda Crusius

PP
Delfim Netto Augusto Nardes
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Armando Monteiro Enio Tatico
José Militão Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos Pedro Fernandes

PL
Humberto Michiles Bispo Rodrigues
Miguel de Souza Jaime Martins
Sandro Mabel Wellington Roberto

PSB
Beto Albuquerque Pastor Francisco Olfmpio
Renato Casagrande 1 vaga

PPS

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tota

Iris Simões
José Militão

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Carlos Willian
Pastor Francisco Olfmpio

Geraldo Thadeu

André Zacharow

Promotor Afonso Gil

Leonardo Mattos

Mário Negromonte
2 vagas

PTB
2 vagas

PL
Carlos Mota

Chico da Princesa
PSB

2 vagas

PPS
Cezar Silvestri

PDT
Mário Heringer

PCdoB
1 vaga

PV
Sarney Filho

S.PART.
Inaldo Leitão· vaga do PSDB



Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8431/7059
FAX 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

Odair
Reginaldo Lopes
Vignalti
lico Bronzeado

Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho

, Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Léo Alcântara
Lobbe Neto

I Professora Raquel Teixeira

Julio Lopes
Zonta

PT
Ary Vanazzi

Carlos Abicalil
César Medeiros

Ivo José
Lindberg Farias - vaga do PSB

PFL
Laura Carneiro

2 vagas

PMDB
Ann Pontes

Darclsio Perondi
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

PP
Ivan Ranzolin

Sandes Júnior
PTB

Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Moun30

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo lauith
Onyx Lorem:oni
Roberto Bra lt
Robson Tuma

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Custódio Méttos
Eduardo Barbosa
Veda Crusius

Ibrahim Abi-3ckel
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Félix Mendonça
Marcus Vicente· vaga do PP

Guilherme Menezes
Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha - vaga do PSB
Mariângela Duarte - vaga do

PSB
Roberto Gouveia

PFL
Luiz Carreira

Marcondes Gadelha
Paulo Marinho

Reginaldo Gennano
Vic Pires Franco

Vilmar Rocha
PMDB

Osvaldo Biolchi
4 vagas

PSDB
Anivaldo Vale

Bismarck Maia
Feu Rosa

João Campos
1 vaga

PP
Antonio Joaquim

Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

PTB
Jair Bolsonaro

Ricardo Izar
Vicente Cascione

PL
Eduardo Seabra
Milton Cardias

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Isaías Silvestre

Jünior Betão

Luciano Leitoa

Elaine Costa
Homero Barreto

PL
Heleno Silva

Maurício Rabelo
PSB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
PPS

Agnaldo Muniz
PDT

Davi Alcolumbre

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leônidas Crlstino

Alceu Collams

Humberto Michiles
Mauricio Rabelo

Wellington Roberto
PSB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Tlladeu

PDT
João Mendes de Jesus

PC do B

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
L.ocal: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7555/318-7059
FAX 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(al: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ,r..S MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplentes

Alice Portugal

Deley

Arlindo Chinaglia
I Dr. Rosinha

Eduardo Valverde

PCdoB
Daniel Almeida

PV
Jovino Cândido

PT
Adão Preito

Assis Miguel do Couto
Durval Orlato

Jandira Fegilali

Enéas

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo

PRONA

PT

Alice Portugal

Vanderlei Assis

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas



Jovair Arantes Ariosto Holanda
Rommel Feijó Átila Lira
Ronaldo Dimas Carlos Alberto Leréia
Zenaldo Coutinho Carlos Sampaio
1 vaga 1 vaga

PP
Nelson Meurer Luis Carlos Heinze
Ricardo Fiuza Pedro Corrêa
Roberto Balestra Vadão Gomes

PTB
Iris Simões Homero Barreto
Joaquim Francisco Pastor Pedro Ribeiro
José Ctlaves - vaga do PMDB Philemon Rodrigues
José MllCio Monteiro

PL
Almir Moura Heleno Silva
Miguel de Souza Raimundo Santos
Milton Monti 1 vaga

PSB
DL Ribamar Alves Jefferson Campos
Isaías Silvestre Takayama

PPS
Júlio Delgado Cláudio Magrão

PDT
Pompeo de Mattos Luciano Leitoa

PCdoB
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
Professor Irapuan Teixeira IIdeu Araujo

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
\'Vladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX 318-2140

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Leonardo Mattos

Vanessa Grazziotin

João Hemnann Neto

1 vaga

Enio Tatico

Pedro Fernandes
Zequinha Marinho

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra
Gonzaga Mota

Veda Crusius

PV

PL

PP

PDT

PPS

PSB

PTB

PC do B

Edson Duarte

Sérgio Miranda

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

André Zacharow

Lupércio Ramos

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Arnlando Monteiro - vaga do
PMDB
José Militão
Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos

Antonio Cambraia
Eduardo Paes - vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

PSDB

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

5 vagas

Gerson Gabrielli
Paes Landim

2 vagas

PMDB
I,paulo Bauer

pa.ulo Marinho
Robson Tuma
Vllmar Rocha

i
I
I
I

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
30 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgllio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE APURAR AS RESPONSABILIDADES SOBRE

A EVASÃO DE DIVISAS REALIZADAS NO BRASIL, NO
PERíODO DE 1996 A 2002, QUANDO, SE ESTIMA, FORAM

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DO PAís RECURSOS
SUPERIORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PT

PFL

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Roberto Pessoa

PT
Ora. Clair
Eduardo Valverde
José Mentor
Paulo Pimenta

PFL
Eduardo Sciarra
Robson Tuma
Rodrigo Maia

PMDB
André Luiz
Edison Andrino
José Borba

PSDB
Alexandre Santos - vaga do PP

Antonio Carlos Biscaia
DL Rosinha

Fernando Ferro
Paulo Bernardo

Gervásio Silva
José Rocha

1 vaga

Aníbal Gomes
Hermes Parcianello

Mauro Benevides

Bosco Costa



José Mentor
Mauricio Rands
Rubinelli

PFL
Coriolano Sales
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Luiz Carlos Santos
Mendonça Prado
Paes Landim

PMDB
José Priante
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

PP

José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho
Robério Nunes

Vilmar Rocha
2 vagas

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida

1 vaga

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

PFL
Eduardo Sciarra

José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

Paulo Bauer
Roberto Pessoa
Zelinda Novaes

PMDB
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

2 vagas

PSDB
Professora Raquel Teixeira

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Vicente Arruda
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)
PP

Nélio Dias
Ricardo Barros

Valdenor Guedes
Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

PL

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

PTB
Edna Macedo

José Múcio Monteiro
Neuton Lima

PL
Almeida de Jesus

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Carlos Mata
José Santana de Vasconcellos
Mauricio Rabelo

PSB

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Raimundo Santos
Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

PSB
Almerinda de Carvalho

1 vaga
PPS

Bernardo Ariston
Carlos Willian

2 vagas Agnaldo Muniz Átila Lins
PDT

PPS
Dimas Ramalho

PDT
Júlio Delgado

Severiano Alves

Renildo Calheiros

Mário Heringer
PCdoB

Inácio Arruda
Wagner Lago (Licenciado)

PC do B
Pompeo de Mattos

Jovino Cândido
PV

Marcelo Ortiz

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA pOLíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-878217059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Mauricio Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro

PT

PFL

S.PART.
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Coriolano Sales
João Batista

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Maurício Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

1 vaga

César Medeiros
Colombo

Francisca Trindade
João Alfredo
João Fontes

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

Professor Irapuan Teixeira

PT

PRONA
Perpétua Almeida

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otan i

IIdeu Araujo
S.PART.

Inaldo Leitão· vaga do PSDB

--------- ----------_.-._•...



Secretário(a): Silvio Souza da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR
EMPRESAS E INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE

SAÚDE.
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

PT

Carlos Sampaio
Custódio Mattos
Paulo Kobayashi

PP
Mário Negromonte
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB
José Carlos Martinez
José Chaves

PL
Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

PSB
Nelson Bornier

PPS
Dimas Ramalho

PDT
Dr. Hélio

PC do B
Promotor Afonso Gil

PRONA

Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly

João Tota

Nilton Baiano

Iris Simões
Vicente Cascione

Lincoln Portela
Wellington Roberto

Paulo Baltazar

Roberto Freire

Dr. Rodolfo Pereira

Sérgio Miranda

Vanessa Grazziotin

Sarney Filho

PCdoB

PV
Jandira Feghali

Jovino Cândido

PT

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-843617055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Elimar Máximo Damasceno

Devanir Ribeiro
Guilherme Menezes
Wasny de Roure
1 vaga

PFL
Marcos Abramo
Onyx Lorenzoni
Reginaldo Germano

PMDB
Edison Andrino
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

PSDB
Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

PP
Julio Lopes
Sandes Júnior

PTB
Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

PL
Coronel Alves
Medeiros

PSB
Josias Quintal

PPS
Júlio Delgado

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

Vanderlei Assis

4 vagas

Laura Carneiro
2 vagas

3 vagas

Eduardo Barbosa
José Rajão

Nicias Ribeiro

Valdenor Guedes
1 vaga

Armando Monteiro
1 vaga

Bispo Wanderval
Neucimar Fraga

Paulo Baltazar

Lupércio Ramos

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia João Grandão
Arlindo Chinaglia Roberto Gouveia
Dr. Rosinha 2 vagas
Henrique Fontana

PFL
Júlio Cesar Claudio Cajado
Laura Carneiro Ney Lopes
Robson Tuma Paes Landim

PMDB
Luiz Bittencourt Darcfsio Perondi
Max Rosenmann Jorge Alberto
Saraiva Felipe 1 vaga

PSDB
João Castelo Luiz Carlos Hauly
Sebastião Madeira Rafael Guerra
Veda Crusius Walter Feldman

PP
Dr. Benedito Dias Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer José Linhares

PTB
Roberto Jefferson Arnaldo Faria de Sá
Silas Câmara José Carlos Martinez

PL
Bispo Wanderval Almir Moura
Mauricio Rabelo Carlos Mota

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer Wagner Lago (Licenciado)

PCdoB
Jandira Feghali Jamil Murad

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-706717055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES DA SERASA-

CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS DOS BANCOS S/A.
Presidente: Giacobo (PL)
1° Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
3° Vice-Presidente: Gonzaga Mata (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)



PP
Eduardo Cunha

João Pizzolatti

ritulares

I Colombo
! Luiz Alberto

Orlando Fantauini
lico Bronzeado

Gilberto Kassab
Machado
Mussa Demes

Suplentes
PT

Devanir Ribeiro
Rubens Otoni

Wasny de Roure
1 vaga

PFL
Fernando de Fabinho

Gerson Gabrielli
Murilo lauith

Dilceu Sperafico
Ricardo Barros

Iris Simões
Marcus Vicente

Jaime Martins
João Caldas

PTB

PL

PSB

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

Maurfcio Rabelo
Miguel de Souza

Anfbal Gomes
Fernando Diniz
José Priante

PMDB
3 vagas

PSDB

Dr. Evilásio

Rogério Silv3

Nelson Bornier
Sandro Matos· vaga do PC do B

PPS
Dimas Ramalho

PDT
Anivaldo Vale
Gonzaga Mota
Léo Alcântara

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame

Julio Semeghini
PP

Ivan Ranzolin
1 vaga

PTB

Pompeo de Mattos

Daniel Alme:da

Professor lrapuan Teixeira

Severiano Alves
PC do B

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PRONA
Ildeu Araujo

Alex Canziani
Neuton Lima

Giacobo
Reinaldo Betão

José Militão
Luiz Antonio Fleury

PL
Almir Moura

Oliveira Filho

Secretário(ar Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7064/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR DE

COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA

DE LIMINARES.
Presidente: Carlos Santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PDT

PV

PPS

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTOA., ATIINGINDO MUNicíPIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt • vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Val;concellos • vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes .. vaga do PRESIDENTE

PSB
Nelson Bornier· vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos· vaga do PRESIDENTE

PV
Deley· vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte - vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Mattos· vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortiz - vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho - vaga do PRESIDENTE

Edison Andrino
José Divino

Mauro Lopes

Gervásio Silva
Marcos Abramo
Rogério Teófilo

Fernando Ferro
João Magno

Maninha
Maria do Rosário

Alexandre Santos
Helenildo Ribeiro

João Campos

Takayama

Rogério Silva

Luciano Leitoa

1 vaga

Jovino Cândido

PT

PFL

PSB

PSDB

PMDB

PC doB

Eduardo Gomes
Rafael Guerra
Rose de Freitas

Carlos Melles
José Carlos Araújo
Paes Landim

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

1 vaga

Manato

Bernardo Ariston

Deley

Perpétua Almeida

Larlos Santana
Luciano lica
Paulo Rubem Santiago

._•••• I'



PSC
Renato Cozzolino • vaga do PRESIDENTE

Secretário(a):

REGULA A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
TItulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia

PFl
Aroldo Cedraz

PMDB
Osvaldo Biolchi

PSDB
Carlos Sampaio

PP
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Nelson Marquezelli

Pl
Miguel de Souza

PSB
1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
André Zacharow

PC do B
Promotor Afonso Gil

PRONA
Ildeu Araujo

PV
Marcelo Ortiz

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140
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