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CÂMARA DOS DEPUTADOS

-----------5UMÁRIO

1 - ATA DA 188" SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 38 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 2 DE
OUTUBRO DE 2001

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

111 - Leitura do expediente

AVISO

N° 1.1 BB/01 - Do Excelentíssimo Senhor
Humberto Guimarães Souto, Presidente do Tri
bunal de Contas da União, comunicando o rece
bimento do Ofício SGM/P n° 1.077/01, que en
caminha a Solicitação de Informação nO 14/01,
do Deputado Airton Dipp. 46B51

MENSAGENS

N° 1.026/01 - Do Poder Executivo, subme
tendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria n° 384, de
12-7-01, que outorga permissão à Fundação
Educativa Farias para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Hidrolândia - CE. 46B52

N° 1.055/01 - Do Poder Executivo, solici-
tando que seja cancelada a urgência pedida para
o PL n° 5.073/01. 46B52

OFíCIOS

N° 614/01 - Do Excelent íssimo Senhor
Lean Antônio Ferreira de Araújo, Procura
dor-Gerai de Justiça de Alagoas, comunicando
o recebimento do Relatório Final da CPI desti
nada a investigar o avanço e a impunidade do
narcotráfico. 46852

N° 549/01 - Do Excelentíssimo Senhor
Nelson Rodrigues dos Santos, Coordenador Ge
rai do Conselho Nacional de Saúde, encami
nhando Moção n° 5/01 do Conselho Nacional de
Saúde. 46B72

N° 9B2/01 - Do Senhor Senador Carlos
Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
submetendo à revisão da Câmara dos Deputa-

dos, o PLS n° 56/99 (PL n° 5.459/01, na Câmara
dos Deputados). 46B72

NO 9B3/01 - Do Senhor Senador Carlos
Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
submetendo à revisão da Câmara dos Deputa
dos, o PLS n° 135/99 (PL n° 5.460/01, na Câma-
ra dos Deputados). 46B73

NO 9B4/01 - Do Senhor Senador Carlos
Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
submetendo à revisão da Câmara dos Deputa
dos, o PLS nO 306/99 (PL n° 5.461/01, na Câma-
ra dos Deputados). 46B73

NO 9B5/01 - Do Senhor Senador Carlos
Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
submetendo à revisão da Câmara dos Deputa
dos, o PLS n° 91/00 (PL n° 5.462/01, na Câmara
dos Deputados). 46B74

NO 9B6/01 - Do Senhor Senador Carlos
Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
submetendo à revisão da Câmara dos Deputa
dos, o PLS nO 7/01 (PL n° 5.463/01, na Câmara
dos Deputados). 46B74

N° 1.240/01 - Do Senhor Senador Carlos
Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
submetendo à revisão da Câmara dos Deputa
dos, o PLS n° 194/99 (PL n° 5.470/01, na Câma-
ra dos Deputados). 46874

N° 1.375/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST,
encaminhando a relação dos nomes dos Deputa
dos do referido Partido, que integrarão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer a PEC n°
550-A/97. 46B76

N" 1.376/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST,
indicando os nomes dos Deputados do referido
Partido, que integrarão a Comissão Especial des
tinada a "investigar o destino dado aos recursos
angariados com o recolhimento da contribuição
sobre Movimentação Financeira - CPMF". 46B76
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N° 1.377/01 - Do Senhor Deputado Ino
cêncio Oliveira, Líder do PMDB, encaminhan
do a relação dos nomes dos Deputados do re
ferido Partido, que integrarão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC n°
407-A/01 ..

N° 1.014/01 - Do Senhor Deputado Inal
do Leitão, Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, encaminhando
o Ofício n° 2.237/00, apreciado pela referida
Comissão ..

N° 1.057/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, solicitando a revisão do
despacho dado ao PL nO 3.879/93 ..

N° 1.059/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
397/00, apreciado pela referida Comissão ..

N° 1.061/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
853/01, apreciado pela referida Comissão .

N° 1.084/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
740/00, apreciado pela referida Comissão .

N° 1.085/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
741/00, apreciado pela referida Comissão .

N° 1.086/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PDC n°
742/00, apreciado pela referida Comissão ..

N° 1.107/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, solicitando desconside
rar o pedido de reconstituição do PL n° 4.433/01 ..

N° 215/01 - Do Senhor Deputado Djalma
Paes, Presidente da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, comunicando que a re-
ferida Comissão apreciou o PL n° 4.232/01 .

N° 464/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economi~,

Indústria e Comércio, comunicando que a referi-
da Comissão apreciou o PL n° 4.452/01 .

N° 492/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra Presidente da Comissão de Economia,
Indúst~ia e Comércio, comunicando que a referi-
da Comissão apreciou o PL n° 3.712/00 .

N° 200/01 - Do Senhor Deputado Marcos
Cintra, Presidente da Comissão de Economia,

46876

46877

46877

46877

46877

46878

46878

46878

46878

46879

46879

46879

Indústria e Comércio, comunicando que a referi
da Comissão apreciou o PL nO 3.290-A/97 e
apensados. 46879

N° 206/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, encaminhando o PL n°
2.950-A/97, apreciado pela referida Comissão..... 46879

W 209/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, encaminhando o PL n°
2.059/99, apreciado pela referida Comissão. ........ 46880

W 210/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, encaminhando o PL nO
3.349-A/00, apreciado pela referida Comissão..... 46880

W 211/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, encaminhando o PL n°
3.877/00, apreciado pela referida Comissão. ........ 46880

W 208/01 - Do Senhor Deputado Welling
ton Dias, Presidente da Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle, comunicando que a
referida Comissão concluiu pelo encerramento
da PFC n° 23/00. .. 46880

N° 119/01 - Do Senhor Deputado Antônio
Cambraia, Presidente da Comissão de Minas e
Energia, comunicando que a referida Comissão
rejeitou o PL nO 3.463/97. 46881

N° 700/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 2.383/00. 46881

W 710/01 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 2.530/96. 46881

W 137/01 - Do Senhor Deputado Phile
mon Rodrigues, Presidente da Comissão de Via
ção e Transportes, comunicando que a referida
Comissão aprovou o PL nO 4.465/01. 46881

N° 139/01 - Do Senhor Deputado Phile
mon Rodrigues, Presidente da Comissão de Via
ção e Transportes, comunicando que a referida
Comissão aprovou o PL n° 4.636/01. 46881

W 205/01 - Dos Senhores Deputados, Ana
Corso e Walter Pinheiro, solicitando a desapen-
sação do PR n° 122/01 do PR n° 63/00. ......... ...... 46882

N° 137/01 - Do Senhor Deputado Átila Lins,
solicitando a reconstituição do PL n° 4.746/98. ......... 46882

W 893-B/01 - Do Senhor Deputado Mar-
cus Vicente, comunicando que está reassumindo
o seu mandato de Deputado Federal. 46882
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46919

46914

46911

46920

46915

46908

Projeto de Lei n° 5.333, de 2001 (do Sr.
Geddel Vieira Lima) - Dispõe sobre o sistema de
segurança empresarial e dá outras providências..

Projeto de Lei nO 5.339, de 2001 (do Sr.
Eduardo Campos) - Altera dispositivos da Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997, que altera a
legislação tributária federal. .

Projeto de Lei n° 5.364, de 2001 (do Sr. Eni
Voltolini) - Altera a redação do art. 14, da Lei n°
9.437, de 20 de fevereiro de 1997, estabelecendo
prazos para a destruição de armas de fogo apre-
endidas ..

Projeto de Lei nO 5.370, de 2001 (do Sr. Eni
Voltolini) - Altera a redação dos arts. 281 e 282
da Lei n° 9.503, 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro .

Projeto de Lei n° 5.380, de 2001 (do Sr. Air
ton Dipp) - Dispõe sobre a prioridade na tramita
ção dos processos e procedimentos em que for
parte pessoa portadora de necessidade especiais. . 46921

ções sociais o valor da receita de produtos nacio
nais utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à exportação .

Projeto de Lei n° 5.328, de 2001 (do Senado
Federal) - PLS n° 227/00 - Inclui na Lei n° 8.406,
de 9 de janeiro de 1992, artigo que estabelece a
gratuidade da emissão de extratos bancários refe
rentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Projeto de Lei n° 5.385, de 2001 (do Sr. Gi
vaido Carimbão) - Altera dispositivos da Lei nO
7.357, de 2 de setembro de 1985, que trata da
emissão e compensação de cheque. 46921

Projeto de Lei nO 5.39B, de 2001 (do Sr. Si-
las Brasileiro) - Dispõe sobre a rotulagem das
embalagens de café comercializado no Brasil. ..... 46922

Projeto de Lei n° 5.406, de 2001 (do Sr.
Alberto Fraga) - Veda a nomeação de pessoa fí
sica como depositário fiel de armas de fogo e
munições e dá outras providências. 46924

Projeto de Lei nO 5.417, de 2001 (do Sr.
Marcos Cintra) - Dispõe sobre o enquadramento
dos Centros de Formação de Condutores no
Simples, criado pela Lei n° 9.317, de 5 de de·
zembro de 1996........... 46925

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.146, de

2001 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática) Mensagem nO 501/01 
TVR W 753/01 - Aprova o ato que outorga per
missão à Fundação Cultural Norte-Paranaense
para executar serviço de radiodifusão sonora, na
cidade de Arapongas, Estado do Paraná. ...... ....... 46929

46888

46892

46884

46889

46886

46886

46891

46884

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Roberto Argenta,
requerendo alteração do despacho proferido no
PL n° 3.865/00 ..

- Do Senhor Deputado Raimundo Santos,
comunicando sua filiação ao PL ..

- Do Senhor Deputado Romeu Queiroz,
comunicando sua filiação ao PTB e seu desliga-
mento do PSDB .

- Do Senhor Deputado Wellington Fagun-
des, comunicando sua filiação ao PL. ..

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei Complementar n° 242, de
2001 (do Senado Federal) PLS n° 44/01 - Altera
a Lei Complementar nO 68, de 13 de junho de
1991, para autorizar o Poder Executivo a incluir
representantes dos municfpios e representantes
dos Ministérios mencionados na composição do
Conselho de Administração da Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 46894

- Do Senhor Deputado Silas Brasileiro, re
querendo a constituição da Comissão Especial
que menciona ..

- Do Senhor Deputado Vivaldo Barbosa re
querendo a retirada do Requerimento de Infor-
mação nO 3.493/01 ..

COMUNICAÇÕES

- Do Senhor Deputado Juquinha, comuni-
cando sua filiação ao PL .

- Do Senhor Deputado José Militão, comu
nicando o seu ingresso do PTB e seu ingresso
no PSDB .

Projeto de Lei Complementar n° 244, de
2001 (do Sr. Nilson Mourão) - Acrescenta alínea
ao inciso I do art. 1° de Lei Complementar n° 64,
de 18 de maio de 1990, para determinar a inelegi
bilidade dos proprietários de empresas jornalísticas
e de radiodifusão sonora e de sons e imagens........ 46897

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei n° 5.076, de 2001 (do Poder
Executivo) Mensagem n° 843/01 - Dispõe sobre
o processo judicial de dissolução de associações
para fins ilícitos e de suspensão de atividades de
sociedade de fato, nos casos que especifica. ....... 46900

Projeto de Lei nO 5.301, de 2001 (do Sena
do Federal) PLS n° 82/01 - Inscreve o nome de
Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias,
no "Livro dos Heróis da Pátria". 46905

Projeto de Lei n° 5.318, de 2001 (do Sr. Ri
cardo Ferraço) - Altera a Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998, autorizando o Poder Executivo
a excluir do cálculo da incidência das contribui-



46965

46964

46958

46959

46964

46963

46962

46961

46960

ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela
ordem.) - Responsabilidade do Superintendente
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, no Estado do Pará, Darwin Bo
erner, por conflitos no Projeto de Assentamento
Carlos Fonseca, no Município de Parauapebas....

MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE) 
Anúncio de apuração, por Comissão de Sindicân-

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Transcurso do Dia Nacional do Vereador - 1° de
outubro ..

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Preocu
pação com os desdobramentos da denúncia de
tentativa de suborno por membro da Comissão
Parlamentar de Inquérito das Obras Inacabadas.
Pedido, às Lideranças da Casa, de revisão do
posicionamento sobre continuidade dos trabalhos
da Comissão ..

MARCUS VICENTE (Bloco/PSDB - ES) 
Retorno do orador às atividades parlamentares,
após afastamento para exercício da Chefia da Casa
Civil do Governo do Estado do Espírito Santo .

SALATIEL CARVALHO (PMDB - PE) - Re
alização do 4° Congresso Brasileiro dos Conse
lhos Regionais de Enfermagem, em São Paulo,
Estado de São Paulo. Contrariedade a possível
ataque militar norte-americano ao Afeganistão
em represália aos recentes atentados terroristas
contra o World Trade Center, em Nova Iorque,
Estados Unidos da América .

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO) - Rego
zijo com a descoberta de técnicas mais eficazes
de combate à praga vassoura-de-bruxa e com o
lançamento, pelo Governo Federal, do Plano de
Recuperação da Lavoura Cacaueira .

DR. ROSINHA (PT - PR) - Apoio à greve e
reivindicações de servidores de universidades,
de professores e de funcionários públicos do
Estado do Paraná. Reconhecimento pelo Presi
dente do Senado Federal, Senador Ramez Te
bet, de descumprimento do Regimento Comum ...

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Con
siderações acerca da falta de médicos para aten
dimento aos Municípios do Estado de Rondônia..

PAULO PAIM (PT - RS) - Lançamento,
pelo Ministro Raul Jungmann, do Desenvolvimen
to Agrário, do Programa de Ações Afirmativas
para Negros e Negras .

46957

46956

46956

46938

NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS) 
Efeitos negativos da incidência de tributação so
bre fundos de pensão, prevista na Medida Provi
sória nO 2.222, de 2001, no desenvolvimento do
setor no País ..

ÂNGELA GUADAGNIN (PT - SP) - Repú
dio à demissão de funcionários pela Empresa
Brasileira de Aeronáutica SA - EMBAAER, em
São José dos Campos, Estado de São Paulo.......

JOÃO MATOS (PMDB - SC) - Solidarieda
de do orador aos desabrigados dos municípios
catarinenses atingidos por fortes chuvas. Demora
do Governo Federal na liberação de recursos
destinados às áreas afetadas. Conveniência de
destinação de maiores recursos financeiros à
Defesa Civil da União ..

DR. HELENa (PSDB - RJ) - Importância
da implantação da Estação Aduaneira Interior no
Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro ..

46g38 Quarta-Icira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.147,de ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA) -
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- Aumento do uso de drogas entre a classe médi-
municação e Informática) Mensagem n° 369/01 - ca. Apelo aos Deputados em favor de compareci-
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação mento à sessão solene da Casa em homenagem
Cultural Norte-Paranaense para executar, pelo ao transcurso do Dia do Médico - 18 de outubro.. 46958
prazo de quinze anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Arapongas, Estado do Paraná.......................... 46932

ERRATAS

Projetos de Lei~ 2.984/00,3.937100. ....... 46934

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2-10-2001
IV - Pequeno Expediente

DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP) - Reali
zação do 1° Encontro do Partido Progressista
Brasileiro no Estado do Amapá. Carta de empre
sário paulista sobre o excesso de tributação
como fator inibidor do crescimento de empresas
brasileiras. Urgência na votação, pela Câmara
dos Deputados, da reforma tributária. .. 46935

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Aplausos à Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara dos Deputados pela realiza
ção do 1° Seminário Internacional de Drogadic-
ção - A Dependência Química em Questão. ........ 46935

CARLOS DUNGA (PTB - PB) - Denúncia
de não-cadastramento de crianças em municípios
do Estado da Paraíba para recebimento do Pro
grama Bolsa-Escola. Correspondência sobre o
assunto encaminhada ao Secretário do Progra
ma Nacional de Bolsa-Escola pelo Prefeito
Edvan Pereira Leite, do Município de Boa Vista.... 46936

THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI) 
Transcurso do Dia Nacional do Vereador - 1° de
outubro....... 46937
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46983

46982

46981

46985

46982

46975

46984

46986

NELSON MAROUEZELLI (PTB - SP) 
Outorga, pelo Ministério da Saúde, do Certificado
Hospitalar 2000 ao Hospital do Câncer da Fun
dação Pio XII de Barretos. Solicitação ao Gover
nador Geraldo Alckmin, do Estado de São Paulo,
de restabelecimento do repasse de recursos des-
tinados ao citado nosocômio ..

CANDINHO MATTOS (PSDB - RJ) - Soli
dariedade aos funcionários e dependentes de
ex-trabalhadores da Rede Ferroviária Federal
S.A., residentes em São João de Meriti, Estado
do Rio de Janeiro, diante da ação de despejo
promovida pela empresa. Necessidade de avalia
ção da situação dos moradores com base no Ter-
mo de Permissão de Uso das casas ..

TELMO KIRST (PPB - RS) - Congratula
ções ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
pela ampliação do Programa de Arrendamento
Residencial. ..

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Arti
go publicado no jornal O Popular, de autoria de
D. Tomás Balduíno, Bispo da cidade de Goiás,
Estado de Goiás, sobre os atentados terroristas
ocorridos nos Estados Unidos da América ..

RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ) - De
fesa de continuidade da apreciação das refor
mas pelo Congresso Nacional para melhor en
frentamento da atual conjuntura internacional
pelo País ..

LUISINHO (Sem Partido, RJ) - Aumento
abusivo nos preços de medicamentos no País.....

V - Grande Expediente
REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL) 

Análise das causas e das conseqüências dos
atentados terroristas ocorridos nos Estados Uni
dos da América. Condenação à prática de terro
rismo. Posições divergentes e antagônicas nas
discussões sobre as causas provocadoras de
atentados terroristas e a respectiva forma de
combate. Conveniência de adoção, pelas nações,
de novas ações políticas, sociais, econômicas e
culturais para combate ao terrorismo. Necessida
de de diminuição das diferenças sociais entre os
países ricos e pobres e de estabelecimento de
nova cultura de relacionamento entre povos e
Estados. Importância do Brasil na construção de
nova ordem internacional. Aplausos aos movi-
mentos em defesa da paz mundial. ..

DIVALDO SURUAGY (Bloco/PST - AL.
Pela ordem.) - Importância da agricultura na

46970

46968

46968

46966

46970

46971

46967

46972

46973

46974

46974

SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - PA) 
Conseqüências do atentado terrorista ocorrido nos
Estados Unidos da América. Atentado à soberania
nacional com a instalação de escritório do serviço
secreto americano e do serviço secreto inglês no
País. Contrariedade ao apoio do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso ao anunciado ataque militar
dos Estados Unidos da América ao Afeganistão .

cia, de denúncias de irregularidades no âmbito CUNHA BUENO (PPB - SP) - Estudo técni-
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre co sobre matéria publicada pelo jornal O Estado
obras inacabadas. 46966 de S. Paulo, intitulada "Ameaça no Mar - A Guerra

do Atum", realizado pela Consultoria Legislativa da
Câmara dos Deputados, a pedido do orador. ..........

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC) 
Realização do 4° Congresso Brasileiro dos Con
selhos Regionais de Enfermagem, em São Pau-
lo, Estado de São Paulo .

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Realização,
na Capital Federal, da 28 Marcha Nacional em
Defesa e Promoção da Educação Pública, com o
tema "O futuro está na educação: além de vagas,
exigimos qualidade" .

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Implantação
do projeto de rizipiscicultura no sul do Estado de
Santa Catarina. Produtividade da rizicultura em fun
ção de novas técnicas introduzidas pelo Programa
Pró-Várzea. Elogio aos responsáveis pelo programa.

JARBAS LIMA (PPB - RS) - Relevância
de condenação pelo mundo civilizado de massa-
cres de inocentes ..

FEU ROSA (PSDB - ES) - Louvor ao tra
balho desenvolvido na área de educação pela
Administração Sérgio Vidigal, do Município de
Serra, no Estado do Espírito Santo ..

JAOUES WAGNER (PT - BA) - Conve
niência de rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição n° 20-A, de 1995, sobre adoção do
regime parlamentarista de governo no Pais ..

RODRIGO MAIA (Bloco/PFL - RJ) - Con
veniência de maior atenção dos partidos da base
aliada do Governo à crescente aceitação junto à
opinião pública do nome da Governadora Rosea
na Sarney como postulante à Presidência da Re-
pública ..

GERSON GABRIELLI (Bloco/PFL - BA) 
Importância do pleno exercício da cidadania para
a implantação das bases de um Brasil economi
camente equilibrado, socialmente justo e solida-
mente democrático ..

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Críticas
ao anúncio da demissão de mil trabalhadores da
Empresa Brasileira de Telecomunicações ..

ANA CORSO (PT - RS) - Congratulações
às Lojas Arno e à empresa Marcopolo, localiza
das em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul, pela inclusão no guia das melhores empre
sas para trabalhar editado pela revista Exame.....



47005

47005

47010

47006

47009

47006

47007

47008

GERSON PERES (PPB - PA . Pela or
dem.) - Percalços sofridos por profissionais re
cém-formados em decorrência da delonga no re
cebimento de diplomas. Apresentação de projeto
de lei sobre liberação de diplomas, certificados e
certidões de formaturas ..

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Relevância do trabalho desenvol
vido pela Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA. ..

MAGNO MALTA (Bloco/PL - ES. Pela or
dem.) - Necessidade de providências das autori
dades governamentais para coibição da pirataria
no mercado fonográfico brasileiro ..

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Distorções do Sistema Tributário Naci
onal. Defesa da implantação de sistema progres
sivo de arrecadação de impostos e extinção de
tributos com efeito cumulativo .

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Responsabilidade do Governo Federal
pela greve de servidores das instituições federais
de ensino superior. Apoio às reivindicações dos
grevistas. Liminar do Superior Tribunal de Justiça
favorável ao Sindicato Nacional dos Docentes
das Instituições de Ensino Superior, para garan
tia de recebimento do salário de setembro pelos
professores de universidades federais em greve.
Necessidade de concessão de reajuste salarial
aos funcionários públicos .

GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Pela or
dem.) - Falência do instituto da reeleição, do en
sino público de 3° grau e do setor de saúde.
Urgência na aprovação da reforma tributária........

DR. HÉLIO (Bloco/POT - SP Pela ordem.)
- Transcurso do 60° aniversário de fundação da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas,
Estado de São Paulo ..

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or
dem.) - Greve dos servidores da Universidade
Estadual da Paraíba ..

JOÃO COSER (PT - ES. Pela ordem.) - Re
jeição, pela Assembléia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, do veto do Governador a projeto de
lei proibitivo do plantio indiscriminado de eucalipto
para a produção de celulose até a elaboração do
zoneamento agroecológico do Estado. Cumprimen
to às Câmaras Municipais de Sooretama e de Ja
guaré pela aprovação de legislações referentes ao
assunto. Críticas à prisão do Sr. Arthur Viana, coor
denador do Sindicato dos Trabalhadores em Edu-

46995

46993

46996

46997

47001

47003

46996

47002
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economia brasileira. Defesa de maior incremento Municípios, pelos Estados e pela União, de cur-
das culturas de arroz e de feijão no País............... 46991 sos gratuitos de informática e de língua estrange-

ira para as populações carentes............................ 47004ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP Pela or
dem.) - Precariedade das condições oferecidas aos
menores infratores pela Fundação Estadual do
Bem-Estar do Menor, em São Paulo, Estado de São
Paulo. Descaso das autoridades governamentais
em relação às crianças e aos adolescentes no País.
Denúncia de maus-tratos praticados por funcionários
da unidade da Febem em Raposo Tavares .

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Louvor à administração do Prefeito Alberto Dauaire
Filho, de São João da Barra, no Estado do Rio
de Janeiro. Esforços do orador em favor do
município. Presença, na Capital Federal, de Ve
readores são-joanenses em busca de recursos
para a municipalidade ..

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Visita à Casa de alunos do Centro Regional
Universitário de Espírito Santo do Pinhal, no
Estado de São Paulo, e de seu representante,
Haroldo Francisco Paranhos Cardela. Apresenta
ção de requerimentos de informações ao Ministé
rio das Comunicações e à Agência Nacional de
Telecomunicações sobre outorga de licença para
prestação de serviços ..

JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL - AL.
Pela ordem.) - Editorial "Chega de Violência",
publicado pelo jornal Gazeta de Alagoas .

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Docu
mento assinado pelo Comando Nacional de Greve e
entidades representativas dos professores e servi
dores das universidades públicas federais. Conside
rações sobre o instituto da imunidade parlamentar....

MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or
dem.) - Outorga ao orador, pela Câmara Munici
pal de Vicentina, Estado do Mato Grosso do Sul,
do título de "Cidadão de Vicentina" .

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem.) - Repúdio à falta de discernimento
do Presidente Fernando Henrique Cardoso em
resposta a jornalistas equatorianos sobre des
classificação da Seleção Brasileira de Futebol da
Copa do Mundo de 2002 .

REMI TRINTA (Bloco/PL - MA. Pela or
dem.) - Causas da desconfiança militar entre o
Brasil e os Estados Unidos da América. Rejeição
do acordo celebrado entre o Governo brasileiro e
o Governo norte-americano para utilização da
base de lançamento de veículos espaciais de
Alcântara, Estado do Maranhão .

ENIO BACCI (Bloco/POT - RS. Pela or
dem.) - Anúncio de apresentação de projeto de
lei sobre a obrigatoriedade de instalação, pelos



Outubro de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-Ieíra 3 46841

47017

47019

47018

47020

47019

47020

47016

47021

FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem.) 
Defesa de implantação, pelo Governo Federal,
do Plano de Carreira dos Servidores da Previ-
dência Social. ..

HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or
dem.) - Necessidade de abertura, pelo Governo
Federal, de processo de negociação em torno
das reivindicações dos professores universitários
e servidores públicos federais em greve .

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para aprecia-
ção da Ordem do Dia .

EBER SILVA (Bloco/PL - RJ. Pela or
dem.) - Congratulações e agradecimentos à
Presidência da Casa, às Comissões pertinen
tes e aos Parlamentares pela aprovação de
projeto de lei sobre instituição do Dia Nacional
da Bíblia .

PROFESSOR LUlllNHO (PT - SP. Pela
ordem.) - Repúdio à política salarial do Gover
no Fernando Henrique Cardoso para os servi
dores públicos. Necessidade de estabeleci
mento de pauta de negociações destinadas ao
fim da greve do funcionalismo público. Urgên
cia na solução dos problemas dos centros de
pesquisas, universidades, área de saúde e do
Poder Judiciário ..

EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem.) - Importância de realização de de
bates, pelo Parlamento brasileiro, sobre a crise na
economia e na política mundiais e sobre as rela
ções de convivência entre as nações. Necessida
de de discussão a respeito da destinação de 80%
da receita tributária ao pagamento de juros e de
amortização da dívida pública em detrimento dos
investimentos nas áreas social e de infra-estrutu
ra. Esgotamento do modelo econômico adotado
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso .

IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pela or
dem.) - Manifestação de boas-vindas ao Prefeito
Antônio Peres Alves, de Saquarema, e ao
Vice-Prefeito Edmilson Bittencourt, de São Pedro
da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro. Anúncio de
apresentação do Projeto de Lei nO 5.444, de
2001, alterando dispositivo do Código de Trânsito
Brasileiro no tocante à travessia de vias pelos
pedestres. Encaminhamento de indicação ao Po-

47013

47014

47012
FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem.) -Avali

ação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. .

ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM. Pela ordem.)
- Criação, por ato da Presidência, de Comissão
Especial destinada a emitir parecer sobre a Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 550, de
1997, e demais apensadas, referente à prorroga-
ção dos incentivos fiscais da lona Franca de Ma-
naus, no Estado do Amazonas. Anúncio de apre
sentação de projeto de lei relativo à ampliação da
área de abrangência da lona Franca ..

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
Transcurso do 53° aniversário de emancipação po
lítico-administrativa do Município de Bonito, Estado
do Mato Grosso do Sul. Presença do Governador
leca do PT nos Municípios de Bonito e de Doura
dos, para lançamento de obras de infra-estrutura....

JOÃO LEÃO (PPB - BA. Pela ordem.) 
Transcurso dos 500 anos do descobrimento do
Rio São Francisco - 4 de outubro - e do Dia Na-
cional do Vereador - 1° de outubro. 47015

cação Pública do Espírito Santo. Solidariedade à irregularidades no Tribunal Regional do Trabalho
greve dos servidores públicos federais. .. 47011 da 158 Região ..

PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.)
Pela ordem.) - Insensibilidade do Governo Federal - Solidariedade aos familiares de vítimas de en-
quanto à situação dos servidores públicos federais. chentes ocorridas no Estado de Santa Catarina.
Críticas à suspensão, pelo Ministro Paulo Renato Urgência na adoção de medidas concretas para
Souza, da Educação, do pagamento dos salários contenção das cheias .
dos servidores das universidades em greve. 47012

MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de aviso so
bre o início das votações para comparecimento
dos membros da Comissão de Sindicância ao
plenário para participação nas votações. (Duran
te o discurso do Deputado Moroni Torgan, o Pre
sidente da Mesa Diretora dos trabalhos, Deputa
do Pedro Valadares, suspendeu a sessão em
face da queda de energia elétrica, sendo reaber-
ta em seguida). 47015

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Convo
cação dos membros da Comissão de Sindicância
ao plenário para registro de presença e dos de
mais Deputados para apreciação da Ordem do
Dia. 47016

CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.)
- Solidariedade aos Municípios do Estado de
Santa Catarina atingidos por enchentes. Impor
tância da liberação de recursos do Governo Fe-
deral para socorro às populações locais. 47016

LUCIANO llCA (PT - SP. Pela ordem.) 
Solidariedade aos professores universitários e
servidores públicos em greve. Encaminhamento
de oficio ao Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, Almir Pazzianotto, sobre denúncias de



47038

47038

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP). 47042

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado JOSÉ
CARLOS FONSECA JR. (Bloco/PFL - ES). ......... 47041

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG). ...... 47041

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não-sub-
missão da emenda a votos por injuridicidade........ 47041

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC). "..... 47041

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GERSON PERES (PPB - PA). 47041

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
FONSECA JR. (Bloco/PFL - ES) ..

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados DR. ROSINHA (PT -
PR), FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC).... 47039

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerramen-
to da discussão. Existência de emenda ao projeto... 47040

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o Sr.
Deputado PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). ...... 47040

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG)........................ 47039

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comissão
de Seguridade Social e Família, a Sra Deputada
LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ)................... 47040

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) .

47023

47023

ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP) 
Questão de ordem sobre a tramitação de recur
so interposto à decisão da Presidência quanto ao
indeferimento de denúncia de crime de respon
sabilidade contra o Sr. Presidente da República
apresentada por juristas do País. 47037

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
questão de ordem levantada pelo Deputado Aldo
Rebelo. 47037

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem.) - Prejuízos causados ao Estado de
Santa Catarina pelas fortes chuvas. Apelo ao Mi
nistério da Integração Nacional em favor de ur
gente liberação dos recursos orçamentários des
tinados às obras de prevenção contra cheias.......
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der Executivo sugerindo a inclusão dos servido- PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
res com idade igualou superior a 65 anos entre em turno único, do Projeto de Lei nO 5.074-A, de
os beneficiários da antecipação do pagamento 2001, que estabelece normas de controle e fisca-
da vantagem de 28,86%........................................ 47022 lização sobre produtos químicos que direta ou in

diretamente possam ser destinados à elaboração
ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópi
cas ou que determinem dependência ffsica ou
psíquica, e dá outras providências. 47038

LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.) 
Garantia de pagamento do salário relativo ao
mês de setembro aos docentes e servidores pú
blicos de universidades federais em greve por de
cisões do Superior Tribunal de Justiça e do Su-
premo Tribunal Federal. Descaso do Governo Fe-
deral com a questão social. .

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Solicitação de apoio às lideranças para
tramitação em regime de urgência de projeto de
lei sobre caracterização da renúncia ao mandato
como causa de inelegibilidade pelo prazo de oito
anos. Realizações do Governo do Estado do Rio
Grande do Sul. 47024

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nO 5.073-A. de
2001, que altera dispositivos da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execu
ção Penal, e do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941 - Código de Processo Penal. ......... 47036

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Leitura de
mensagem do Presidente da República solicitan
do a retirada do pedido de urgência para aprecia-
ção da matéria....................................................... 47036

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deferimen-
to da solicitação do Presidente da República. ....... 47036

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como Líder.)
- Importância da viagem do Presidente de Honra
do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da
Silva, e do Secretário de Relações Internacionais
do PT, Deputado Aloizio Mercadante, à França.
Esclarecimentos acerca de noticiário da imprensa
sobre supostas declarações do Deputado paulista
referentes ao Senador José de Alencar............. 47036
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PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e Usou da palavra pela ordem, para registro
aprovação da emenda adotada pela Comissão de voto, o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY
de Seguridade Social e Família. 47042 (PSDB - PR). 47055

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e PRESIDENTE (Aécio Neves) - Leitura de off-
aprovação do projeto e da redação final. Encami- cio do Presidente do Senado Federal sobre convo-
nhamento da matéria ao Senado Federal. 47042 cação de sessão conjunta para hoje, às 18h30min.. 47055

GERSON PERES (PPB - PA) - Questão
de ordem sobre necessidade de retorno do Pro
jeto de Lei n° 4.151, de 1998, à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, para exame
dos pressupostos de constitucionalidade, juridici
dade e da técnica legislativa do substitutivo da
Comissão de Trabalho e da subemenda apresen-
tada pela Comissão de Finanças. 47048

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deferimen-
to da solicitação do Deputado Gerson Peres. ....... 47048

PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE 
Pela ordem) - Apelo à Presidência para celeridade
na tramitação do Projeto de Lei nO 4.151 , de 1998,
sobre instnuição da obrigatoriedade de as empre-
sas assegurarem contratos de primeiro emprego. ... 47049

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Pedro Valadares... ...... ......... ..... ........ 47049

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem.) - Leitura de carta de desagravo en
caminhada pelo orador ao Senador Roberto Frei
re em face de declarações ofensivas ao Llder do
Partido Democrático Trabalhista............ 47049

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio de
inversão da pauta. 47050

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 277-B, de 2000, que altera os
arts. 149 e 177 da Constituição Federal. 47050

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ) - Ques
tão de ordem sobre o posicionamento da Presi
dência a respeito da instalação de escritório do
serviço secreto norte-americano em São Paulo,
Estado de São Paulo. Necessidade de aprecia-
ção do assunto pelo Congresso Nacional............ 47052

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Fernando Gabeira. 47052

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Subemenda Substitutiva Global de Plenário n° 1.. 47053

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
PE), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP). 47054

ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP - Pela
ordem) - Esclarecimento sobre instalação de es
critório do serviço secreto norte-americano em
São Paulo, Estado de São Paulo. 47055

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorroga-
ção da sessão até às 19h...................................... 47055

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado LUCIANO ZICA
(PT - SP). 47056

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCIO FORTES (PSDB - RJ). 47056

PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL - AM.
Pela ordem.) - Pedido de inclusão na pauta do
projeto de lei sobre contraprova do voto efetuado
em urna eletrônica................. 47057

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) - Importância de votação da Propos-
ta de Emenda à Constituição n° 277-B, de 2000. .... 47057

HENRIQUE FONTANA (PT - RS - Pela or
dem) - Pedido de realização de reunião entre o
Presidente da República e Líderes partidários para
debate da greve dos servidores públicos federais. ... 47058

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CARLOS SANTANA (PT - RJ). 47058

CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem.) -
Atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito
instituída pela Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo para investigação de denúncias de
adulteração de combustíveis no País. .......... ........ 47059

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ), SALOMÃO
GURGEL (Bloco/PDT - RN). 47077

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) - Apoio ao pronunciamento do De
putado Pauderney Avelino sobre tramitação de
proposta de criação de contraprova de voto efe-
tuado em urna eletrônica....................................... 47078

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 47078

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
da subemenda. 47078

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque simples para votação em se
parado da Emenda n° 9, de 2001, apresentada à
Proposta de Emenda à Constituição nO 277-B, de
2000....................................................................... 47078

Usou da palavra pela ordem, para orienta
ção da bancada, o Sr. Deputado INOCÊNCIO
OLIVEIRA (Bloco/PFL - PElo 47088



47330
c) Comissão de Minas e Energia, em

2-10-01 ..

5- MESA
6 - líDERES E VICE-líDERES
7 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
8 - COMISSÕES

46844 Quarta-leira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

Usou da palavra para encaminhamento da EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pela or-
votação o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY dem.) - Pedido de inclusão na Ordem do Dia da Pro-
(PSDB - PR). 47088 posta de Emenda à Constituição nO 289-B, referente

PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Rejeição do aos policiais militares do ex-Territórb de Rondônia..... 47091
WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)requerimento.... 47089

- Realização, pela Paróquia de Nossa Senhora
Usaram da palavra pela ordem, para regis- da Vitória, do Seminário "Desafios da Sociedade

tra de voto, os Srs. Deputados CARLOS para a Convivência com o Semi-Árido", no Muni-
SANTANA (PT - RJ), SARAIVA FELIPE (PMDB cípio de Oeiras, Estado do Piauí. Explanação
- MG), CORAUCI SOBRINHO (Bloco/PFL - SP). 47089 pelo orador, na audiência pública da Câmara Mu-

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR - Pela nicipal de Oeiras, sobre o projeto do Senado Fe-
ordem) - Pedido de verificação de votação........... 47089 deral denominado Interlegis. 47091

PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Indeferi- Apresentação de proposições: DR. HÉLIO,
LÉO ALCÃNTARA, RONALDO VASCONCELLOS,

mento do pedido de verificação por falta de GERSON PERES, ÁTILA LINS, NELSON
apoiamento. 47089 PELLEGRINO, DR. ROSINHA E OUTROS,

Usaram da palavra pela ordem, para regis- AUGUSTO NARDES, MIRO TEIXEIRA, RUBENS
tro de voto, os Srs. Deputado SARAIVA FELIPE BUENO E OUTROS, CHICO DA PRINCESA,
(PMDB - MG), REINALDO GRIPP (Blo- MEDEIROS E OUTROS, WALTER PINHEIRO E
co/PL-RJ)...................................... 47089 OUTROS, NILSON MOURÃO, AIRTON DIPp,

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aviso ao NELSON MARCHEZAN, ADÃO PREno. 47092
Plenário sobre dispensa da instância redacional VII - Encerramento
entre o primeiro e o segundo turno por acordo de COMISSÕES
Lideranças. 47089 2 - ATAS DAS COMISSÃO

Usaram da palavra pela ordem, para registro a) Comissão de Agricultura e Política Rural,
de voto, os Srs. Deputados FEDER JÚNIOR (PPB • 238 Reunião (Audiência Pública), em 4-9-01, 248

- RS), FERNANDO FERRO (PT - PE), GERSON Reunião (Ordinária), em 5-9-01, • 258 Reunião
GABRIELLI (Bloco/PFL BA), ROBERTO (Audiência Pública), em 11-9-01,268 Reunião (or-
ARGENTA (PHS - RS), IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS dinária), em 12-9-01, 2]8 Reunião (Ordinária), em
- SE), IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ). 47090 19-9-01, 28" Reunião (Ordinária), em 26-9-01 e'

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR - Pela 29" Reunião (Audiência Pública), em 2-10-01. ....... 47156
ordem) - Estabelecimento de igualdade de con- b) CPI destinada a "Investigar as Relações
dições quanto à venda de combustíveis, com a do Banco Central do Brasil com o Sistema Finan-
aprovação da proposta de emenda à Constitui- ceiro Nacional (PROER), * 5" Reunião, 2-10-01... 47261
ção referente ao assunto. Apoio ao requerimento • Atas com notas taquigráficas
do Deputado Luiz Carlos Hauly. 47090 3 _ PARECERES _ PEC nO 277-C/00; Pro-

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pela or- jetos de Lei nOs 3.717-B/97, 9-B/99, 2.212-B/99,
dem.) - Aprovação, pela Câmara Municipal do 3.082-B/00; PR n° 23-A/00. 47298
Rio de Janeiro, do fim do voto secreto. 47090 4 _ DESIGNAÇÕES

ADÃO PREDO (PT - RS. Pela ordem.) - a) Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Voto de louvor ao Movimento dos Trabalhadores Interior, em 2-10-01. 47330
Rurais Sem Terra pelo recebimento do Prêmio de b) Comissão de Finanças e Tributação, em
Direitos Humanos da Prefeitura de Siero, na 2-10-01. 47330
Espanha. 47090

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoS - CE. Pela
ordem.) - Indagação à Presidência acerca de deci
são sobre o recurso dos juristas Celso Antônio
Bandeira de Mello, Fábio Konder Comparato e
Paulo Sonavides à ação de crime de responsabili-
dade movida contra o Presidente da República.. ..... 47091
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Ata da 1888 Sessão, em 2 de outubro de 2001
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente; Pedro Valadares, 1° Suplente de Secretário;

Salatiel Carvalho, 2° Suplente de Secretário; Themístocles Sampaio, Luciano Zica e
João Coser, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS SRS:

Severino Cavalcanti
Pedro Valadares

Salatiel Carvalho

Koralma
I\IRTON CASCAVEL PPS
Presentes de Roraima: 1

Amapá
ANTONIO FEIJÃO PSDB
i)R. BENEDITO DIAS PPB
EDUARDO SEABRA PTB
I:VANDRO 1'v1lLHOMEN PSB
I ATIMA PELAES PSDB
~;t:RGIO BARCELLOS PFL
Presentes de Amapá: 6

Pará
I\SDRUBAL BENTES PMDB
GERSON PERES PPB
,)OS~ PRIANTE PMDB
SOCORRO GOMES PCdoB
Presentes de Pará: 4

Amazonas
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoS
ATILA LINS PFL
:.)resentes de Amazonas: 2

Rondoni<:
CONFÚCIO MOURA PMDB
j)(PEDITO JÚNIOR PSD8
Presentes de Rondonia: 2

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO PFL
NILSON MOURÃO PT
°resentes de Acre: 2
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Tocantimi
DARCI COElHO

IGOR AVE LI NO

I<ÁTIA ABREU

OSVALDO REIS

Presentes de Tocantins: 4

Maranhão
GOSTA FERREIRA

,.!OS~ ANTONIO ALMEIDA

REMI TRINTA

SEBASTIÃO MADEIRA

Presentes de Maranhão: 4

Ceará
ADOLFO MARINHO

ALMEIDA DE JESUS

ANTONIO CAMBRAIA

ANIBAL GOMES

t::uNlclO OLIVEIRA

,JOSÉ UNHARES

.JOSÉ PIMENTEL

LÉO ALCÂNTARA

MANOEL SALVIANO

i....l0RONI TORGAN

PIMENTEL GOMES

S~RGIO NOVAIS

Presentes de Ceará: 12

Piauí
n,sÁ

HERÁCLITO FORTES

MARCELO CASTRO

MUSSA DEiY1ES

THEMlsTOCLES SAMPAIO

:\TILA LIRA

Presentes de Piauf: 6

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO

IBER~ FERREIRA

PFL
PMDB

PFL

PMDB

PFL

PSB
PL

PSOB

PSDB

PL
PSDB

PMDB

PMDB

PPB

PT

PSOB

PSOB
PFL

PPS
PSB

PSOB

PFL
PMDB

PFL

PMDB
PSOB

PFL
PTB

Outubro de 200\
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I.AVOISIER MAIA

LAIRE ROSADO

NEY LOPES

Presentes de Rio Grande do Norte: 5

Paraíba
ARMANDO Asluo

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

illlARCONDES GADELHA

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 5

Pernambuco
CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

J7ERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOCí:NCIO OLIVEIRA

I.UIZ PIAUHYLlNO

Presentes de Pernambuco: tl

Alagoas
DIVALDO SURUAGY

JOSÉ THOMAZ NONO

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 4

Sergipe
;\UGUSTO FRANCO

JOSÉ TELES

Presentes de Sergipe:: 2

Bahia
ARISTON ANDRADE

CLAUDIO CAJADO

PFL

PMDB
PFL

PSDB
PT
PTB
PFL
PFL

PPS

PSB
PSS
PT
PSB
PFL

PSOS

PST
PFl
PMDB
PPS

PSDB
PSDB

PFL
PFL
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i::UJÁCIO SIMÓES

FRANCISTONIO PINTO

F~L1X MENDONÇA

GEDDEL VIEIRA LIMA

HAROLDO LIMA

,JAIME FERNANDES

,JAQUES WAGNER

,JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

~IOS~ CARLOS ALELUIA

,JOSÉ LOURENÇO

JOÃO ALMEIDA

.I0ÃO LEÃO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MILTON BARBOSA

MÁRIO NEGROMONTE

NELSON PELLEGRINO

NILO COELHO

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

/·;EGINALDO GERMANO

SAULO PEDROSA

LJRSICINO QUEIROZ

Presentes de Bahia: 26

Minas Ge.·ais
CUSTÓDIO MAnOS

EDUARDO BARBOSA

lLlAS MURAD

HISEU RESENDE

GILMAR MACHADO

JOÃO MAGALHÃES

L1NCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

I'JILMÁRIO MIRANDA

ODELMO LEÃO

PL
PFL
PTS
PMOB

pedoS
PFL
PT
PMOB

PFL
PFL
PMOB

PSOS
PPS
PT
PFL
PFL
PPB

PT
PSOB

PFL
PFL
PFL
PSOB

PFL

PSOB

PSDS
PSOB
PFL
PT

PMOB
PSL
PPS
PFL
PT
PPB
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OLlMPIO PIRES

OSMÂNIO PEREIRA

HAFAEL GUERRA

HOMEL ANIZIO

SÉRGIO MIRANDA

Presentes de Minas Gerais: 16

Espírito Santo
I-EU ROSA

,JOÃO COSER

MAX MAURO

RITA CAMATA

Presentes de Espírito Santo: 4

Rio de Ja neiro
DR. HELENO

.JANDIRA FEGHALI

.JORGE BITTAR

MILTON TEMER

['AULO FEIJÓ

VIVALDO BARBOSA

Presentes de Rio de Janeiro: 6

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

i'NGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

BISPO WANDERVAL

CHICO $ARDELLI

CORAUCI SOBRINHO

DR. HÉLIO

IARA BERNARDI

.JOSÉ GENOINO

JOSÉ INDIO

I(INCAS MATTOS

l UIZ EDUARDO GREENHALGH

1UIZA ERUND1NA

MEDEIROS

~'ROFESSOR LUIZINHO

POT
PSOB
PSOB
PPB
PCdoS

PSOB
PT
PTS

PMOB

PSOS

PCdeB
PT

PT
PSOS

POl

PS08

pedoS

PT
PS08
PL

PFL

PFL

POT

PT
Pl
PMDB

PSB
PT
PSB

PL

PT

Quarta-feira 3 46849
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mCARDO BERZOINI

SALVADOR ZIMBALDI

XICO GRAZIANO

Presentes de São Paulo: 19

Mato Grosso
GELCITA PINHEIRO

HICARTE DE FREITAS

Presentes de Mato Grosso: : 2

Distrito Federal
:\LBERTO FRAGA

OSÓRIO ADRIANO

Presentes de Distrito Federal: 2

Goiás

EULER MORAIS

i )EDRO CHAVES

HONALDO CAIADO

Presentes de Goiás: 3

Mato Grosso do Sul
UR. ANTONIO CRUZ

JOÃO GRANDÃO

MANOEL VITÓRIO

NELSONTRAD

Presentes de Mato Grosso do Sul: 4

Paraná
I\BELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

CHICO DA PRI NCESA

OR. ROSINHA

IVANIO GUERRA

,JOSÉ BORBA

I UIZ CARLOS HAULY

MAX ROSENMANN

OSMAR SERRAGLlO

Presentes de Paraná: 9

Santa Catarina
CARLlTO MERSS

I::DINHO BEZ

PT
PSDS
PSDS

PFL

PSDS

PMDB
PFL

PMDB
PMDB

PFL

PMDB
PT
PT
PTS

PFL

PSDB
PSDB
PT
PFL

PMDS
PSDB
PSDB
PMDS

PT
PMDB

Outubro de 2001



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta·feira 3 46851

I ERNANDO CORUJA

,JOÃO MATOS

I UCI CHOINACKI

PAULOGOUV~

::iERAFIM VENZON

Presentes de Santa Catarina: 7

Rio Grande do Sul
ANACORSO

CLOVIS ILGENFRITZ

IIENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

OSVALDO BIOLCHI

Presentes de Rio Grande do Sul: 5

POT

PMDB

PT

PFL

POT

PT

PT

PT

PPB

PMDB

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 173 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. L1NCOLN PORTELA, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. CONFÚCIO MOURA, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Exmo Sr. Humberto Guimarães Souto,
Presidente do Tribunal de Contas da União, nos
seguintes termos:

Aviso n° 1.188 - GPrrCU

Brasília, 20 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Acuso o recebimento do Ofício SGM/P n°

1.077/01, de 30-8-2001, dessa procedência, que en
caminha a Solicitação de Informações n° 14/01, de
autoria do Deputado Airton Dipp, para que este Tribu
nal realize estudo sobre ocorrência de erro ou equívo
co por parte do Executivo no repasse do FPM, a partir
de 1994, e informo a Vossa Excelência que o referido
expediente foi encaminhado a Unidade Técnica com
petente para análise da solicitação.

Atenciosamente, Humberto Guimarães Souto,
Presidente.

Ciente. Oficie-se ao interessado e,
após, arquive-se.

Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.



,
5. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,

até o presente momento, não informou acerca da
existência, ou não, de procedimento disciplinar em
desfavor dos magistrados indiciados pela CPI, bem
como não enviou cópias dos requerimentos de autori
zação, dirigidos à Assembléia legislativa do Estado
de Alagoas, para dar início a ações penais, intentadas
pelo Ministério Público, em desfavor de Deputados
Estaduais.

6. Em 14 de maio do corrente ano esta Procura
doria-Gerai de Justiça recebeu de Vossa Excelência,
por meio do Of. SGMIP n° 565/01, nova cópia do Re
latório Final da CPI e as anexas pastas 1 e 2, conten
do notas taquigráficas pertinentes às apurações que
dizem respeito ao Estado de Alagoas.

7. Em 19 de junho deste ano, em aditamento ao
Of. SGMlP n° 272, de 13 de fevereiro de 2001, Vossa
Excelência remeteu, por meio do Of. SGMIP n° 130, 7
(sete) caixas de anexos referentes ao Relatório Final

4. A Secretaria de Defesa Social do Estado de
Alagoas informou, acerca dos Delegados de Policia
Civil indiciados pela CPI, Crcero Lima da Silva e Ma
ria das Graças Cavalcante da Silva, que o processo
disciplinar em relação ao primeiro foi arquivado, em
face da falta de interesse do Poder Judiciário em
fornecer informações para a elucidação dos fatos, e
que a segunda foi demitida do cargo (cópia em ane
xo).

Maceió, 25 de setembro de 2001

MENSAGEM N° 1.026

MENSAGEM N° 1.055
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Do Poder Executivo, nos seguintes termos: Por força do art. 2°, parágrafo único, da Lei nO
10.001/00, sirvo-me do presente para comunicar a
Vossa Excelência a fase em que se encontra o proce
dimento instaurado no âmbito desta Procurado
ria-Gerai de Justiça:

1. Em 26 de abril, por meio do OF.GAB/PGJ - n°
247/01, esta Procuradoria-Geral de Justiça informou
as providências até então adotadas (cópia em anexo).

2. A Superintendência da Polícia Federal em
Alagoas, através da sua Delegada Corregedora-Re
gional, informou que nada consta, em termos de in
quérito policial, a respeito das pessoas indiciadas
pela CPI nos crimes de facilitação do narcotráfico,
corrupção e formação de quadrilha, no caso das
transferências irregulares dos traficantes de cocaína
Maria Luiza Almirão dos Santos, conhecida por
"Branca", e Paulo Roberto Moraes Cavalcante, co
nhecido por "Paulinho Alagoano" (cópia em anexo).

3. A Secretaria de Defesa Social do Estado de
Alagoas até o presente momento não informou acer
ca da existência, ou não, de procedimentos investiga
tórios em relação aos indiciados pela CPI em vários
fatos supostamente criminosos.

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n° 384, de 12 de julho de 2001, que outorga
permissão à Fundação Educativa Farias para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Hidrolândia - CE.

Brasília, 24 de setembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.

OF.GAB/PGJ nO 614/01

Senhor Presidente,
Em 26 de março do ano em curso, através do

OF. SGM/P n° 272/01, esta Procuradoria-Geral de
Justiça recebeu, de Vossa Excelência, cópia do Rela
tório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito que
se destinou a investigar o avanço e a impunidade do
narcotráfico.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD.Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no parágrafo 1° do artigo
64 da Constituição Federal para o Projeto de Lei n°
5.073, de 2001, que "altera dispositivos da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de
Execução Penal, e do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal", envia
do ao Congresso Nacional com a Mensagem nO 842,
de 1Ode agosto de 2101.

Brasília, 2 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Do ExmoSr. Lean Antônio Ferreira de Araújo,
Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, nos se
guintes termos:



Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD.Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Em 26 de março do ano em curso, através do
Of. SGMIP nE 272/01, esta Procuradoria-Geral de
Justiça recebeu, de Vossa Excelência, cópia do Re
latório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito
que se destinou a investigar o avanço e a impunida
de do narcotráfico.

Por força do art. 2E da Lei nE 10.001/2000, sir
vo-me do presente para informar as providências
até então adotadas pela Procuradoria-Geral de Jus
tiça do Estado de Alagoas:

1. Envio do material recebido à Assessoria
Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça, para aná
lise, cujo parecer segue em anexo.

2. Envio de ofício à Superintendência da Po
lícia Federal em Alagoas, solicitando que informe
acerca da existência, ou não, de procedimento in
vestigatório em relação aos indiciados pela CPI,
nos crimes de facilitação do narcotráfico, corrup
ção e formação de quadrilha, no caso das transfe
rências irregulares dos traficantes de cocaína Ma
ria Luiza Almirão dos Santos, conhecida por
"Branca", ,e Paulo Roberto Moraes Cavalcante co
nhecido por "Paulinho Alagoano".

3. Envio de ofício à Secretaria de Defesa Soci
al do Estado de Alagoas, solicitando que informe
acerca da existência, ou não, de procedimentos in
vestigatórios em relação aos indiciados pela CPI em
vários fatos criminosos.

4. Envio de ofício à Secretaria de Defesa Soci
al do Estado de Alagoas, solicitando que informe
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da CPI, esclarecendo que 5 (cinco) delas contêm do- acerca da existência, ou não, de procedimento disci-
cumentos sigilosos. plinar em desfavor dos Delegados de Polícia Civil in-

8. Informo a Vossa Excelência, ainda, que toda diciados pela CPI, nos crimes de facilitação do nar-
a documentação recebida, em especial os diversos cotráfico, corrupção e formação de quadrilha, no
volumes de notas taquigráficas, está sendo analisa- caso das transferências irregulares dos traficantes
da no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça, de cocaína Maria Luiza Almirão dos Santos, conhe-
com a finalidade de remeter o material aos órgãos do cida por "Branca", e Paulo Roberto Moraes Caval-
Ministério Público dotados de atribuição para agir cante, conhecido por "Paulinho Alagoano".
em cada caso. 5. Envio de ofício ao Comandante-Geral da

Atenciosamente, Lean Antônio Ferreira de Polícia Militar do Estado de Alagoas, solicitando que
Araújo, Procurador-Geral de Justiça. informe acerca da existência, ou não, de procedi-
OF GABIPGJ _ N° 247/01 mento disciplinar em desfavor do Oficial da Polícia

. Militar indiciado pela CPI, nos crimes de facilitação
Maceió, 26 de abril de 2001 do narcotráfico, corrupção e formação de quadrilha,

no caso das transferências irregulares dos trafican
tes de cocaína Maria Luiza Almirão dos Santos, co
nhecida por "Branca", e Paulo Roberto Moraes Ca
valcante, conhecido por "Paulinho Alagoano".

6. Envio de ofício ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas, solicitando que infor
me acerca da existência, ou não, de procedimento
disciplinar em desfavor dos magistrados e do escri
vão indiciados pela CPI, nos crimes de facilitação do
narcotráfico, corrupção e formação de quadrilha, no
caso das transferências irregulares dos traficantes
de cocaína Maria Luiza Almirão dos Santos, conhe
cida por "Branca", e Paulo Roberto Moraes Caval
cante, conhecido por "Paulinho Alagoano".

7. Envio de ofício ao Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Alagoas, solicitando a
remessa de cópias dos requerimentos de autori
zação, enviados à Assembléia Legislativa do
Estado de Alagoas, para dar início a ações pena
is, intentadas pelo Ministério Público, em desfa
vor de deputados estaduais.

8. Juntada aos autos de cópias das denúnci
as, ofertadas pelo Ministério Público, em desfa
vor dos deputados estaduais mencionados no re
latório final da CPI, no tocante aos fatos ali relaci
onados.

9. Envio de cópia do relatório final da CPI ao
órgão do Ministério Público com atribuição para
atuar no caso Paulo César Farias, em razão da re
comendação contida na página 223, a, do referido
documento.

Em anexo envio cópia de todos os expedientes
acima declinados.

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vos
sa Excelência meus protestos de consideração e
respeito. - Lean Antônio Ferreira de Araújo, Pro
curador-Gerai de Justiça.
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Rr, REGISTRO NACI 1.4t
Valor L:j'tlarado fIar. tulltitillh)

No caso d~ uLJct" CUI11 v.dor, fac;:. ~::~U1'O,

declara':do " valur li" tJ,j.-tll

Ilnolacoes' ------.------ ..•-------. -" .-.
-------------;..------- ...----- ------ -........-.. -.~ ..

TOTAL ,u~=~ __ ",.) 4,Jt
IIÍ1LOR E\1 OU;HE'(í(O . ~ .:::0

VAlOU RECEBI 00-'·) -1.:l1!

--------- ..---_ .. --_.....-_..-...---_ ..._,-

ESTADO DE ALAGOAS
pOLíCIA MILITAR

CHEFIA DO ESTADO MAIOR GERAL
CORREGEDORIA

Outubro de 200 I

Oficio li.
o 2.117-CO/CORREG Quartel em Maceió/AL, 23 de Abril de 200l

Do Cel PM - Subcomandantc Geral da PMAL

Ao EJCm.o Sr. Dr. LEAN ANTÔNIO

FERREIRA DE ARAÚJO - Procurador

Geral de Jusliça.

Ref.: Of GABIPGJ-no 220/01

Assunto: Copias de Sindicância.rC'."U~·I.'1 :

, '-r"""~il~: .J.. ,' O(

l.:w';'i l,~L), 'Zb .......:.~ .....1._. _
------····-·-fi·~-~..p'L\ ti 5 :i 'J e 1

Incumbiu-me o Exm.D Sr. Cel rM Comandante Geral, en.:aminhar a V.

Ex.' cópias das sindicâncias de Portaria n. D l5l·CG/CORREG, 097/96-CO/AJDG e 174/97

CO/CORREG, com filO de instrução do Procedimento Administrativo, PGJ n." 251/0 l.

Na oportunidade apresento a V. Ex.' nossos protestos de consideração e

apreço.

~
i ,ál

iJ!{... ~·=:-nc~.· ,.J-fi'1
"PEÓ\illõOS S~TOS NEVES - ((el PM

Subcomandante Geral
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Maceió, 16 de abril de 2001.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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ESTADO DE ALAGOAS
MINISTÉRIO PÚBUCO ESTADUAL

PROCURADORIA GERAL DE JUSnçA

01. GAB/PGJ - N°,)10 /01.

Outubro de 200 I

Senhor Comandante Geral:

Com a finalidade de instruir o Procedimento Administrativo PGJ nO

25110'\. formado a partir do recebimento do Relatório Final da Comissão

Parlamentar de Inquérito que se destinou a investigar o avanço e a impunidade

do narcotráfico no Brasil, solicito de Vossa Excelência que informe, a esta

Procuradoria-Geral de Justiça, acerca da existência, ou não, de procedimento

discipiinar em desfavor do Oflcll'll PM José Cláudio Gomes de Albuquerque,

Ex-Delegado do Município de Flexeiras-AL.

A busca de tal informação se justifica em face do indiciamento do

mesmo, pela referida CPI, nOb ::rimes de facilitação do narcotráfico, corrupção

e formação de quadrilha, no caso das transferências irregulares dos traficantes

de cocaína Maria Luiza Almlrão dos ISantos, conhecida por "Branca", e

Paulo Roberto Moraes Cavalcante, conhecido por "Paulinho Alagoano".

Confiante na colaboraçâoilne Vossa Excelência, reitero meus

protestos de consideração e respeito.

~\~.;~\. _... ~)/ (
~T '\:'. \ .

~ ANTO 10 FER EI~A DE~Új~
~~procu:~~~~~

Excelentissimo Senhor
Coronel PM Ronaldo dos Santos.
MO. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas.
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Oficio N o I 189/2001-COR
•

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL EM ALAGOAS

J\..>' .....~.
/~ o-

~,~o- ~()~
Ma~/~....J- de junho de 200 I.

"~~";, :;.",;,~~",,':-OE Jusnç.

~._ ..:.~? ~ 'l'f/Í'>e'',"'~ ôd
," o I

•••..• o'. c .. , . 1-. .__ .' _
~~

. . ._--_.
. "'.-';''/: ',;. "·:)!"SAVt:c.'-....."....."........ /: __..._-:.:::.:.:=-'"-__-1

i
\.

Em atenção aos termos do oficio nO 217/01-GAB/PGJ,
datado de 16-04-01, informo que a V. Exa. que nada consta sobre as pessoas
nomeadas, como respondentes a inquéritos policiais no âmbito deste órgão,
bem assim no Sistema Nacional de Infonnações Criminais, confonne
consultas em anexo.

No ensejo, renovo protestos de alta estima e consideração.

.~ (~~
G TE V. MACIEL TAVARES

Delega de Polícia Federal
orregedora Regional de Polícia

A Sua Excelência o Senhor
Dr. LEAN ANTONIO FERREiRA DE ARAÚJO
DD. Procurador-Geral de Justiça/AL
NESTA
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SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES CRIMINAIS'. ~l~J
l~"
~~ -----------------------------------------------------------------------

'
r~f..;'..~,:~,.'l144 SR/DPF/AL* * CONSULTA POR NOME DO INDICIADO * *

(FONETICA)

NOME DO INDICIADO: DANIEL ANTONIO ACCIOLY _

Outubro ete 200 I

TIPO DE CONSULTA.: _

PAI; _

MAE: _

DATA DE NASCIMENTO:

(DIGITE 'c ' NO CASO DE CONSULTA POR NOME COMPLETO)

(PRIMEIRA LETRA DO PAI)

(PRIMEIRA LETRA DA MAE)

(DDMMAAAA) OU ANO DE NASCIMENTO: (AAAA)

MENS ==>: NAO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO COM ESTE NOME.
MENS ==>: TECLE ENTRA PARA NOVA CONSULTA.

*-----------------------------------------------------------------------------*

CONSULTA POR NOME DO INDICIADO * *
(FONETICA)

* *

001 SISTEMA NACIONAL oE-INFOR~cõEs-c~i~i~~is-----------~6~õ6~i8·
~144----------------------------------------------------------------------

SR/OPF/AL

NOME DO INDICIADO: SERGIO WANDERLEY PERSIANO'------------
TIPO DE CONSULTA.:

PAI: _

MAE: _

DATA DE NASCIMENTO:

(DIGITE 'C' NO CASO DE CONSULTA POR NOME COMPLETO)

(PRIMEIRA LETRA DO PAI)

(PRIMEIRA LETRA DA MAE)

(DOMMAAAA) OU ANO DE NASCIMENTO: ()_ AAAA

MENS ==>: NAO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO COM ESTE NOME
MENS =>: TECLE ENTRA PARA NOVA CONSULTA •* .-----------------------------------------------------------------------------*

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES CRIMINAIS

* * CONSULTA POR NOME 00 INDICIADO * *
(FONETlCA)

16:07:28

SR/DPF/AL

NOME DO INDICIADO: MARIA VERONlCA CORREA DE CARVALHO SOUZA ARAUJO, _

TIPO DE CONSULTA.:

PAI: _

MAE: _

DATA DE NASCIMENTO:

(DIGITE 'C' NO CASO DE CONSULTA POR NOME COMPLETO)

(PRIMEIRA LETRA DO PAI)

(PRIMEIRA LETRA DA MAE)

(DDMMAAAA) OU ANO DE NASCIMENTO: (AAAA)

MENS a_>: NAU FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO COM ESTE NOME.
MENS ==>: TECLE ENTRA PARA NOVA CONSULTA.

*------------------------------------------------------------------------------*



Outubro de 200 I

PO DE CONSUL~A.: C

I: J

E: M

(DIGITE ·C' NO CASO DE CONSULTA POR NOME COMPLETO)

(PRIMEIRA LETRA DO PAI)

(PRIMEIRA LETRA DA MAE)

TA DE NASCIMENTO: 29051960 (DDMMAAAA) OU ANO DE NASCIMENTO: (AAAA)

ENS ==>: NAO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO COM ESTE NOME.
ENS ==>: TECLE ENTRA PARA NOVA CONSULTA.
----------------------------------------------------------------------------*
.~. ~--------------------------------------------------------------------*

,~t.; --~~:-------~:~~~~-~~~~~:-~~-:~~~~~~~~~-~~:~:~:~-----------~~:~~:~~
}'.;. ~144 SR!DPF!AL

* * CONSULTA POR NOME DO INDICIADO * *
(FONET:ICA)

NOME 00 INDICIADO: JOSE CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQU~E ___

TIPO DE CONSULTA.: _ (DIGITE 'C' NO CASO DE CONSULTA POR NOME COMPLETO)

PAI:

MAE:

(PRIMEIRA LETRA DO PAI)

(PRIMEIRA LETRA DA MAE)

DATA DE NASCIMENTO: (DOMMAAAA) OU ANO DE NASCIMENTO: (AAAA)
MENS ==>: NAO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO COM ESTE NOME.
MENS ==>: TECLE ENTRA PARA NOVA CONSULTA.

*-----------------------------------------------------------------------------*
.l~.~ .. :: -- .... ------- •• ---------------------------------------------------- -- ---- *
A i; 001 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES CRIMINAIS 16:08: 55

SR/DPF/AL
* * CONSULTA POR NOME DO INDICIADO * *

(FONETICA)

lE DO INDICIADO: GILBERTO FERREIRA DA SILVA'- _

'O DE CONSULTA.: ::

I: M

=.: M

(DIGITE ·c· NO CASO DE CONSULTA POR NOME COMPLETO)

(PRIMEIRA LETRA DO PAI)

(PRIMEIRA LETRA DA MAE)

TA DE NASCIMENTO: 14121965 (DOMMAAAA) OU ANO DE NASCIMENTO: (AAAA)

ENS ==>: NAO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO COM ESTE NOME.
ENS =>: TECLE ENTRA PARA NOVA CONSULTA.
----------------------------------------------------------------------------*

J
·TfZ' .

..~.\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----i6~Õ9~47*

. ~P144 -------------

. * * CONSULTA POR NOME DO INDICIADO * * SR!OPF!AL
(FONETICA)

NOME DO INDICIADO: ARLENE CAVALCANTE DA COSTA'------------------------------
TIPO DE CONSULTA.: (DIGITE 'c' NO CASO DE CONSULTA POR NOME COMPLETO)

PAI: (PRIMEIRA LETRA DO PAI)

MAE: (PRIMEIRA LETRA DA MAE)

DATA DE NASCIMENTO: (OOMMAAAA) OU ANO DE NASCIMENTO: (AAAA)

MENS ==>: NAO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO COM ESTE NOME
•MENS ==>: TECLE ENTRA PARA NOVA CONSULTA. •
-----------------------------------------------------------------------------*
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Ofício nO. 296/01-DECEPOC GD

Senhor Procurador,

Quarta-feira 3 46859

Macei6-AL, 16 de julho q.e 2001.
!

PROCURADORIA GERAl DE JUSTIÇA

MBceló.E~~·LJ~a,_d~
___~r_.:::Q JQ..G( C<J

~SAVEL

Em atenção ao ofício GAB/PGJ nO, 219/01, originário dessa
Procuradoria, encaminhamos cópia do Oi. nO. 119(2001-Corregedoria, informando
da situaç!o do Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor dos
Delegados acero Lima da Silva e Maria das Graças Cavalcante da Silva.

Adiantamos que a ex-Delegada Maria das Graças Cavalcante da
Silva, foi demitida do seu cargo efetivo em 14.10.99, por força da Portaria
Governamental publicada no DOE de 15.10.99, cópia apensa, referente ao
Procedimento Administrativo Disciplinar nO, 004j98-53 CRP (5 volumes), por
envolvimen , em fraude contra a Seguradora de Danos P ais Causados Por
Veículos Automotores (DPVAT). .

Na oportunidade, renovamos protestos de 0/ id açào e apreço.

Delegad~FEN KNÚRIO DE M. OLNElRA
DIRETOR

~(r\~
.. 'l.~

Ex~.Senhor

Dr. LEAN ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO
DD. Procurador-Geral de Justiça
NESTA

IWA 00 CON'.~RCIO. 115. 4°. ANDA~. O:NI RO. MACI:IO-AL. CI::P !l7020-9 I I. rI:LI::~AX (82) 336-9004
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Estado de Alagoas
Secretaria de Segurança PLlbhca - SSP/AL

Corregednri;=t"'- Gpr;=tl de Polícia Civil .- CGPC

Outubro de 200 I

UI' i\" II ')/20() I - CGPe I'''lacciú. 0·1 dL' Julho lk 2001

COnllll"llle II sollcilado no Ofício GAu/PG,J- /1"

21 'l/(ll, d<11(1do de 16 ue abril til.' 200 I. oriundo d'l Prm:lIl"i1dori;I-(il'ral
de .Iusti,'a. IIlformo a V. S".. que roi il1staurnJu o Proccsso
I\dllllllislralivo Disciplinar n" 001/200 \-7;' CRI>. em 03 dc .i"llcirn do
COlTl'Ille 11110 c cOllcluso em I:') de março Jo mesmo ~lIH\ tCIlc!(; a
c!lmiss:in prOCl'SSWllc opin:H.ln -pelo arquivamcnlo. I:ll:c .1 I~llta dL'
interesse do ,illuiciúrio em romcccr illrorllla~·"(ks. que melhor
l"IlII.:ldas~Clll l)S l~ltos.

Aluall11l.:l1lL' (l l'n:sclllc pro~cdimelll{l cm:olltra-sc
11() cnNSUI'OC para ser rCI;lll1du

Atencios~I11l·lllC..

1\1:lria ~o ~llvcira I.opes
COHIlEGEDOI{A GERAL

11111". Sl'nlwr.
IVllll FOIl\cs Teks
rv\D, ('!lei,: de C;abincle li'l SCll\:lmi" l.k Ikks~l Sori.1I
I-.Jcsla

Corregedoria G~!"~_I."lIr:,!.'<lli(;iil~!~i~... -" RIJ;l clt>. COIl~p.rcio._'"1.0_.~ ~S./.l21 _]0 illldêlr • ~enlro .__ .•
I""acció/ Alagoas· Prédio L10 éllltigo PROUUUI\fJ CU': ~I020-911 .. Fone: (082) :)3G- 8995

CHEFIA DE GABINETE
RECEBIDOS N STA DAr
MACEIO-Al /...f!I../ o
HOIilA _-..a....:.:~.....,......__
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Of.GAB/PGJ - N° 227/01

Maceió, 17 de abril de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Por intermédio do Cf. SGMlP nE 272, datado de 23

de fevereiro de 2001, Vossa Excelência encaminhou a
esta Procuradoria-Geral de Justiça cópia do Relatório R
nal da Comissão Par1amentar de Inquérito que se desti
nou a investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico.

No referido expediente foi mencionado que, além
do Relatório Final, haveria o acompanhamento da docu
mentação pertinente, solicitando especial atenção às re
comendações contidas nas páginas 223, a, e 225, c.

O item a, da página 223, do Relatório Final, ex
põe o seguinte encaminhamento: "Extrair cópia de to
dos os documentos e depoimentos elaborados nesta
Comissão sobre as mortes de Paulo César Farias e de
Suzana Marcolina da Silva, com o envio ao Ministério
Público do Estado de Alagoas, para conhecimento e
adoção das providências julgadas adequadas".

Ocorre que, afora o próprio Relatório Final, ne
nhum outro documento foi recebido pelo Ministério
Público do Estado de Alagoas.

Em sendo assim, solicito de Vossa Excelência
que determine a remessa das peças de informação
aludidas no bojo do referido Relatório Final.

Valho-me da oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência meus protestos de consideração e
respeito. - Lean Antônio Ferreira de Araújo, Procu
rador-Gerai de Justiça.

Ofício GJD n° 37/01

Maceió, 25 de abril de 2001

Excelentíssimo Senhor
Doutor Lean Antônio Ferreira Araújo
DO. Procurador-Geral de Justiça
Nesta

Senhor Procurador-Geral,
Tomando conhecimento através do DOE de 16

do corrente, da existência do Processo n° 151/01-PGJ
que trata de temas atinentes ao Relatório da CPI do
Narcotráfico, instalada pela Câmara dos Deputados,
e ciente, através de notícias veiculadas pela impren
sa, de referências à pessoa deste Magistrado em o
aludido documento, no interesse da Justiça apres
so-me em prestar-lhe alguns esclarecimentos e tecer
considerações que reputo pertinentes.

Mercê do art. 93 da Constituição Federal, o Ma
gistrado brasileiro é tutelado pela Lei Complementar

n° 35, de 14-3-79 que, em o parágrafo único do art.
33, estabelece, verbis:

"Quando, no exercício de investigação houver in
dício da prática de crime por parte de magistrado, a au
toridade policial, civil <;lu militar, remeterá os respectivos
autos ao Tribunal ou Orgão Especial competente para o
julgamento, a fim de que prossiga a investigação:'

A teor da lei, e em clareza meridiana, a própria in
vestigação é remetida à sede competente no momento
próprio em que o pretenso indício aparecer. Ensina a her
menêutica que a norma jurídica não há de conter palavras
ou expressões inócuas, vãs ou faltas de sign~icação.

Ora, considerando que a Comissão Parlamentar
de Inquérito, à oportunidade em que estava em funci
onamento, pretendeu ter encontrado indícios a inqui
nar este Magistrado, já então, caso pretendesse o
cumprimento da lei e da Çonstituição, deveria ter en
caminhado o achado ao Orgão competente para dele
conhecer, ou seja, o TJ deste Estado.

Aí, a indigitada CPI perpetrou "atuação abusi
va", nas palavras do Ministro Celso de Mello
(MSPR-23576/DF) que, em judicioso e veemente
acórdão afirma:

"A autoridade da Constituição e a força das leis
não se detém no limiar das Comissões Parlamenta
res de Inquérito, como se estas, subvertendo as con
cepções que dão significado democrático ao Estado
de Direito, pudessem constituir um universo diferenci
ado, paradoxalmente imune ao poder do Direito e in
fenso à supremacia da Lei FundamentaL"

Ademais, é de se infirmar o documento legislati
vo não apenas por ser produto de foro incompetente,
mas e não menos importante, por basear-se em prova
emprestada ilicitamente, considerando que as sindi
câncias contra magistrados hão de correr em segredo
de justiça, sendo ilícita, então e também, a remessa de
cópias à CPI, bem como a sua recepção por aquele ór
gão transitório. O desrespeito à norma do inciso LVI do
art. 5° da Constituição Federal invalida o documento.

Revela-se, sem dúvidas, inócuo e inoportuno o
pretensioso Relatório no respeitante a magistrados e
à magistratura.

De outra parte, cumpre-me informar a Vossa
Excelência, com desassombro, ter existido sindicân
cia na Corregedoria-Geral de Justiça através da qual
se investigavam os fatos alegados pela CPI, e antes
dela. Dito procedimento, informo, foi declarado nulo
pelo Colendo Tribunal de Justiça de Alagoas, nortea
do pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em deci
são liminar proferida pelo ilustrado Ministro Marco Au
rélio em a Ação Originária n° 571, reconheceu ocor
rência de abusos pela autoridade sindicante na forma
do inteligente Acórdão:

Decisão autorizativa de sua abertura.
Liminar do Supremo Tribunal Federal, suspen

dendo, provisoriamente sua eficácia.
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Reconhecimento formal dos vícios de infringên- dência Regional do DPF em Alagoas, no uso de suas
cia da Carta Magna. (Acórdão na 5.335/99) atribuições legais e em cumprimento ao despacho

Clarificado fica, ainda, que a indigitada CPI, a exarado pela Corregedoria Regional Policial, no ex-
despeito de su~ incompet~nc~, prat~cou ato que já vi- pediente protocolado sob na 08230.002823/01-67,
nha sendo realizado pelo Orgao efetlv~m?nt.e co~pe- onde é requerida Certidão referente a instauração de
te~te para tal.' ~stabelecendo-~e um bis In. I~em Ina- Inquérito Policial ou qualquer outro procedimento
celtável.ao Dlr~lto; ~es.~o aSSim, o ato do JUIZO n~t~- para fins de direito. '
ral do slgnatáno fOI nulificado por aquele mesmo JUI-
zo, o que desautoriza mais a ação da festeira Comis- Que, atendendo solicitação formulada pelo
são Parlamentar de Inquérito. Dr. Daniel Antonio Souza Accioly, Magistrado, por-

Além dessas considerações, apraz-me, ainda, tador da Carteira de Identidade na RG
encaminhar a Vossa Excelência a Certidão negativa 606. 139/11/SSP/AL e CPF n° 397.718.654-04, e ve-
anexa, fornecida pela Superintendência da Polícia rificando os arquivos cartorários e Sistemas de
Federal em Alagoas. Informação Criminal e de Procedimentos, Certifica

Certo de ter contribuído para o esclarecimento que Nada Consta em seu nome. Nada mais haven-
dos fatos firmo-me. - Daniel Antônio Souza Accioly, do, afirma a presente.
Juiz de Direito. Maceió _ AL, 18 de abril de 2001. - zamenhof

CERTIDÃO José Cavalcanti Sitônio, Chefe do Cartório.
Zamenhof José Cavalcanti Sitônio, Escrivão de Visto, 18 de abril de 2001. - Paulo Fernando

Polícia Federal, lotado e em exercício na Superinten- Bezerra, Delegado Regional de Polícia.

...5::;.. -~ --"-.~ -4_"-

Ac:;5.q O-Z;q1H.JlB%A M. 57. Q p"eqQAISI
__LATO"

:l:MPE:TRANTS.
~'V'C:»GIA..I'>OS•

~SS:J:STIõlNT:m:

ADVOGADOS,
J:MPETK.A.DO,

_ZN. MARCO AURaL%O
DANXEL ANTONIO SOUZA ACCXOLV
PRRNANDO NEVBS O~ srLV~ E OUTRO
ASSOCIAçAO DOS MAGXBTRADOS BRASXLKIROS - AMa
FERNANDO NEVES DA SILVA B OUTROS
TRZBUNAL DE JUBTXÇA DO BSTADO DE ALAQOAS

DEC:J:SAo- ..... XMZNA,R

aOMP..TaNCXA. ax-ra-oaroX_A.aXA
AL:r.......... -..,..- DO %'NC:I:'SO % »0 .A.R.-r.xa
102 DA CP %_9ED%~ n_ ~%B D
_BT~S DOS _BNBROa DO -rRZBUNAL.
MAClI:r:STIlt..ADO VXTAL:l:CXO - __T....-.r

- ..ORMAL.XDADBla.

1. O ~_g~Dt~_do Da~~e~ AntOn~o Bouza AOC~o~~y. co
_YQ~_~ê~~~_ d~ A8_~ci_ça~ ~~~ M&g~_t~~d~_ P~__ i1.~~~8. i~p~t~~ ~_~

Rl.dlnde..do de a_gur-«.nça. t::e>.:r-rnu.l..a.racJ.e> ped1-d~ da. Qc:»raoO.i&G.e::- cs_ :L :l...-n:l.~..r
... o:rat.:z:-a IfttCll dO' Tr.1.buna:L d... J"-Aut:Lç_ de> E8e.ado ele A~agClo__ • De ACCJoJlt"'"d
0'c:ll1Tt _ ::l.~~-=.:i....-.::J.... ~ Dea.catnbal.2::'"g'Gldc:».r" e>z-.1.ar::adCll Mo,ot:. .. ..i..rCll c_v_1.c:::D.~t:.es MB:I."l."~.

4poc_ Correg.dor-Oera~ do Tr~bun.~ de Juetiça do Estado d. A~ago.a

recebera te1.~on.~. anOni~o sobre cr_n.feranc1. d. det_rm~nad

p~o.~d~.~~_ ao sue_dO d. Hp~O QrOD&O para _ Cada~_ Pdb~~c_ d
~t_~Q~~. e~ ~1a9~__ • X~_l:.a~~~d_ B~~di~Ano~a. ~end~ .~4~ ou~~4_

1~Q~rag p.e80_. e ~eq~~.it~do. d~ou~~c~_. d.t.~~i~_~_

DOD.,tnI:::t_re_cs.c;)~ .. q'Uebra dc:. .~g:L1.<:t bar'1c"~:I.~ ... 'I:..1"'l:O~::Lc::CJ dc> p::rOp-a:-j..
zmp_erante. C~~o~u~d~. _8 ~n~a&t~g_çO._. ~1_bor.r_ ~ S~~d~o~~t_ p.ç
que: X<:::IIt'-l.1.0'U. CORlO ~·'j&.11g_'ITlent:.o-. at:::r.:l.bu.1..CJ.dc:> .a.CJ> 3:wnp.trant::.e ,. _ CJlutr
mag:1. ..t:.:r ...cSo ... pr6tioa el_ ..,ra."....... ~~fr.......&eS 6 a ut:.~l.:1.""ac;::llo do C::&:I:'9
p_~~ ~be_r pro~e~to P~&80.~.

A~nda aQnD~_~~. ~ ~~.t~nt_dQ, ~_9u~~-__ _ ~_~~ d
_p~~~.~Ç69A~ d. d.f~~~ p~6~ia de que cu~d~ O a~t~s~ 27, • 1-, da La
C~~p16~enc~r ~- 35/g9. ~po~tun~d&de ~~ qU_1 r ••tou _~gQ~d~

_u_p~LçA~ do De_~~~rg_dor Or1and~. tQ~d~ ~~ ~~~t~ i~~~~~~d. pe._~o

d~corra~C_ d_ ~~P~c~Q.~ de o~~du~~ O~~~~~~._. r_~h~ç_d_ a~~

:L~d.~..Z"'.:l.rn_rJ.tc» d_ d.nd.~a:S..~.. a~c:::II_'S"'r..do O> pc-... .c» p_r_ doE... pr.v1. ....
pro>o_s_o> fo:L _~b..-..c~do .. ..p.r..c.:l...aÇlAo do TE"J.,.b'U.~1. P1e.-ac».. T~Cl_"V'L. r,
_eu.ao r_~~~mada em 3 d. ~~~o~ro de ~99?, na~ B~ obte~e qu~~~ paa
do~.:t..b..r"o&lo. po:s.... cOI."J,rox-cna c;::-.rt:Lclac:> _ d._p.oho, do entao proa.i.donct
d~ T~~buna1. DB_mmhargador J~~ro~ H_i. F~~~_ndcQ. ~_~e1_r_~-~4

~lnp.d:Ld.C>1Ia c»_ O n'\ba;rgudCt%"_. P-.u1<::) R.c:>~h_ MC'~de_, Jc:._6 .-..sra... .1.dc:.. d.
s~~__ ~~~d~~. ~~~_1d~ ~~~&~~~ a~1~~1~~ ~ a_~.~~~ L~~_ D_~_ d~ Li~_

~~~d~ q~g. _ .po~~. ~~~ d~Q ~Dd~1~~g d~ Tr~bun.1 en~oner_~a-8e v_s_
__e_ncSo c:. D_.,.h-.b":II:"g~dcaZ'" -3'<0>.4 M-.r-q.-.1 C ..",,-.1o.-%'1t.:L .:l.mp_d1clo e", c:o~cret'

d. .-CU_~, p~~q~_~t~ envo1~Ld~ n~. .p~.6d~o. ob~_to da ~ft~e8e1g.Q.o

0_ _~~~_ r~r~~ r_~.e~d~_ ~~ Sup_~i~~ T~~b~_~ d_ J~.tLQ_ _.
aegu~d~. 4_~O~~1d~_ ~~ ~~~b~n_L de or~9_~.
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Aponta-lIe que o Impetrante imaginava o aS8unt
encer~ado, quando veio a presidir in.truçlo criminal de caso d
envergadura maior, o aasassinato da Deputada Federal Ceci CUnha
Conforme registrado em despacho remetido a .sta Corte, reoebe.
pres815es das mais diversas origens, villsndo a decretar a pri.ão d
deputado 8U8pe1to de ser o mandante do crime. Entlo, for
surpreendido com recebimento de' ofício datado de 14 de abril de 199
e assinado pelo Desembargador Orlando Cavalcante Maneo, r~eentement

empo8liJado como Presidente do Tribunal de Justiça do E.tado, dando
lhe ciência do que a Corte, em 8.s.lo planAria d. cunho 8eareto
"atendendo ao cuntido em proce.IlO de 81ndic.no1a"", re.olve
suspender o Impetrante das atividades alu8ivas à magistratura pal
prazo de cento e vinte dias, convertendo o procedimento em inquArit
administrativo, ~em prejuízo da remes.a de cópia ao Minist'ri
Pdblico Estadual.

Argumenta-se que a deliberaçlo nlo subsiste, j~ qu
tomada em reuniao .ecreta, para a qual o Impetrante ,nlo fOI
intimado e, mai8 do que i.80, presidida por De.embargaàor impedide
deixando t.~m de aer ob.ervsdo o quorum de reglneia. Afirma-e" e
que pese ao 4ispoato no inciso VI do artigo 21 da Lei Org8nioa 11

35/19 (LOMAN), a competencia deste Tribunal. Para tanto, empolga-G
o preceito da alínea "n'" do inciao I do artigo 102 da Carta é
Repdblica, .egundo O qual compete BO Supremo Trigunal Feóere
proce••ar e julgar a aÇao em que todo8 oa membro. da rna~1.tr.tUI

sejam direta ou indiretamente intereeaados, e aquela em que maia c
metade dos membros do tribunal de origem 88tejam impedidos, ou eejl
direta ou indiretamente interessados. Conlloante tal raciooínio,
hipÓtese dos autoR enquadra-.e na segunda parte do preceito, isto 4
mai. da metade dos membro8 do Tribunal encontram-ae impedido•. Al.
dOi qu8tro deeembargadorea que oe di88~ram impedidos na ••8810 4.
da novembro de 1'97 • do Desembargador Auberino Corraia aarbo•• ,~~
jurou 8uspeiçlo na 8ea.lo da 13 de abril da 1999, ••t.~:
impoasibilitado da participar do julgamento deste m.ndadp
segurança o Deeembargador Orlando Monteiro Cavalcante Man80, tenC1
em vista quer a inimizade capital, a presidência da a1nd!clncia,
opinilo emitida quanto I autoria da. 1rregularidade. que inve.tigo
ou, ainda, a Pr••idlncia do pr6prio Tribunal, devendo, a••1m
.ub.orever •• informaçeoa. Da!, contando o Tribunal de Ju.tiça d
Alago... oom onze membro., a inviabilidade de vir a julgar elt
mandado de aogurança. Oiacorr.·se a respeito, evocando-.e 6pt1ca d
Ministro Cel.o d. Mello em deciGlo' prolatada na Açlo Originária n
235/PR, bem como 011 precedentes revel.c1os na, apreciayao do Manc1ad
de Segurança n· 23.215, relatado pelo Ministro Nelson Jobim, e n
Acr10 Originaria n° 534, sob a minha relataria (Di'rioa de 4 d
setembro de 1'98 e de 17 de fevereiro de 1999).
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No tocante l queatlo de fundo, inaiate-se am que fo
desr••peitad~ a Const1tu1çio Pederal, a LOMAN e o própr10 Reg1mont
Interno do Tribunal de Juaeiça do Eatado de Al.goas, no qu
condicionam o afastamento de. ma9istrado vita11cio • deliberaçl
assentada no voto de doie terços doa membros do Tribunal. Articula
ee, ainda, com a auaência de intimaçlo do Impetrant., adu.indo.. s
que, me.mo que ee pudesse cogitar de proceeso a correr em .egredo d
justiça, o crivo realizado pela Corte deveria fazer-ae com a afanei
prévia do Impetrante e do re~;:'ectlvo advogado. D1scorre-aa
re.poito, asseverando-se, mai8, que ninguém pode eer oons1derad
culpado até o tran8ito em julgado de sentença penal cond.nat6r1
(Constituiçao Federal, artigo S" - incieo LVII), devendo esta dltilf
ser proferida por autoridade competente - (ConstituiÇJlo Federal
artigo 5", inciso LIII),' que , a judicial (Constitulçlo Pedoral
artigo 95, inciso I), observado od.vido proce.Bo 18gi
(Conetituiçlo Federal, artigo 5·, inciso LXV), com contraditório
ampla data•• (Con.tit~içlo Federai, artigo 5-, inaiao LV).
Impetrantl!l, mag1.trado vitalíoio, toria .ido afa8tado das funç~.

por procedimento administrativo em que as provaa toram- colhidl
irregularmente e por autoridade que nlo poda .er tida cor
imparcial.

Re.Malta-se qu~ a Aaeooiaçlo doe Magi.tra&
Brasileiro. entenda eatar anvolvida, na espécie, prerrogativa •
magistratura nacional, pelo que 8e 1mpOe, a.a1m, a respoct1'
presença ne.te mandado de eegurenQa, na qualidade de aasiatente.

Pleiteia-as conos.alo de mod1da aoautal.4o~. ·pa
l!Iu.tar 08 efeitos <la deoi..ao atacada-, bem como O imed:Lato retPf
~o masiatrado la sua. funç6ee, a.e.veranão-.e concorrer8~·
prA.supostoe previ.to. em 18i, ou sej~, o .tn.l do bom d1re1td ~

risco de manter-ss com plena eficAcia o quadro, requerendo-.o 8ej~
solicitada. informações ao Prosidente do Tribunal de Justiç. de
Alago••• , apO. ouvido o Procurador-Geral da. a.pQblica, • ooneee81c
da 1I09\1l"an9& "para anular a doe1••o do Bgr'g!o Trib\ll\al eSa JU.eiçl
do ..tado d. Alago•• qu., f.~1ndo, por dlv.r••a maneir•••eu eSireite
líquido e aerto, conforme j& expo.eo, em 13 CSe abril d. 1"',
determinou a converslo da 8ind.iclncia n- '7.000760-4 .rn 1nqu6r1tc
admini8trativo o suspendeu C) Impetrante d. 8ua8 atividad.,
judicantes".

À inicial jun~aram-ae 08 documentoR de folha 21 l ~09

sendo que estes aut.oll vieram-me ooncluso. ao t'rmino do di. d·
ontem.

~. Sob o Angulo da competência desta Corte, 8xliurge
aplioabilidade do disposto na allnea -n- do inci.o I do artigo 10
da Conetituiçao Pederal. Tem-•• o imp.dim.nto d. mai. da metad.e do
integrantee do Tribunal de Justiça do Estado d. Alagoa. para atua
ne8te mandado de segurança, conforme depr.ende-.e do relato .upra.
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Conforme fiz ver na .l\çlo OriginAria n· 534-S/TO,
jurisprudência desta Corte 6 no sentido de nlo admitir a aS81stênci
no mandado de segurança. Compreendo a preocupaçlo d& A••oc1açlo do
Magistrados Briutileiroa com a intangibilidade daa prerrogativas d
magistratura que, ant.. de estarem voltada8 & proteçlo deste o
ciaquele juiz, vililam I aegurança da pr6pria socü~dade. O fata d
hav.r requerido, na inicikl de.te mandado de segurança, a acSm1a.e
como •••iatente revela, .em dQvida alguma, a ••riedad. eia queatlc
Entrementes, nlo posso olvidar o que v.m sondo dec1d1do p.l
Tribunal:

Processual CIvil. Mandado De segurança
Conae.s40 de .erviço públlco. Interesse na cau.
alegado pela unilo Federal. Podído de ••"1. tIne.
(inadmissibilidade/.

HOlJtrll-.et correto o entendimento .f.l.nnado PfI:
v. ac6rd1o recorrjdo no Bentldo de deacab1mento c
asei.tancia no mand.dQ d • • egur.nç., tendo em vJ.t.
que dí."pOe o art. l' cfa Lei. n· 1. 533/51 n. ...ec:S.lç'!
dada pela Lei n· 6.701/14, que reetrjngl~

intervenç&o de terceiros no procedimento (lo ~ ·
.instituto do 1.1tJ.con,,6rc1o (.Recurso Bxt:raordín'rl(
n' 111.178-B-SP, Segunda TUrma, unAníme, RelatoJ
Mini.era c41io Barja, ac6rd.o publicado no D1.r:l.o d4
JustiçQ de 30 de outubro de 1981).

Como 4 bipóte.. dB aa~iBtlncil

llt:t"con8orc.ta.z, art. 54 do me.mo c6d1go, .ergue-.'
que, por ser o all.O de .tngr•••o vaI W1 tAri.o dI
terceJros no prooe••o, n'o se mc.tra compAtível eom I

ri to especial e aumir10 do mandado de ••guranç4
j~eerado contra ato judicial <Habeas COrpUA n
69.e02-6-8P, Segunda Turma, unlnime. Relator Hinist~

Paulo Bro8sard, Ac6rdAo publioado no Diário de 16 di
mar90 àe 1.993).
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Assim, de.cabe a admis.lo d. Ae8ociaçlo do
Magistrados Brasileiros (AMa) como a88istente, valendo notar que
decialo proferida na Açlo origiRitria n- 53'-5/TO tambam envolve
magistrado e prerrogativa prevista na Carta da RepQblica.

No ma18 , verifica-se, de lnÚ,.i.o, a preoip1taçlo cS
ratos conaideradA ~ sindioância que .e encontrava paralisada deade
de novembro de 1997. I tudo ocorreu após o Impetranta haver atuad
na ac;lo penal que ••tampa a acu.açlo, contra o ex-Deputado Federa
Talvane AlbUQUerque, de ••r o mentor do ~Hula.ainat.o de pe.lloa.
entre •• qual. a Deputada ceci Cunha. Em ato prooeasual da remea.
do proce••o a e.ta Corte, aludiu o Impetrante a pre8aOell, .1nclu.iv
• ameaça aofrida, no sentido da seqd8ncia do proce••o de .indic!noi
(folha 108 a 110). Este registro 6 feito diante da coincidinei.. de
fatos.

Mais relevante, na hipOtese, •• con.tataçlo de havez
ae emprsfltado oontornos impr6prio. I ••8810 em que apreciado. c
auto. d. e!ndicanoi•. Deu-ae-lhe o ca~'t.r secreto ••1 nem m••mo
acusado foi cientificado. Acr••ce que .e ·veio • delibera)
caminhando-a. para ato de ineg'vel r.perou••lo, haja viata o perfj
do magistrado • o afastamento da. atividades judicantes por cento
vinte dias - lIem que fosso re8pe1tado quorwn impo.to pelo arcaboul
normativo no tocante 4 mat6ria.

o quadro , conducente a 1mprlmir-.. efig'~

8u.pen.iva a este Mandado da s.gurança, deferindo-ire a liminar In,
temo. em que pleiteaàa, ou 8eja, para .t••tar do oen'r10 jur1cllc,

st' o julgamento final, a autoridade do ato impugnado, ou aeja,
dellberaçJo do Tribunal d. JUBtiça do SliItado de Alago.. que implicol
• proa.d'nai. da .1nCliCl'DCli., t •••n40 .urgir, ••• tm, o inqutlritc
admini8trativo, bem oomo o de8ga.~ante af••tameneo do ~agi.tr.d(

envolvidó. .

Indefiro o pedido de &s8iBt@ncia formulado pelé
A.aoçiaçlo do. Ma9istradoQ BrasileiroQ.

3. Solic:1.tem-lIe informaç~eQ aO Tribunal de JUllilltiça d,
E.tado de Alagoas. Vindo ao" autos o pronunoiamonto, oolha-fle ,
pareoer da Procuradoria Geral da Repdbliça.

5. Publique·se.

Brastlia, 14 de maio d. 1999.
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Inq.u~ritoAdml.nlstntlvo n.O 97.000760-4. da Comarca Capital.
lndU:ladoS: Sérgto Wanderley Persiano e outro.
Relator: Des. JOSÉ FERNANDO LIMA SOUZA.

Aeórdlo D.· S.33SI99

Outubro de 200\

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Proocsso AdmiJlistrotivo.
Decislo autorizativa de sua abertura.
Liminar do Supremo Tn"bunal Federal,
suspendendo, provisoriamente, sua etlc6cia.
Reconhecimento formal dos -viciO! de
infring8ncia da Carta Magna.
C~lindicado que provoca reflexlo do Pleno
sobre o conteúdo ideológico da providencia
provisória SUBO referido.
Autocassaçlo da decisAo impusnada via
AçAo Mandamental.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de IDquirlto
Administrativo n." 97.000760-4. da COOWat Capital. em que figuram Sérgio
Wanderley PeBiano c outro, como indiciados. -

o Pleno, à unanimidade de votos, ~jeçidiu pela instauraçlo de
Processo Àdministrativo, em race do que resultou demonstrado por via de
Sindic4ncia realizada pelo Excelentlssimo Senhor Corresedor..Oera) de
Justiça.

Partiu-se da prem.i3so que, pans a rcalttay!o de sess&o para deliberar
aobr~ A abertura ou nBo de Processo Administmtivo, n!o havia necessidade de
conVO"~dos co-sindicodos e de que eDt~ nllo podcriftlll intervir nA hora do
julgllDCDto (dclibernç!o).

A rcunilo foi secreta.

Afmal, decidiu·se pela instauraçao de procedimento administrativo,
afastando-sc, de logo, os dois(02) juizes envolvidos, por 120 (cento Cl Vinte)
dias.

lrresignado, wn dos co-sindicados bateu às portas do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ingressando com um Mandado de Segurança,
logrando elrito, eis que lhe foi. imediatamente, concedida liminar.
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o lIi&J18lârio da Medida Liminar. Ministro MARCO AURELIO.
no seu respeitável! despocho, colocou que D decislo do egrtgio Tribunal de
Justiça do Estado de Alllgoos violou a Lei Fundamental do pais, porquanto 8

SCS3aO foi secreta, sem que os sindicados tivessem intenido.

Explicitou-se que houve inobservância dos principios
CODStituciODlÚi da amph, dcfaa, da publicidade dos julsmnentoB do Poder
Judiciério e do devido processo legol (P1lS. 5", XXXVIlI e LV, da CF/88).

Um dOi co--indiciados, Dr, Sérgio Wmderley Persiana. visualizando
a perspectiva de 8 deçisllo final do Excelso SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL só eclodir dentro dtl um lapso de tempo nlo muito curto, diriSiu
se a este Pretório, pedindo para que, ante o contemplado na liminar aludida,
possa-se acolher os seus fundamentos, cassando-,c u ~eu próprio dCcLtum,
para que outro seja proferido, em estrita obediência à Lei Maior do pab.
principalmente no que pertine à publicidade (cifastada quI esteve em
tkcomncJa da se3sQo secrela). à 8lIlpla 4cfcsu e 110 devido processo legal.

"A mencIOnada dsclslJo foi pmllltads em 14 de mala deste 8no
e eMallom, ao final de. atividade. foren~es de.te exerr:lcJo,
linda nSo foi Julgado em definitivo o Mandado de SagUrtlnÇ8,
I8tarrJamento que 58 ju8tiffc8 diante do volum9 sígnificenvo da
prooeallOs quo tramitam n,qu./a Suprema Corto.
................... ••••••••••• '.0 " ••••••• _. .o ••••••

Em aNlm sendo, requer ae dlflnt Voua Exce/tnc1a ~lJbmtltor o
pedkJO que 018 Ionnull', 9 slJperlor oonsldsreç40 do Douto
Rel,tor fi, conJOquentement" ao Plen9rio, etp6tt seu
pronunclamento, para exime do vicio apontado ns tlm/nerdo
Senhor Mini,tro ReJalor dO MANDAMUS, fiM/,ndo a dectaiJo
anterIOr, como de dll8/to, no ptBzo qU6 for po88/~r
(Trwch08 do requerimento do indiollldo).

B, rcawnidlUDeJ1tc, Q rclftlório.

Cuida-se de pedidu em que se objetiva a desconstituiçBo do ato
deste Trib\UlaJ de Justi~8 que converteu 8 SINDICÁNClA em PROCESSO
DISCIPLINAR (Inquérito Administrativo) e detClnninou o atàst8mento. por
120 (cento c \ltntc) dias, dos Juizes de Direito atingidos pela sindicAneja.

Há, pOl1anto. por porte dos Senhores Desembargadores signatários
do Acórdlo vergastado, o reconhecimento formlll dos vicias cristalizados na
vulncntÇlo de postulados constitucionais inafastáveis.

"IVo tOCiflnte á quellJo da fundo. 1I18/st.'9 em que 'foi
dlfBl88ps/tsdB 8 ConstltlJ~'o Federal, 8 LOMAN • o propllo
Regimento IntfJlTlo do Tribun.J de Justiça dO Estado t/8
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ne_j""9;"'·"v .,.. -... wv'f__,~.~.,...2~fa~b~~!~.: ... F_v.!~7.-"'~! ~ ... c,.
vttslfclo , dellbfreç'o _"fJnt.ue no voto elo do/a te;çàs· do~
ITtfmbro. do TI1/Juna/. Mlcul...., .Inda, com 8 auHncla do
Intimap'o dO Impetnmto. acJuzlnao-H que, mesmo que se
p~Qe"8 cogitar de processo e correr em segredo de Juat/çe, o
CfM) I'8IiIIJzedo pBJs Corle c:JoveTÍe fazor~fJ oorna 8 cIInc/e
plévle elo Impetrante fi do ""3Pedlvo advogado. DIsconv-ee ti

,...110, 88severane1o-ae. m.'.. qUI1 ninguém pode aor
consJde,.do culpado 816 o t"n.lto fim Julgado ele sentença
pen.1 condenetót11J (ConatltulÇ'o Federal, artigo 5.•, IncJ80
LVII). devtndo esta última I8r proferida por autoridade
competente (Constltulpto Federal, artigo 95, Inciso I).
ob,efVlJdo o devido pfOCtl$60 /flg.1 (Conetltulç'o FedtftrlJ, .rt/go
6'1, Inciso LlV), com oontradltórlo e ampla defe•• (ConJtltulçlo
F.o,rel, artigo 6. ~ Inclao LV). O /mpetrentfl, msgi.tntdo
vit.Il0t0, ferie sicJo afastado dea funÇ(Ses por procedimento
8dm/n/~f8t/vo em que .8 prova, foram colhidas Irregu/.m"!Jl1te
• por eutorldade que nlo pode a.r tida como Imparcial. •
(Treet1o do deapacho da lavra do Mlnlatro Marco Aur6110. que
lu.pendeu " enc6cia da dedalo deste Colegiado Togado••~
ftn81 Jutg.mento WrIt).

Para evitar ou obstar a reiteraçlo futura desses atos, aos co
sindicados será assegurada a ampla defesa, iniciando-se com 8 oonvocaçlo
dos mesmos para intervir~ desde o inicio, no procedimento que será
instaurado.

Igualmente, a SessQo par8 deliberar sobre a instauraçlo do procosso
administrativo sere pública, inclusive com a cunvoc8çfto de Juizes da Capital
para subatituirom os Desembargadores que se declararem impedjdo$ ou
suspeitos.

Demais disso, hâ considerar que, hoje. com 11 assunçlO do
Mlllatrado MÁRIo RAMALHO. existem 07 (Bete) DescmbBTgadores,
portanto númoro leSAI. em maioria absoluta. para compor O quorum de
julgamento. Valioso, por certo, o argumento de que, fl rigor, inexiste qualquer
obstáculo ou incompatibilidade ao julgamento dos co-sindicados.

-Rfforyemos e88e nosso entendimento, efl""ando _ Voaaa
Exce16nc/a, que um doa Desembargadore8 fmpodldOfl (O...
Paulo d. Roche Mend"), encontrrJ-sfI flpotJenttldo, no que foi
tubatltu/do pejo .tua' O... MÁRIO CASADO RAMALHO.
paB88neJo O quorum, que sntN 1J1lI de .'lI, petrl _te
Desembargadores-
(TópiCO dai InformaçOea prestada. pelo emlnonte
O..emberg8dor Preektente desta egr6gla Corte. nol autot. da
Açlo Ortglnénan.G 51 - OfIcio GPTJ 0.° 294/1999).



Outubro de 20(1I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Afmal, nAo pode prospel'8t a C1StailU'ÇAo. Esta. aqui, nIo interessa
aos próprios co-sindicados. que poderio ser in~lCS, fi08l1do
ettiiJ118lizados. ,tê que um provimento judi<:ial dofinitivo exauria.

A vista do exposto, ACORDAM 08 DC8cmbaraedores quo
compôem o PLENO. em ressuardo, prin~ipalmClnte, 80 aspeçto CODteucUstic:O
da liminar da lavra do respeitável Mtolltro MARCO AiJRtLlO, do 5TF,
que, aqu~ servlu de bússola., revel' a 8JUl pr6prta tkclsao administratIVa,
provocados que foram, convictos de que esta novel posiçlo 6 a que melhor se
conforma aos aoseio! de JUBti9Uo pois calcada em principias constitucionaill,
intimxJnstltueionois e tticus.

Assim. na esteirll desscs entandlmcntos. o Pleno do Tribunal de
J\I8tiça do Estado de Alugoas, à unanimidade, dá provimento 10 pedido
formulado pelo Juiz de Direito SÉRGIO WANDERLEY PERSIANO, para
c888U1' 8UA própria decisllo que detenninou 8 abertura de procesaD diacipUnar e

,suspendeu as atividades dos CO-lindiaados por 120 (ceoto c vinte) dias. face
ia razOei alinhadas.

Maceió. oos 1(i de dezembro de 1999.

Ret. or. Gab.lPGJ na 614/01 - MPAL
Ciente. Publique-se e. após, arquive-se.
Em: 02110/01
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PROJETO DE LEI N° 5.459/01

Acrescenta artigo à Lei n° 9.504, de
30 de setembro de 1997, dispondo so
bre a propaganda eleitoral para os car
gos de Vice-Presidente, Viee-Governador,

Brasília, 17 de agosto de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 56, de 1999, constante dos autó
grafos em anexo, que "acrescenta artigo à Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre a
propaganda eleitoral para os cargos de Vice-Presi
dente, Vice-Governador, Vice-Prefeito e Suplente de
Senador e dá outras providências".

Atenciosamente, Senador Carlos Wilson, Pri
meiro secretário.

Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Senador Carlos Wilson, Primeiro Sec~
tário, do senado Federal, nos seguintes termos:

Ofício nO 982 (SF)
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Do Exmo Sr. Nelson Rodrigues dos Santos, 1. Manifestar-se enfaticamente contrário à ini-
Coordenador-Geral do Conselho Nacional de Saú- ciativa.
de, nos seguintes termos: 2. Propor aos Poderes Executivo e Legislativo, a
OFíCIO N0 549/CG/CNS/GM/MS abertura de uma discussão nacional programada so

bre este tema de tamanha relevância, na qual é indis
pensável a participação do CNS, da Sociedade Brasi
leira de Bioética (SBB) e de outras entidades da soci
edade organizada envolvidas com a Ética e Qualida
de de Vida.

3. Solicitar ao Poder Executivo Federal não pros
seguir com a proposta da MP na forma apresentada.

4. Solicitar ao Congresso Nacional, caso persis
ta a intenção do Poder Executivo, a não admissibilida
de da MP por não atender às características interna
cionais relativas ao conceito de Bioética, em especial
quando o assunto é conduzido por um segmento uni
lateralmente técnico em um tema coletivo e de inte
resse moral societário.

Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em
sua Centésima Décima Segunda Reunião Ordinária.

Dê-se ciência o Sr. Presidente do Senado Fede
ral e aos Srs. Líderes Partidários. Oficie-se e, após,
publique-se.

Brasília-DF, 18 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados
70160-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor,
Vimos a vossa presença para encaminhar Mo

ção do Conselho Nacional de Saúde, discutida apro
fundadamente e aprovada por unanimidade em sua
última reunião ordinária.

Tomamos a liberdade de enfatizar a relevância
do tema tratado, ligado à Medida Provisória que dis
põe sobre a criação de Agência Nacional de Bios
segurança - ANABIO e da Comissão Nacional de
Bioética.

Respeitosamente, Nelson Rodrigues dos
Santos, Coordenador-Geral do Conselho Nacional
de Saúde.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

MOÇÃO N° 5, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde,
em sua Centésima Décima Segunda Reunião Ordi
nária, realizada nos dias 5 e 6 de setembro de 2001,
no uso de suas competências regimentais e atribui
ções conferidas pela Lei nO 8.080, de 19-9-90 e pela
Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, tendo em
vista a Proposta de Medida Provisória que "dispõe
sobre a criação da Agência Nacional de Biossegu
rança - ANABIO, da Comissão Nacional de bioética
e dá outras providências", considerando que:

a) não houve nenhuma discussão Pública sobre
a questão;

b) a Bioética não é uma Disciplina Normativa
como dá a entender a proposta mas, pelo contrário,
tem como base a mutidisciplinaridade, a intersetoriali
dade e o respeito ao pluralismo reconhecido nas soci
edades modernas;

c) que a expressão "Diretrizes Nacionais de Bi
oética" é academicamente incorreta a partir do esta
tuto epistemológico da disciplina;

d) que o Ministério da Saúde incluindo o Conse
lho Nacional de Saúde, assim como a Sociedade Bra
sileira de Bioética, são interlocutores inabdicáveis ao
debate de temas relacionados com a "Ética e Quali
dade de Vida".

Resolve:
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Vice-Prefeito e Suplente de Senador e "Art. 240. Produzir ou dirigir representação te-
dá outras providências. atraI, televisiva, cinematográfica, atividade fotográ

fica ou de qualquer outro meio visual, utilizando-se
de adolescentes em cena de sexo explícito ou simu
lado:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1° Aumenta-se a pena de um a dois terços, se
o crime for praticado utilizando-se de criança.

§ 20 Incorre nas mesmas penas quem, nas con
dições referidas neste artigo, contracenar com crian
ça ou adolescente." (NP)

"Art. 241. Apresentar, vender, fornecer, divulgar,
em qualquer meio de comunicação, cena de sexo ex
plícito ou simulado envolvendo adolescente:

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um a

dois terços, se o crime for praticado utilizando-se de
criança." (NR)

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 17 de agosto de 2001. - Sena·
dor Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A Lei na 9.504, de 30 de setembro de

1997, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 41-A;
"Art. 41-A. A propaganda eleitoral dos candida

tos a Presidente da República, Governador, Prefeito e
Senador deverá conter referência aos respectivos
candidatos a Vice e a Suplentes.

§ 1° O disposto no caput aplica-se à propagan
da veiculada sob qualquer forma e em qualquer mei
os de comunicação.

§ 20 A inobservância do disposto neste artigo
sujeita os responsáveis à pena de multa de mil a dez
mil Ufir."

Art. 20 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto
nesta Lei.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, não se aplicando à eleição que ocorra até
um ano da data de sua vigência.

Senado Federal, 17 de agosto de 2001 . - Sena
dor Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

Ofício na 983(SF)

Brasília, 17 de agosto de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado na 135, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera os arts. 240 e 241 da
Lei na 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Cri
ança e do Adolescente".

Atenciosamente, Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

Brasília, 17 de agosto de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado na 306, de 1999, constante dos
autógrafos em anexo, que "altera o art. 44 do Decre
to-Lei na 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, para permitir que as penas restritivas de dire
ito possam ser aplicadas diretamente".

Atenciosamente, Senador Carlos Wilson, Pri·
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.460/01

Altera os arts. 240 e 241 da Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Os arts. 240 e 241 da Lei na 8.069, de

13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente - passam a vigorar com a seguinte re
dação:

PROJETO DE LEI N° 5.461/01

Altera o art. 44 do Decreto-Lei nO
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi~

90 Penal, para permitir que as penas res
tritivas de direito possam ser aplicadas
diretamente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O art. 44 do Decreto-Lei n0 2.848, de 7 de

dezembro de 1940, modificado pela Lei n° 9.714, de



Altera o art. 69 da Lei n° 9.099, de 26
de setembro de 1995, que dispõe sobre
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 69 da Lei n°9.099, de 26 de setembro

de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2°, re
numerando-se o atual parágrafo único como § 1°:

"Art. 69 .
§ 1° .
§ 2° O disposto na parte final do § 1° não

se aplica no caso de indícios de crime contra a
pessoa da mulher, cometido por seu próprio
marido ou ex-marido, companheiro ou ex-com
panheiro, ou namorado ou ex-namorado." (NR)

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

Senado Federal, 17 de agosto de 2001. - Sena
dor Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.PROJETO DE LEI N° 5.462/01
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25 de novembro de 1998, passa a vigorar com a se- Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-
guinte redação: metido à revisão da Câmara dos Deputados, nos ter-

"Art. 44. As penas restritivas de direi- mos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
tos são autônomas e podem ser aplicadas do Senado ,~o 7, de 2001, consta.nt~ dos autógrafos em
diretamente ou de forma substitutiva à pena anexo, que altera o a~. 6~ da Lei n 9.0?9, de 26 de ~e-
privativa, quando: ~em~ro.de 19~5,. qu.e dlsp?e sobre os ~ulzados Especla-

......................................, "(N R) . IS Clvels e Cnmlnals e dá outras prOVidências".
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu- . Atencio~mente, Senador Carlos Wilson, Pri-

blicação. melro Secretano.

Senado Federal, 17 de agosto de 2001. - Sena- PROJETO DE LEI N° 5.463/01
dor Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

Brasília, 17 de agosto de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados,
nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o
Projeto de Lei do Senado n° 91, de 2000, constan
te dos autógrafos em anexo, que "dispõe sobre a
divulgação em Diário Oficial do relatório do regis
trador de dados de vôo (caixa-preta) de avião aci
dentado".

Atenciosamente, Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

Oficio n° 985 (SF)

Dispõe sobre a divulgação em Diário
Oficial do relatório do registrador de da
dos de vôo (caixa-preta) de avião aciden
tado.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As conclusões do relatório do registra
dor de dados de vôo (caixa-preta) de aeronave civil
acidentada deve ser publicado no Diário Oficial no
prazo de quinze dias, após o encerramento da in
vestigação oficial.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 17 de agosto de 2001. - Sena
dor Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.
Oficio n° 986 (SF)

Brasilia, 17 de agosto de 2001

Senhor Primeiro Secretário,

Ofício n° 1.240 (SF)

Brasília, de 2 outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 194, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera a Lei n° 9.504. de 30
de setembro de 1997, que estabelece normas para
as eleições, para ampliar a segurança e a fiscaliza
ção do voto eletrônico".

Atenciosamente, Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.470/01

Altera a Lei n° 9.504, de 30 de se
tembro de 1997, que estabelece normas
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para as eleições, para ampliar a seguran- cessamento eletrônico da totalização dos
ça e a fiscalização do voto eletrônico. resultados.

'. § 1° Todos os programas de computa-
o Congresso Naclon~1 decreta. dor de propriedade do Tribunal Superior
Art. 1° O art. 59 d~ Lei n09.50~, de 30 de s;te~- Eleitoral, desenvolvidos por si ou sob enco-

bro de 1997, passa a vigorar acrescido dos §§ 4 a 8 , menda utilizados nas urnas eletrônicas
com a seguinte redação: para o 'processo de votação e apuração, se-

"Art. 59. rão apresentados para análise dos partidos
.............................................................. e coligações, na forma de programas-fonte
§ 4° A urna eletrônica disporá de me- e programas-executáveis, inclusive os siste-

canismo que permita a impressão do voto, mas aplicativo e de segurança e as bibliote-
sua conferência visual e depósito automáti- cas especiais, sendo que as chaves eletrô-
co, sem contato manual, em local previa- nicas privadas e senhas eletrônicas de
mente lacrado, após conferência pelo elei- acesso se manterão no sigilo da Justiça Ele-
tor. itoral.

§ 5° Se, ao conferir o voto impresso, o § 2° A compilação dos programas das
eleitor não concordar com os dados nele re- urnas eletrônicas, referidos no § 1°, será fei-
gistrados, poderá cancelá-lo e repetir a vo- ta em sessão pública, com prévia convoca-
tação pelo sistema eletrônico. Caso reitere a ção dos fiscais dos partidos e coligações,
discordância entre os dados da tela da urna após o que serão lacradas cópias dos pro-
eletrônica e o voto impresso, seu voto será gramas-fonte e dos programas compilados.
colhido em separado e apurado na forma § 3° No prazo de 5 (cinco) dias, a con-
que for regulamentada pelo Tribunal Superi- tar da sessão referida no § 2°, o partido ou
ar Eleitoral, observado, no que couber, o coligação poderá apresentar impugnação
disposto no art. 82 desta Lei. fundamentada à Justiça Eleitoral.

§ 6° Na véspera do dia da votação, o § 4° Havendo necessidade de modifi-
juiz eleitoral, em audiência pública, sorteará cação dos programas, a sessão referida no
3% (três por cento) das urnas de cada zona § 3° realizar-se-á, novamente, para este
eleitoral, respeitado o limite mínimo de 3 efeito.
(três) urnas por Município, que deverão ter § 50 A carga ou a preparação das ur-
seus votos impressos contados e conferidos nas eletrônicas será feita em sessão públi-
com os resultados apresentados pelo res- ca, com prévia convocação dos fiscais dos
pectivo boletim de urna. partidos e coligações para a assistirem e

§ 7° A diferença entre o resultado procederem aos atos de fiscalização, inclu-
apresentado no boletim de urna e o da con- sive para verificarem se os programas car-
tagem dos votos impressos será resolvida regados nas urnas são idênticos aos que fo-
pelo juiz eleitoral, que também decidirá so- ram lacrados na sessão referida no § 20
bre a conferência de outras urnas. deste artigo, após o que as urnas serão la-

§ 8° O Tribunal Superior Eleitoral colo- cradas.
cará à disposição dos eleitores urnas eletrô- § 60 No dia da eleição, será realizada,
nicas destinadas a treinamento." (NR) por amostragem, auditoria de verificação do

Art. 2° A Lei n° 9.504, de 1997, passa funcionamento das urnas eletrônicas, atra-
a vigorar acrescida do seguinte art. 61-A: vés de votação paralela, na presença dos

"Art. 61-A. Os tribunais eleitorais so- fiscais dos partidos e coligações, nos mol-
mente proclamarão o resultado das eleições des fixados em resolução do Tribunal Supe-
depois de procedida à conferência a que se rior Eleitoral.
referem os §§ 6° e 7° do art. 59." § 70 Os partidos concorrentes ao plei-

Art. 3° O art. 66 da Lei n° 9.504, de 1997, pas- to poderão constituir sistema próprio de
sa a vigorar com a seguinte redação: fiscalização, apuração e totalização dos

"Art. 66. Os partidos e coligações po- resultados, contratando, inclusive, empre-
derão fiscalizar todas as fases do processo sas de auditoria de sistemas, que, creden-
de votação e apuração das eleições e o pro- ciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão,
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Brasília, 1° de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação de Vossa Excelência,

indico os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que integrarão a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a "investigar o destino dado aos
recursos angariados com o recolhimento da Contribu
ição sobre Movimentação Financeira - CPMP'.

previamente, os programas de computa
dor e os mesmos dados alimentadores do
sistema oficial de apuração e totalização."
(NR)

Art. 40 O Tribunal Superior Eleitoral definirá
as regras de implantação progressiva do sistema
de impressão do voto, inclusive para as eleições
de 2002, obedecidas suas possibilidades orça
mentárias.

Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, observado o disposto no art. 16 da Constitui
ção Federal, com a redação dada pela Emenda Cons
titucional na 4, de 1993.

Senado Federal, 2 de outubro de 2001. - Sena
dor Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar PFUPST, nos seguintes
termos:

Efetivos
Deputado Gerson Gabrielli
Mário Assad Júnior
Rubem Medina

Suplentes
Carlos Alberto Rosado

Darci Coelho
lédio Rosa

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

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício na 1.376-L-PFU01

Ofício na 1.375-L-PFU01

Brasília, 1° de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção à solicitação de Vossa Excelência,
indico os nomes dos Deputados do Partido da Fren
te Liberal que integrarão a Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição na 550-A, de 1997, "dá nova redação
ao art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, altera o prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus e dá outras providências" e das
apensadas.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

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

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Ofícío na 1.377-L-PFU01

Brasília, 1°de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, in

dico os nomes dos Deputados do Partido da Frente Libe
rai que integrarão a Comissão Especial destinada a pro
ferir parecer à Proposta de Emenda à Consmuição na
407-A, de 2001, que "acrescenta artigo 84 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias" (Prorrogação
da CPMF)".

Suplentes
Aldir Cabral
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Luís Barbosa

Osório Adriano
Pedro Fernandes

Efetivos
Deputado Jorge Khoury
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caíado

Suplentes
Deusdeth Pantoja
IIdefonço Cordeiro

Kátia Abreu
Luís Barbosa
Mauro Fecury

Sérgio Barcellos

Efetivos
Deputado Átila Lins
Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Euler Ribeiro
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco
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Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, nos seguintes termos:

OF. W 1.014-P/2001 - CCJR

Brasília, 10 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Ofício do Supremo
Tribunal Federal n° 2.237/00, apreciado por este
Órgão Técnico, em 5 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Deputado. - Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° P-1.057/01

Brasília, 11 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a revisão do despa

cho inicial dado ao Projeto de Lei n° 3.879/1993, de
autoria dos Senhores Paulo Rocha e Aloizio Merca
dante, que "altera dispositivos da Lei n° 7.998, de 11
de janeiro de 1990, para ampliar o período de conces
são do seguro-desemprego e reduzir o tempo de
exercício de atividade necessário para obtê-to", no
sentido de seja incluída a Comissão de Finanças e
Tributação, nos termos dos arts. 139, 11, bc/c 41, XX
do Regimento Interno desta Casa, conforme requeri
mento do Deputado Osmar Serraglio, relator da maté
ria neste Órgão Técnico.

Certo de contar com a atenção de Vossa Exce
lência, renovo protestos de estima e considera
ção.Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Osmar Serraglio)

Requer sejam o PL nO 3.879, de 1993,
e os projetos apensados distribuídos à
Comissão de Finanças e Tributação.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa

, nos termos dos arts. 41, inciso
XX, 34, IX, h e 139, 11, b, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a distribuição dos projetos
de lei em epígrafe à Comissão de Finanças e Tribu
tação.
Os projetos visam alterar a legislação relativa ao se
guro-desemprego e podem representar aumento de
despesas do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalha
dor.
Devem, portanto, ser apreciados os aspectos finan
ceiro e orçamentário para verificar a compatibilidade
e adequação orçamentária pela Comissão de Finan
ças e Tributação.

Sala das Sessões, 6 de setembro de 2001. 
Osmar Serraglio.

Prejudicado, em virtude do deferi
mento do Of. n° 139/01 da CFT, sobre o
mesmo assunto. Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

CF. N° 1.059-P/2001 - CCJR

Brasília, 19 setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 397/00, apreciado por este Órgão
Técnico, em 18 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração.

Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

CF. N° 1.061-P/2001 - CCJR

Brasília, 19 setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇAO

OF. N°P-1.107/01

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nE 742/00, apreciado por este Órgão Téc
nico, em 18 de setembro do corente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Brasília, 26 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência desconsiderar o pe

dido de reconstituição do Projeto de Lei nE
4.433/2001, de autoria do Poder Executivo (MSC nO
297101), feito por este Órgão Técnico por meio do Ofí
cio nE P-1.005/2001, uma vez que a referida proposi
ção foi localizada pelo Gabinete do Relator, Deputado
Ibrahim Abi-Ackel.

Certo de contar com a habitual atenção de Vos
sa Excelência, renovo protestos de elevada estima e
consideração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

Ofício-Presidente n° 1.005/2001

Brasília, 30 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a reconstituição do

Projeto de Lei nE 4.43312001, de autoria do Poder
Executivo, que "altera o art. 339 do Decreto-Lei nE
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal",
em virtude de o mesmo ter sido extraviado no gabine
te do Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Relator da
proposição.

Legislativo n° 853/01 , apreciado por este Órgão Téc- A Sua Excelência o Senhor
nico, em 18 de setembro do corrente. Deputado Aécio Neves

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên- DO. Presidente da Câmara dos Deputados
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. Nesta

Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITU IÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.084-P/2001 - CCJR

Brasília, 19 setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nE 740100, apreciado por este Orgão Téc
nico, em 18 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇAO

OF. N° 1.085-P/2001 - CCJR

Brasília, 19 setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nE 741/00, apreciado por este Órgão Téc
nico, 18 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. n° 1.086-P/2001 - CCJR

Brasília, 19 setembro de 2001



Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Pre
sidente em exercício, da Comissão de Finanças
e Tributação, nos seguintes termos:

Ofício-Pres n° 492/01

Brasília, 19 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re
gimento Interno, comunico a Vossa Excelência a
apreciação do Projeto de Lei na 3.717/00, por este
Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu
blicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do respectivo parecer.

Atenciosamente, - Deputado Djalma Neves,
Presidente.
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Colocando-me ao seu dispor, renovo a Vossa COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
Excelência protestos de estima e consideração. - E COMERCIO
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Defiro. Desconsidere-se o pedido de
reconstituição do PL nE 4.433/01. Publi
que-se.

Em 2-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Djalma Paes, Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, nos seguintes termos:

Ofício na 215/2001-P

Brasília, 20 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n° 4.232/01.

Publique-se.
Em 2-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Marcos Cintra, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, nos seguintes termos:

Ofício-Pres n° 464/01

Brasília, 6 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re
gimento Interno, comunico a Vossa Excelência a
apreciação do Projeto de Lei n° 4.452/01, por este
Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Cordialmente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-11 . - Aécio Neves, Presidente.

Of. P- n° 200/2001

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
3.290-A/97 e os PL nas 4.005/97, 1.176/99, 1.448/99
e 2.425/00, apensados, apreciados, nesta data, por
este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente em exerclcio.

Publique-se.
Em, 2-1 0-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Pre
sidente da Comissão de Finanças e Tributação,
nos seguintes termos:

Of. P - n° 206/2001

Brasília, 19 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
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Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n02.950-A/97
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. P - nO 209/2001

Brasília, 19 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO 2.059/99
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. P - n° 210/2001

Brasília, 19 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o projeto de Lei n03.349-A/00
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. P - n° 211/2001

Brasília, 19 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as providên
cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei na 3.877/00
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Wellington Dias, Presiden
te da Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira e
Controle, nos seguintes termos:

Of. - P na 208/2001

Brasília, 30 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, que esta Comis
são, em reunião ordinária realizada no dia 29-8-2001
concluiu pelo encerramento da Proposta de Fiscaliza
ção e Controle na 23/2000 - do Sr. Rodrigo Maia, que
"propõe à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle solicitar ao Tribunal de Contas da União a re
alização de inspeção nos contratos de renegociação
das dívidas do Estado do Rio de Janeiro e a Caixa
Econômica Federal firmado em 10-6-97 e aditado em
8-7-97, no valor de trezentos e vinte milhões de reais".

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção da referida proposta e o relatório a ela oferecido.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Deputa
do Wellington Dias, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole, em reunião realizada no dia 29 de agosto de
2001, aprovou, unanimemente, o Relatório final do
Deputado Max Mauro, que concluiu pelo encerramen
to e arquivamento da Proposta de Fiscalização e
Controle na 23/2000.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Wellington Dias, Presidente; João Magalhães, Marcos
de Jesus e João Caldas, Vice-Presidentes; Or. Heleno,
Expedito Júnior, Manoel SaIviano, Max Mauro, Rom
mel Feijó, Luiz Fernando, João Magno, Waldomiro Fio
ravante, Fernando Zuppo, João Leão, José Carlos
Coutinho, Mário Assad Júnior, Antonio do Valle, Márcio
Reinaldo Moreira e Regis Cavalcante.
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Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. 
Deputado Wellington Dias, Presidente.

Considerando o encerramento da fiscali
zação e controle pela Comissão e bem assim
as conclusões apresentadas, determino a pu
blicação e posterior arquivamento do Relató
rio Final, nos termos do art. 61, IV, do RICD.

Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Antônio Cambraia, Presi
dente da Comissão de Minas e Energia, nos se
guintes termos:

Ofício n° 119/01

Brasília, 26 de setembro de 2001

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex" para comu

nicar que este Órgão Técnico, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de
Lei nO 3.463/1997, da Sr Lídia Quinan.

Solicito a V. Exa
, nos termos regimentais, que

seja autorizada a publicação da referida proposição,
com os respectivos pareceres.

Na oportunidade, apresento a V. Exa meus pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Antô
nio Cambraia, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Da srS Deputada Laura Carneiro, Presidenta
da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:

Ofício nO 700/2001-P

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 2.383, de 2000.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidenta.

Publique-se.

Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Ofício nO 71 0/2001-P

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Técnico, do Projeto de Lei n°
2.530, de 1996.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidenta.

Publique-se.
Em 2-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Philemon Rodrigues, Pre
sidente da Comissão de Viação e Transportes,
nos seguintes termos:

Of. P - 137/01

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Ex" que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nO 4.465/01 
dos Srs. João Magalhães e Francistônio Pinto - que
"altera a Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973".

Atenciosamente, - Deputado Philemon Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 2-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P - 139/01

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Ex" que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
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Brasília, 2 de Outubro de 2001

Defiro. Desapense-se o PRC n°
122/01 do PRC n° 63/00 Oficie-se e, após,
publique-se.

Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Átila Lira, nos seguintes
termos:

Defiro. Publique-se.
Em 2-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

Do Senhor Deputado Marcos Vicente, nos
seguintes termos:

OF. GDAL - nO 137/01

Brasllia, 25 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência autorizar a reconsti

tuição do Projeto de Lei n° 4.746 de 1998, que dispõe
sobre o exercício da profissão de Pedagogo e dá ou
tras providencias, nos termos do art. 106, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Cordialmente, - Átila Lira, Deputado Federal,
PSDB/PI.

OF. GAB. n° 893 - B
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 230 do Regimento Interno,

comunico a Vossa Excelência que, nesta data, estou
reassumindo minhas atividades parlamentares, em
virtude de exoneração, a pedido, do cargo de Secre
tário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do
Espírito Santo.

Atenciosamente, - Marcus Vicente, Deputado
Federal, PMDB/ES.

realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 4.636/01 - Exmo Senhor Presidente
do Sr. Philemon Rodrigues - que "altera a Lei n° Deputado Aécio Neves
10.048, de 8 de novembro de 2000". Câmara dos Deputados

Atenciosamente, - Deputado Philemon Rodri- S h P 'd t
. en or resl en e,

gues, Presidente. De ordem da Deputada Ana Corso encaminho a
Publique-se. Vossa Excelência notícias e apoiamentos ao Projeto
Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente. de Resolução n° 122/01, que cria a Comissão de Di-

O S O t d A C W It P
· reitos da Crianças na Câmara dos Deputados.

o rs. epu a os na orso e a er 1- . ._ •
nheiro nos seguintes termos: A~enclosamente, - Sebastlao Mllanez, Chefe

, de gabinete.
OF. n° 205/01 GAB n° 276

Brasília, 13 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a vossa Excelência desapensação de

projeto de Resolução nO 122, de 2001 , de minha auto
ria e do Deputado Walter Pinheiro, que ora está apen
sado ao Projeto de Resolução de nO 63, de 2000.

A nossa Constituição, em seu art. 227, estabelece
como obrigação da família, da sociedade e do Estado
assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta pri
oridade, o direito à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discri
minação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O cumprimento de tais obrigações requer desta
Casa reflexões e posicionamentos que elimine o
grande abismo existente entre a lei e a realidade colo
cada. Nossa proposta visa essencialmente abrir um
novo campo, uma trincheira de combate, onde pode
remos lutar pela erradicação dessas mazelas sociais.

É urgente que a Câmara tenha uma comissão
que possa acompanhar da perto a aplicação do ECA
e todas as ações referentes a crianças e adolescen
tes, pois é o futuro - como costumamos dizer - que
está em jogo.

Portanto, pelos avanços e pelas proposições
que visam a promoção de nossa infância, necessita
de parcerias e de fóruns institucionais que compro
vam a aplicação da legislação em todas as instâncias
e áreas de abrangências.

A desapensação promoverá agilização e a pos
sibilidade de maior discussão da proposição para que
possamos lograr êxito com nossa proposta.

Por estes motivos, contamos com o apoio e a com
preensão de Vossa Excelência para esta solicitação.

Aproveitamos para reiterar nossos sinceros pro
testos de estima e consideração. - Deputada Ana
Corso, Deputado Walter Pinheiro.

Brasília, 27 de setembro de 2001
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Sugere constituição de uma Comis
são Especial destinada a promover o de
bate e o exame dos problemas enfrenta
dos pelo Setor Cafeeiro Brasileiro, pela
Pecuária de Corte, pela Pecuária de Leite
e pelo Cooperativismo Nacional. O traba
lho da Comissão estará voltada à análise
da estrutura de produção, políticas públi
cas, expansão do parque produtivo naci
onal mundial, perspectiva produção/pre
ços, formulação de política de recupera
ção do setor primário medidas de apoio
ao desenvolvimento do Cooperativismo.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso 11 e § 2° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos a Vossa Excelência seja constituída no Âmbito
da Câmara dos Deputados, uma Comissão Especial
destinada ao debate e análise dos problemas enfren
tados pelo Setor Cafeeiro Brasileiro, pela Pecuária de
Corte, pela Pecuária de Leite e pelo Cooperativismo
Nacional, com o objetivo de analisar a estrutura de
produção e políticas públicas implementadas, na bus
ca de melhorias de perspectivas para a produção na
cional, que passa por um achatamento de preços que
vem afetando o produtor, a geração e divisas e contri
buindo para o agravamento das questões sociais na
grande maioria dos municípios interioranos, onde a
economia se baseia na exploração primária, na ativi
dade agropecuária e depende em grande parte, dos
tributos recolhidos pelo sistema cooperativo nacional.

A Produção Brasileira de Café representou no ano
de 2000, 27% da produção mundial, ocupando a área
plantada, uma extensão equivalente a 2.448.000 de hec
tares, com 3,49 milhões de árvores produtivas e 1,44 mi
lhões não produtivas, sendo esta atividade explorada
economicamente, em pelo menos 8 estados brasileiros,
contribuindo de forma fundamental para os resultados
superavitários da nossa Balança de Pagamentos.

Em relação à Pecuária de Corte, os últimos fa
tos ocorridos mais recentemente, como os embargos
comerciais promovidos pelo Canadá à carne bovina
brasileira, a ocorrência de enfermidades nos reba
nhos europeus e argentinos, com incidências de fo
cos de Febre Aftosa na Região Sul, é uma demonstra
ção da necessidade de um melhor acompanhamento,
por parte de nós Parlamentares, das ações imple-
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OF. GAB n° 893 - B - Dep. Marcus Vi- Do Sr. Deputado Silas Brasileiro e outros,
cente (Reassunção ao mandato parlamen- nos seguintes termos:
tar). Publique-se. Afaste-se o respectivo REQUERIMENTO
suplente. Ao Senhor Diretor-Geral. (Do Sr. Silas Brasileiro e outros)

Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Justificação

O Projeto de Lei n°3.865, de 2000, de autoria do
Deputado Mussa Demes, propõe uma única disposi
ção, pela revogação do art. 9° da Lei n° 9.249, de 26
de dezembro de 1995.

Não se trata de matéria meramente redacional,
pois tal revogação acarreta uma revolução no trata
mento tributário dos juros sobre o capital social, no
âmbito do imposto sobre a renda, cujo exame do mé
rito especificamente tributário não pode ser omitido
em nenhuma hipótese.

Por outro lado, idêntica proposição está contida no
art. 3° do Projeto de Lei nO 1.034, de 1999, de idêntica
autoria, a saber, do próprio Deputado Mussa Demes.

O PL n° 1.034, de 1999, tramita junto à Comissão
de Finanças e Tributação, apensado ao PL n° 377, de
1999, sendo de toda conveniência que todas essas pro
posições sejam examinadas conjuntamente.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Roberto Argenta.

Defiro. Apense-se ao PL n° 377/99 o
PL n° 3.865/00, esclarecendo que o projeto
principal já está distribuído à CFT (mérito).
Oficie-se e, após, publique-se.

Em, 2-10-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Roberto Argenta)

Requer alteração de despacho pro
ferido no Projeto de Lei n° 3.865, de 2000.

Senhor Presidente,
Requeiro respeitosamente a V. Ex", nos termos

do art. 32, IX, j, do Regimento Interno, que seja altera
do o despacho de distribuição do Projeto de Lei nO
3.865, de 2000, do qual sou Relator, a fim de que a
Comissão de Finanças e Tributação possa manifes
tar-se não apenas sobre a adequação financeira e or
çamentária, mas também sobre o mérito, bem como,
nos termos do art. 139, I e art. 142, do mesmo RICO,
para que o feito seja apensado ao Projeto de Lei n°
377, de 1999.

Do Sr. Deputado Roberto Argenta, nos se
guintes termos:



Embora reconhecendo a excelência de
propósitos, indefiro o requerimento, conside
rando que a Câmara dos Deputados conta
com Comissão permanente com atribuições
específicas para tratar da matéria, qual seja,
a Comissão de Agricultura e Política Rural,
de acordo com o disposto no art. 32, inciso
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mentadas que visem o bem estar da pecuária de cor- Ihor distribuição de renda, já que tem por doutrina e
te brasileira, buscando eliminar os riscos que venham prática, minimizar ou até mesmo eliminar, a discrimi-
afetar a demanda mundial por produtos brasileiros de nação política, social, religiosa e racial.
origem animal, inclusive em relação aos benefícios Ao analisarmos os dados econômicos, verifica-
que podem ser alcançados para as contas nacionais mos a importância destes setores para a nação brasilei-
em relação à balança de pagamentos, com a geração ra, tanto no aspecto econômico, como no aspecto soci-
de divis~s, abertura e ex~ansão de merca~o, ad?t~~- ai, pois são fontes imensuráveis de geração de empre-
do medidas que.p~oporclone~ a p!evença? sanitana go e renda; a cafeicultura, as pecuárias de corte e de lei-
~o rebanho bra~llelro e a ~ertlflcaçao mun~lal de qu~- te somam juntos, 36,43% do valor da produção agrope-
IIdade e a adoça0 de medidas que proporcionem a dl- cuária brasileira' são fortes fontes de renda e de arreca-
vul~aç~o d~ qu~lidade do produto b!asileiro e, uma dação para a União, Estados e de sobrevivência para
maior f1scallzaçao das n~s~as fronteiras, de forma a muitos municípios no interior do Brasil, sendo ainda o
preservar o rebanho brasileiro. Cooperativismo é responsável por transações econâmi-

Quanto à Pecuária Leiteira, os preços praticados cas equivalentes a 6% do PIB e, a maior parte das coo-
ao longo dos anos têm provocado a redução da rentabi- perativas estão instaladas no interior, ou seja, em apro-
lidade da atividade e penalizando os produtores, provo- ximadamente 1600 municípios.
cando o abandono de suas atividades. Este prejuízo à Portanto Senhor Presidente a Cafeicultura Na-
nação brasil~ira, tem sido pro~ocado pela~ importações cional, a Bovi~ocultura de Corte, 'a Bovinocultura de
de~n~cessánasde p~~utos lacteo~, OCOrridas de forma Leite e o Nacional, ao longo dos anos, contribuíram e
rotineira em com. pratl~a de ?Umpln~, ~erec~n~o um ainda vem contribuindo de forma significativa para o
tratame.nt~ especla~ e dlferencla~?, poiS e.c?nstltulda na desenvolvimento social e econômico do Brasil crian-
sua malona, de ag!lcultores familiares, mini e pequenos do empregos e gerando riquezas, sendo de 'funda-
produtores, que nao tendo o tratamento adequado, po- ti' rt A ' d '- t .
d ba d t fi I rb men a Impo ancla que as eClsoes governamen aisem a n onar o campo e aumen ar os age os u a-. , . .

I P "L'i!' I' da d' t t estejam voltadas a uma polltlca que seja elaboradanos, o que co oca a ecuana e eira Iga Ire amene. ,
à t- ' I I t' 'Ih d 'It por meio de um debate onde estejam presentes o Po-ques ao SOCla por ag u Inar ml ares e agncu ores . .
em re ime de e~onomia familiar der Executivo, o Congresso NaCional e representan-

g . . . tes de cada um destes setores, de forma que os resul-
Em. se tratando do CooperatiVismo, Sen~or Presl- tados possam produzir crescimento e desenvolvi-

dente, é Importante destacar que o mesmo e formado mento para a nação brasileira,
por 12 ramos que estão afetos a todos os segmentos '. .
econômicos, onde citamos: o Agropecuário; o Consu- Pela Im~rtancla do ass~nto, ~ntendemos que o
mo; o Crédito; o Educacional; o de Infra-estrutura (eletri- Congresso Naclon~l~ ~m. especial a Camara dos Dep~a-
ficação e telefonia); o Especial; o Habitacional o Mineral; dos, deva tomar a IniCiativa do d~bate e, pore~ ra.zao,
o de Produção; e ramo Saúde; o ramo Trabalho e o mais apresenta~s o pre.se~te r89uenmento, sugenndo ainda
novo deles, o Ramo de Turismo e Lazer, representando que a refenda Comlssao seJa,c.omposta de pe~o menos
ao todo, mais de 6 mil cooperativas em todos os Esta- 30 Membros com prazo de mlnlmo de 90 sessoes.
dos, com aproximadamente 5 milhões de cooperados, Sala sessões, 20 de setembro de 2001 . - Silas
170 mil empregados e aglutinando mais de 21 milhões Brasileiro, Deputado Federal, PMDB/MG; - Carlos
de pessoas que estão direta e indiretamente ligadas a Mosconi, Deputado Federal, PSDB/MG; - Xico Gra-
este segmento tão importante para o desenvolvimento ziano, Deputado Federal, PSDB/SP; - Ricardo Fer-
econômico e social do País. raço, Deputado Federal, PSDB/ES; - Abelardo Lu-

O Cooperativismo, regulado pela Lei n° 5.764/71 pion, Deputado Federal, PFUPR; - Ronaldo Caia-
e que conta com dispositivo constitucional que esta- do, Deputado Federal, PFUGO; - Moacir Michelet-
belece que a lei o apoiará e estimulará (Art. 174, § 2° to, Deputado Federal, PMDB/PR.
da CF), vem sendo alvo de inúmeras ações dos ór
gãos do Poder Executivo e do Ministério Público do
Trabalho, que estão levando à bancarrota, os cida
dãos que se organizam nesta forma de cooperação,
que tem por princípio, a união, a solidariedade e o
companheirismo, valores fundamentais da sociedade
humana, em busca de melhores condições de traba
lho, agregação de valores a seus produtos e uma me-
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I, do RICO. Oficie-se ao primeiro requeren
te e, após, publique-se.

Em, 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Vivaldo Barbosa, nos seguintes ter
mos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Vivaldo Barbosa)

Solicita a retirada do Requerimento
de Informação n° 3.493/01.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, nos termos regimentais, a re

tirada do Requerimento de Informação n° 3.493/01,
de minha autoria.

Sala das sessões, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Vivaldo Barbosa.

Defiro. Publique-se.
Em, 2-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Juquinha, nos seguintes
termos:

Brasília, 2 de setembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Na forma da lei, informo a Vossa Excelência

que, nesta data, estou-me filiando no Partido Liberal
(PL), bancada do qual, nesta Casa, passo a integrar.

Atenciosamente, - José Francisco das Neves,
Deputado Federal - Juquinha.

Anexos: Cópias da ficha de filiação partidária e
comunicação ao Juiz Eleitoral da 126a Zona Eleitoral
- Goiânia (GO) com protocolo AR-Correios.

FICHA OE t=ILlAÇÃO PARTlOÁRIA
I~i #9U&ii1'ou Icrtl'ad..101m!)

c.- . ~ .~._~.. :",._. -'i... ""A.lDENTlfh'::'-'#Cr.O.,.,...tAQQ'·, i

1°1 rtOao!E. Joe.lt FfllncÜlco du.~ thnle; Jr.~~~):~c~~.:~~(;;~, ..oC>;;;t~'~ ~'~:";~'~lJ;"~~;;~':' I
UJ " .." ..A:J.'l)'l;\t...l0 C4 Clil> M I.'·J'''':'I~C 08 u~

'itttar Dosto 74110-140 Gciânin GD

Brasília, 2 de setembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
DES. Adeguimar José Ferreira
Juiz da 126a Zona Eleitoral
Goiânia (GO)

Meritíssimo Senhor,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art.

22 da Lei n° 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a
Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta Zona
Eleitoral, que, nesta data, estou-me desligando do
quadro do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB).

Respeitosamente, - José Francisco das Ne
ves, Título Eleitoral n° 197732110-82, 126a Zona.

Brasilia, 2 de setembro de 2001

Ilustríssimo Senhor
Professor Jônathas Silva
Presidente Regional do Partido da Social Democra
cia Brasileira (PSDB)
Goiânia (GO)

Senhor Presidente,

Para dar cumprimento ao parágrafo único do
art. 22 da Lei n° 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo
a Vossa Excelência que, nesta data, estou-me desli
gando do quadro de filiados do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB).

Permita-me solicitar a Excelência, outrossim,
que o objeto do presente seja comunicado ao Dire
tório do Partido na 126a Zona Eleitoral do Estado de
Goiás.

Atenciosamente, - José Francisco das Ne
ves, Título Eleitoral n° 197732110-82, 126a Zona.

Brasília, 2 de setembro de 2001

Ilustríssimo Senhor
Doutor Cleovan Siqueira
MD. Presidente do Diretório Regional do PL
-Goiás
Goiânia (GO)

Senhor Presidente,

Na forma do § 2° do art. 4° dos Estatutos parti
dários, comunicamos ao nobre companheiro a filia
ção neste Diretório Nacional, do Deputado José
Francisco da Silva, conforme 1a via da ficha de filia
ção e documentação anexa, que encaminho a essa
Direção Regional, para os procedimentos exigidos
por lei.

Saudações Liberais, - Valdemar Costa Neto,
Presidente Nacional.



Outubro de 200\ DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 46887

t~ CEP CE OESTlNO

I, I H I I

.!!JC:>ll,PflCtl..lO I!!JQro~VALCRA.ff) ~ I

I I' I I '1 .~7 L/ .TV

"

I r~VALORA. COBAAAOOOEST11-4A.TAAJO

, i I ,

l!!JCOOPRoc.l/!'C ~.CT;:)~VALOAAP~

, , , I ,

6r t.lOMi: DO OESllhA:ARIO( PAU..... C8vc-:) OtSTI~1oOEXTEAIOR .....aTAR PA:S Of ~ESTltlO) =.J t-":~o':t:.AO c':: CilJEfO ~ coc. Sf;Jt\'-J.;:J l-!J GRuPO

I 1 I I I I I
i.!J ,cP CE OtST1"'"

1 'I l-i

~ COa...-RC;1lfO ~aro ..!!J VALOR A PNJAR

, " " I ;

~ :::OQ "RC~""O ~,jlO ~ Ii,l,l.QRAPAGAA

, 1 I I I I I' ,

.!.i _.""'0 IX: ,,,-,no I f coe. "","VIÇO I Gll'-"D

~ ~iU.J;I;:~ F~Ai~AOLC'~S 2jV.u.OR EM&AV.OEN FYAlOR SERV./.ffiC.

, I

7r1<0"" 00 Dr". ,~" ""O ( ""'''' c:;,..:; CE$Tl'.-oo '" E>.TtR,OR , ...,,"" p",s CE CEST'NO )

- I,CEP,O'~"71_1
1:~""'-:D"'E:":SW=D:":E=CWlA=-:R"V-:"'--:OR=,r.~l""'----1 I , I I ~V~ORA CQoRAllOODfSllNArAAta

OSIM o NÃo I I I
B~~DOo~rAfUO( PNtAoaJEic OEST~1oOEXTERfIOA oIrH01AR P,4J5 oe OESTlHO. r!J !'U.1E.RO cc uo.;ETO J!J COco SERVIÇO ~ OPUPO

I " I I I I

1l f ,C<" ,0' o..",,,, I_I ~ ""I l"""'-DO F~E"rQ.> """'"";"" ~V",-O" OM""""'EM PV"'-OR .0"" ,.."c.

!~'....:'o:O:'-:-'=E::S='-~=M:":o=':C::-I=""'O="':.:'::-'=~::-l=::~:':1~':':"v:"':o:":::':":"=u:::-....="'=oo:::,:::::F-:'=·:":"':c:":.:c:o:.:::lWl=:'~-:=OO::O:E::!lT~::-=' ...::":t=..:''''O=-=..l=-=..J=l..=-;t~.'!J:,:coo::,L.:;P:.-!-o~c:.JTO:'::::::::::::f!!J:":'ol::.=lll::I!!17:I=':V:...:OR::.:P:""'":::::::::::::::::
~r- ::5

V

lIl.ORtO''''-APACWI ') ~., IDo APRESENTAR ESTA LIST.'I EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇOES ) (/I

~~I~~,"'~==O:;;:Iol&:=:::OO:::::R:::E;;lI:::ET::EN::=:T:::E====-====::;J=============:::;-r.23~~CNl~wao=:;E;::=-::.;:::::=;lUIA;:,;;:=:=';:;:....~,~'""""~~COO~.;;;.;;,IO~.;;"":;:HJ'(~9<l;;:;;:IC.\Ç~:i'NJ;;========~

; o-/4·(LTí D0 ,r;-6 lx: 42tK- ~(;~
'~ ~ ESTQU CieNTE DAS UNFORMAÇÔéS CONnOAS NO VERSO /.0°"::1 - "~Uiq.e"'\.
o ~ ~' ...~ '"é \c .' tl)' \f. oi,

~ ,--. § 'l~'
i!! A"",::-A-:t::-uR::"A:--7.IllOc-::-RE=M::-E:":T::E::"N:::T=E----------If~, \\ 'L \')\\, ..
::: APROVEITE A COMOOIDAoE.OOS SERViÇOS ADICIONAIS r'J)
~ 01 ~"vlsooeAECEBIA1EN1\.l ~ "-J
lD 06 • REGiSTRO MóDica 'f.;
• 02· MÁO PRÓPR'A f3rasi"'a.;; 07· COLETA IXlMICILIAR _
'-L.. O_3_._E_N_'k_"_·C_A_Q_U_A_U_F_'C_AD_A ..IL ..,..,..--:.::-.•=-.::.:::__..1



46888 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

CERTIFICADO DE POSTAGEM

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO cumE
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liep:;~:JÓ5t .~NI6Al.- PrBSidant& do Partido da 50-
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mICORREIO<I CERTIFICADO DE POSTAGEM

Brasília, 2 de outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Dr. José Aníbal
DO. Presidente do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB
SCN Quadra 4, Bloco B, Torre C, Sala 303B
Centro Empresarial VARIG
70710-500 - Brasília - DF

Senhor Presidente,
Por motivos pessoais, comunico a Vossa Exce

lência que, nesta data, estou solicitando a minha filia
ção ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, solicitan
do, portanto, o meu desligamento dos quadros do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, o
qual Vossa Excelência preside com extrema compe
tência e habilidade.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado José Militão.

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

Em 2-10-2001. - Aécio Neves, Presi
dente

Do Sr. Deputado José Militão, nos seguin
tes termos:

Brasília, 2 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência nos termos re

gimentais, que, nesta data, estou solicitando a mi
nha filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
estando me desligando, portanto, dos quadros do
Partido da social Democracia Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado José Militão.

Brasília, 2 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi aceita a fi

liação do Senhor Deputado José Militão nos quadros
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado José Carlos Martinez, Presidente do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

Brasília, 2 de Outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Eli Lucas Mendonça
MM. Juiz da 35a Zona Eleitoral
Avenida Prudente de Morais, 280 - Cidade Jardim
30380-000 - Belo Horizonte - MG

Senhor Juiz Eleitoral,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,

estou solicitando a minha filiação ao Partido Traba
lhista Brasileiro - PTB, estando me desligando, por
tanto, dos quadros do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado José Militão Costa, Título Eleito
ral n° 576894802-21 - 35a Zona Eleitoral - Seção
0037
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Brasília, 2 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luiz Afonso Sefer
MD. Presidente do Diretório Regional do PL - Pará
Belém (PA)

Senhor Presidente,

Na forma do § 2° do art. 4° dos Estatutos par
tidários, comunicamos ao nobre companheiro a fi
liação, neste Diretório Nacional, do Deputado Rai
mundo Santos, conforme 1a via da ficha de filiação
e documentação anexa, que encaminho a essa Di
reção Regional, para os procedimentos exigidos
por lei.

Saudações Liberais, - Valdemar Costa Neto,
Presidente Nacional

Brasília, 2 de setembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Juiz da 28a Zona Eleitoral
Belém (PA)

Meritíssino Senhor,

Para dar cumprimento ao parágrafo único do
art. 22 da Lei nO 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo
a Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta
Zona Eleitoral, que, nesta data, estou-me desligan
do do quadro do Partido da Frente Liberal (PFL) .

Respeitosamente, - Raimundo José Pereira
dos Santos, Título Eleitoral, n° 00161049513-17,
28a Zona

Brasília 2 de setembro de 2001

Brasília, 2 de setembro de 2001

Ilustríssimo Senhor
Doutor Hélio Gueiros
Presidente Regional do Partido da Frente Liberal
(PFL)
Belém (PA)

Senhor Presidente,

Para dar cumprimento ao parágrafo único do
art. 22 da Lei nO 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo
a Vossa Excelência que, nesta data, estou-me desli
gando do quadro de filiados do Partido da Frente li
berai (PFL).

Permita-me solicitar a Excelência, outrossim,
que o objeto do presente seja comunicado ao Dire
tório do Partido na 28a Zona Eleitoral do Estado do
Pará.

SAntarém (PA)

FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
~GlI:lelrlfd!forma]

IIJE rraria payla dos Santos

o; IElE:vNE~

(91) 222-5522

01 Il.\JAAOiOIS11lliO

Reduto

CI :rIDEREÇO COMPlETO ilOGiWlMO ~RO. COM!'.EIIl:NTOl

Av. Uiscl1lde Souza Framo 866 A• 1501 Ed. Atalanta

'l P~OF!S';C 19. GRAu ESC0LAAJC,lJ< l'l OCUP, C!~GO ~;8lICO eu:t~ M~NC'TOEL:ol'O'

Advogado superior ,~SilI ,/INlc 'JlOliAl' Dep. Federal
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Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire
tor-GeraI.

Em 2-10-2001. - Aécio Neves, Presi
dente

Oep. Estadual - 1987/1991 - 1991/1995

Oap. federal - 19S5/1999 - 1999/2003

Do Sr. Deputado Raimundo Santos, nos se
guintes termos:

ExmoSr.
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Na forma da lei, informo a V. Ex" que me filiei ao

Partido liberal (PL), bancada do qual, nesta Casa,
passo a integrar.

Atenciosamente, Deputado Raimundo Santos,
Deputado Federal

Anexos: Cópias da ficha de filiação partidária e
comunicação ao Juiz Eleitoral da 28a Zona Eleitoral
Belém (PA) com protocolo AR - Correios

.'-~:.'~'." ..;j..~1·~·t~. ii~~ ~~~..:;~'·,·:;r..A~lcEHT1RCAÇAa ro~~~~~~~J!:.~~;\~.'~: .i.

10' NOME Raimundo José Pereira dos Santos

!
I] fl~C:C

;, Joaquim pereira dos Santos

Atenciosamente, - Raimundo José Pereira
dos Santos, Título Eleitoral n° 00161049513-17,
28a Zona.
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CERTIFICADO DE POSTAGEM

CAMPOS A SEREIA PREENCHIDOS PElO CLIENTE

6r~mflj' ftvr_~miW'í;:~~b. '.""lel"'"
r81iXla Patroc

Brasilia, 2 de Outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Dr José Aníbal
DD. Presidente do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB
SCN Quadra 4, Bloco B, Torre C, Sala 303B
Centro Empresarial Varig
70710 -500 - Brasília - DF

aCORREIõ<]I CERTIFICADO DE POSTAGEM·

CAMPOS A 5EREM PREENCHIDOS PELO CUEtlTE

I·JCW:DCIlDlfWilr

todo AIlIIEU QUEIROZ

Senhor Presidente,
Por motivos pessoais, comunico a Vossa Exce

lência que, nesta data, estou solicitando a minha filia
ção ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, solicitan
do, portanto, o meu desligamento dos quadros do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, o
qual Vossa Excelência preside com extrema compe
tência e habilidade.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado, Romeu Queiroz,

Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire
tor-Gerai

Em 2-10-2001 . - Aécio Neves, Presidente

Do Sr. Deputado Romeu Queiroz, nos se
guintes termos:

Brasília,2 de Outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência nos termos regi

mentais, que nesta data, estou solicitando a minha fili
ação ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, estando
me desligando, portanto, dos quadros do Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado, Romeu Queiroz,

Brasflia, 2 de Outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi aceita a fi

liação do Senhor Deputado ROMEU QUEIROZ nos
quadros do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado José Carlos Martinez, Presidente do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Brasília, 2 de Outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Tenório Silva Santos
MM. Juiz da 211 a Zona Eleitoral
Avenida João Alves do Nascimento, 1508 - Centro
38740-000 - Patrocínio - MG

Senhor Juiz Eleitoral,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,

estou solicitando a minha filiação ao Partido Traba
lhista Brasileiro - PTB, estando me desligando, por
tanto, dos quadros do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado Romeu Ferreira de Queiroz, Título
Eleitoral n° 354392802-99 - 211 a Zona Eleitoral 
Seção 0028.
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Oap. federal - 1991/1995, 1995/1999 e 1999/2003
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Brasília, 2 de setembro de 2001.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Amador Tut
MO. Presidente do Diretório Regional do PL - Mato
Grosso
Cuiabá (MT)

Na forma do § 2° do art. 4° dos Estatutos parti
dários, comunicamos ao nobre companheiro a filia
ção, neste Diretório Nacional, do Deputado Welling
ton Antonio Fagundes, conforme ia via da ficha de
filiação e documentação anexa, que encaminho a
essa Direção Regional, para os procedimentos exi
gidos por lei.

Saudações Liberais Valdemar Costa Neto,
Presidente Nacional.

Brasília, 2 de setembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Senhor Luiz Soares
Presidente Regional do Partido da Social Democra
cia Brasileira (PSDB)
Cuiabá (MT)

Senhor Presidente,

Para dar cumprimento ao parágrafo único do
art. 22 da Lei nO 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo
a Vossa Excelência que, nesta data, estou-me desli
gando do quadro de filiados do Partido da.Social
Democracia Brasileira (PSDB).

Permita-me solicitar a Excelência, outrossim,
que o objeto do presente seja comunicado do Dire
tório do Partido na 10a Zona Eleitoral do Estado do
Mato Grosso.

Atenciosamente, Wellington Fagundes, Título
Eleitoral n° 2528351856, lOa Zona.

Brasília, 2 de setembro de 2001.

Excelentíssimo Senhor
Juiz da 10a Zona Eleitoral
Cuiabá (MT)

Meritíssimo Senhor,

Para dar cumprimento ao parágrafo único do
art. 22 da Lei nO 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo
a Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta
Zona Eleitoral, que, nesta data. estou-me desligan
do do quadro do Partido da Social Democracia Bra
sileira (PSDB).

Respeitosamente, Wellington Antonio Fa
gundes, Título Eleitoral n° 2528351856, 10a Zona.

UF

MT

FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

~~'J.!@I

1fj:ltm'Mm.~'!üifiíi!ÇjS~4ijrijM'j.il
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li.~SiM '2jNÃo ,~IQUl.l' PSOB LK~~ )iI~O J.o:IJAl.i~l' PL·PSDB
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lNO~

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

Em 2-10-2001. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Wellington Fagundes, nos
seguintes termos:

Brasília, 2 de setembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
MO Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Presidente,
Na forma da lei, informo a Vossa Excelência

que, nesta data, estou-me filiando no Partido Liberal
(PL), bancada do qual, nesta Casa, passo a integrar.

Atenciosamente, Wellington Fagundes, Depu
tado Federal.

Anexos: Cópias da ficha de filiação partidária e
comunicação ao Juiz Eleitoral da 10a Zona Eleitoral
Cuiabá (MT) com protocolo AR-Correios.
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Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
tor-Geral. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -

Em 2-10-2001. - Aécio Neves, Presi- CEDI
dente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 242, DE 2001

(Do Senado Federal)
PLS N° 44/01

Altera a Lei Complementar n° 68, de
13 de junho de 1991, para autorizar o Po
der Executivo a incluir representantes dos
municípios e representantes dos Ministéri
os mencionados na composição do Con
selho de Administração da Superintendên
cia da Zona Franca de Manaus - Suframa.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Desenvolvi
mento Urbano e Interior de Economia,
Indústria e Comércio e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 ° O art. 1° da lei Complementar n° 68, de

13 de junho de 1991, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 4° e 5°:

"Art. 1° ..

§ 4° É o Poder Executivo autorizado a incluir no
Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - Suframa, de que trata o ca
put, um representante dos municípios do interior de
cada um dos Estados mencionados no inciso I deste
artigo, eleito pela maioria absoluta dos seus prefeitos.

§ 5° É o Poder Executivo autorizado a incluir no
Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - Suframa, de que trata o ca
put, um representante de cada um dos seguintes Mi
nistérios:

1- Fazenda;
11 - Planejamento, Orçamento e Gestão:
111 - Agricultura e Abastecimento;
IV - Desenvolvimento Agrário;
V - Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior;
VI - Integração Nacional; e
VII- Meio Ambiente." (NR)
Art. 2° Esta lei Complementar entra em vigor na

data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 2001. - Se

nador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO VIII
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um s6 turno de discussão
e votação, e enviado à, sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

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

LEI COMPLEMENTAR
~68, DE 13 DE JUNHO DE 1991

Dispõe sobre a Composição do
Conselho de Administrãção da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 10 O Conselho de Administração da Supe

rintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa,
autarquia federal instituída pelo Decreto-Lei n° 28 de
fevereiro de 1967, passa a ter a seguinte composição:

I - representantes dos Governos dos Estados
do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, bem como
os Prefeitos das respectivas capitais;

11 - um representante de cada um dos seguintes
Ministérios:

a) da Economia, Fazenda e Planejamento:
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b) da Agricultura e Reforma Agrária; § 2° O representante das classes trabalhadoras
c) da Infra-Estrutura. e seu respectivo suplente serão indicados, em lista
111 _ o Secretário do Desenvolvimento Regional tríplice, pelas Confederações Nacionais dos Traba-

da Presidência da República; Ihadores na Indústria, no Comércio e na Agricultura.

IV - um representante da Secretaria de Assun- § 3° Os representantes das classes produtoras
tos Estratégicos da Presidência da República; e trabalhadoras e seus respectivos suplentes terão

mandato de um ano e serão designados pelo Secre-
V - o Superintendente da Suframa; tário do Desenvolvimento Regional, por indicação das
VI - o Presidente do Banco da Amazônia S.A. - respectivas Confederações, escolhidos, mediante

BASA; sistema de rodízio dentre filiados às Federações das
VII- um representante das classes produtoras; respectivas categorias sediadas na área de atuação
VIII- um representante dasclasses trabalhadoras. da Suframa.
§ 1° O representante das classes produtoras e Art. 2° Todos os Conselheiros ou seus represen-

seu respectivo suplente serão indicados, em lista trí- tantes terão direito de voto.
plice, pelas Confederações Nacionais da Indústria do
Comércio e da Agricultura.

Sf PLS 00044/2001 de 29/03/2001 Complementar

Autor

Ementé'

Despacho Inir.ldl

loc:allzaçào atuai

Última Açào

Relatores

Tr,umtaçOcs

SENADOR· Mozarifdo Cavalcanti

Altera a composiçEio (10 Conselho a que se refere a Lei Complementar nO 68, de 13 de junho de 1991.

5F CC] Coml55aO de Constituição, Justiça e Cidadania

SSEXP • SUeSECRETARlA DE EXPEDiENTE

SF PLS 0004412001
Dal.: 29/08/2001
Local: ATA,PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Situação: APROVADO O SUBSTITUTIVO
Texto: ~ lido e aprovado o Requerimento nO ~78, de 2001, de autoria dos Senadores MOUlnldo
Cavalcanti e Carlos Wilson. de preferência para a v2ta!;ão oa Emcm'd nO 3~Rel (Sub5tltutivo). Aprovado
o Substltuvo, com o seguinte resultado: SlM: 62, NAO: 0, ABST. 1, TOTAL: 63, ficam prejudicados o
projeto e as Emendas nOs I~CCJ e 2 - PlEN, ap6s usarem da palavra os Srs. Mo2arlldo Cavalcanti e
A..omero lucá. À COIR para redação do vencido em turno suplementar. leitura do Parecer nO 877/2001 •
COIR, Relator Antônio carlos VdJadares. oferecendo d redação do vencido pata o turno suplementar.
Passa-se 8 imediata aprecial;ao da matéria, em turno suplementar. O Substitutivo e dado com
deMltlvamenle .dotado. nos termos do art. 264 do Reg. Int.,. Acamar. dos DepUlados. Á SSCLSF, com
destino /J SSEXP

CO Maria 00 Carmo Alves

Invertor ordonaçall..dll.lIarruta~. (Oal••s_dente)

SF PLS 00044/2001

03/09{2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Receb~do neste 6ro!o às 14: 15 hs. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assInaturas.

03/09/2001 SSCLSF • SUeSEC. COORDENAÇÃO LEGISUmVA DO SENAOO
Procedida a revisSe dos autógrafos de ns. 17. ASubsecretaria de
Exped.ente.

31/08/2001 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À 5SCLSf pC:lrill revisão dos autâgrafos lfts.17).

31/08/2001 SSEXP· SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
RecebIdo neste 6rção .&s 15:40 hs.

31/08/2001 SSCLSF· SUaStc. COOROtNAÇÃO LEG1SLA1IVA DO SENADO
Procedida a revisão da redação do vencido. À SSEXP.

29/08/2001 ATA-PI.EN • SUaSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
SituaC.1o: APROVADO O SUBSTITUTIVO
Ê lido e aprovado o Requerimento nO 478, de 2001. de autona dos
Senedore5 Moz."rlk1o Cavalcanti e <Arlo-s Wilson. de prel"erê:nc.1a para ~

votaç&o da Emenda nQ 3-Rel (Substitullvo). Apro'W'ado o Substltuvo, com o
seguinte resultado: SIM: 62, NÃO: O, AeST. 1, TOTAL: 63. ficam
prejudicados °projeto e as Emendas nOs I·CO e 2 • PLEN. após usarem oa
pa.lélvra os 5rs. Mozarildo Cavalcanti e Romero Jucâ. À COIR parti rc:doçllo
do venddo em turno suplementar. Leitura do Parece.r nO 877/2001 - CDtR.
Relator Antônio Carlos Valildares, oferecendo a reoaçao do vencloo para o
turno :suplementar. Passa-se a Imec;lIata llprec;oçlio da matéria, em turno
sup'ementar. O Substitutivo e dado com definItivamente ",dotado, nos
termos do Brt. 284 do Reg. Int.,. Aa1mara dCs Deputados. À SSCLSF. com
desllno à SSEXP

PubUcaçao em 30/08/2001 no D5F páginas: 18884 - 18687 (Ver diário)

24/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
Sltu.ç~o: INCLUIOO EM ORDEM DO DIA OA SESSÃO DELIBERATIVA
InchJido em Ordem do Dia da sessSo detlbera[/va ordInária do dia
29/0812Q01, em regime de urgênci2l, nos termos do R.equenmento nO 386,
de 2001, art. 336, UI, do R.eglmento Entemo. Votação, em turno (mico.

23/08/2001 ATA·PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
SlluaçAo: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Leitura do P.arecer nO 6JJ/2001-PLEN. Relatora Senadora Maria do Carmo
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o Requerimento nO 386, de 2001, de urgência, nos termos do art. 336, lII,
do Regimento Interno .. Votação, em turno único.

28/06/2001 SSCLSF - 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
1%8/2001, o Requerimento nO 386/2001, de urgência para a matéria.

28106/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO
Aguardando inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nO 386, de 2001,
de urgência ao Projeto.

27/06/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
16:00 Leitura do Requerimento nO 386, de 2001, de autoria do senhor
Mozarildo Cavalcanti e outros, nos termos do art. 336,111, c/c o disposto no
art. 338, III,do Regimento Interno, solicitando regime de urgência para
tramitação da matéria. À SGM para Inclusão em Ordem do Dia.

Publicação em 28/06/2001 no D5F páginas: 14218 - 14219 ( Ver diá~i.Q )

27/06/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Matéria encaminhada ao Plenário (ATA-PLEN).

27/06/2001 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Encaminhado à Secretaria Geral da Mesa, a pedido.

27/06/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do Senadora Maria do Carmo Alves. Matéria pronta
para a Pauta na Comissão.

15/05/2001 CC) - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Distribuído a Senadora Maria do Carmo Alves, para emitir relatório.

29/03/2001 CC) - ComIssão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação~ AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
RecebIdo nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição.

29/03/2001 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania AO PLEG com
destino à CO.

Publicação em 30/03/2001 no DSF páginas: 4438 - 4439 ( Ver diário)

29/03/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 03 (três) folhas numeradas e rubricadas. À SSCOM.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações e informações: SS.~F - SjJJae_cr~~ri.a_º_e.lnf9rrnª.Ço..e_s
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Ofício n° 1.085(SF)

Brasília, 5 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Ess/Pls 01-044

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 44, de 2001 - Complementar,
constante dos autógrafos em anexo, que "altera a Lei
Complementar n° 68, de 13 de junho de 1991, para
autorizar o Poder Executivo a incluir representantes
dos Municípios e representantes dos Ministérios
mencionados na composição do Conselho de Admi
nistração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson,
Primeiro Secretário

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 244, DE 2001

(Do Sr. Nilson Mourão)

Acrescenta alínea ao inciso I do art.
1° da Lei Complementar n° 64, de 18 de
maio de 1990, para determinar a inelegi
bilidade dos proprietários de empresas
jornalísticas e de radiodifusão sonora de
sons e imagens.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1°, inciso I, da Lei Complementar n'

64, de 18 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido
da seguinte alínea j:

"Art. 1° .
1- .
j) os proprietários de empresas jorna

lísticas e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, enquanto responsáveis por sua
administração e orientação intelectual. (NR)"

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

Justificação

O presente Projeto de Lei Complementar visa a
alterar a Lei das Inelegibilidades para acrescentar
mais um caso dentre os contemplados naquele diplo
ma legal que tem, na dicção constitucional, "o fim de

proteger a probidade administrativa, a moralidade
para o exercício do mandato, considerada a vida pre
gressa do candidato, e a normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do poder econômico
ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego
na administração direta ou indireta."

É consabido que o setor que controla os meios
de comunicação é um dos mais poderosos na socie
dade atual. Trata-se de um dos setores mais livres de
constrangimentos normativos, por ser, em tese, o res
ponsável pela defesa do cidadão contra os abusos
dos poderes constituídos. Contudo, não há quem os
controle. Não se impõe, na verdade, um limite claro à
atuação do watchdog (cão de guarda), como deno
minado pelos anglo-saxãos, ou quarto poder, como é
chamada a imprensa.

O que dizer, então, da influência que pode ser exer
cida pelos proprietários das empresas de comunicações
no processo eleitoral? Estamos hoje, é certo, sem qual
quer proteção contra a influência do poder da mídia, nes
se particular, pois o atual ambiente regulatório dos meios
de comunicação não é dos mais confiáveis.

Nesse quadro, portanto, faz-se mister que o Le
gislador estabeleça mais um caso de restrição de ca
pacidade eleitoral ativa, em prol da normalidade e le
gitimidade das eleições, pelo que conclamamos os
nobres Pares do Congresso Nacional para o aprimo
ramento e aprovação da proposição ora oferecida.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2001. 
Deputado Nilson Mourão

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

LEI COMPLEMENTAR
N° 64, DE 18 DE MAIO DE 1990

Estabelece, de acordo com o art. 14,
§ 9°, da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade, prazos de cessação e de
termina outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° São inelegíveis:
1- para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das

Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e
das Câmaras Municipais que, hajam perdido os res
pectivos mandatos por infringência do disposto nos
incisos I e 11 do art.55 da Constituição Federal dos dis
positivos equivalentes sobre perda de mandato das



5 - o Advogado-Geral da União e o Consul
tor-Gerai da República;

6 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica;

7 - os Comandantes do Exército, Marinha e Ae
ronáutica;

8 - os Magistrados;
9 - os Presidentes, Diretores e Superintenden

tes de Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades
de Economia Mista e Fundações Públicas e as manti
das pelo Poder Público;

10- os Governadores de Estado, do Distrito Fe-
deral e de Territórios;

11 - os Interventores Federais;
12 - os Secretários de Estado;
13 - os Prefeitos Municipais;
14 - os membros do Tribunal de Contas da

União, dos Estados e do Distrito Federal;
15 - o Diretor-Geral do Departamento de Polícia

Federal;
16 - os Secretários-Gerais, os Secretários-Exe

cutivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Fe
derais dos Ministérios e as pessoas que ocupem car
gos equivalentes;

b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses
anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal,
Territórios e em qualquer dos Poderes da União, car
go ou função, de nomeação pelo Presidente da Repú
blica, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;

c) (vetado);
d) os que, até 6 seis) meses antes da eleição ti

verem competência ou interesse, direta, indireta ou
eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização
de impostos, taxas e contribuições de caráter obriga
tório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas rela
cionadas com essas atividades;

e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição
tenham exercido cargo ou função de direção, admi
nistração ou representação nas empresas de que tra-
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Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municí- 11- para Presidente e Vice-Presidente da Repú-
pios e do Distrito Federal, para as eleições que se re- blica:
alizarem durante o período remanescente do manda- a) até 6 (seis) meses depois de afastados defini-
to para o qual foram eleitos e nos oito anos subse- tivamente de seus cargos e funções:
qüentes ao término da legislatura; 1 - os Ministros de Estado·

• Alfnea b com redação dada pela Lei Complementar n° '
81 de 13-4-1994 2 - os Chefes dos órgãos de assessoramento

, c) o Gov~rnador e o Vice-Governador de Estado direto, civil e militar, da Presidência da República;
e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que 3 - o Chefe do órgão de assessoramento de in-
perderem seus cargos eletivos por infringência a dis- formações da Presidência da República;
positivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do 4 - o Chefe do Estado-Maior das Forças Arma-
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para das;
as eleições que se realizarem durante o período re
manescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao tér
mino do mandato para o qual tenham sido eleitos;

d) os que tenham contra sua pessoa representa
ção julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada
em julgado, em processo de apuração de abuso do po
der econômico ou político, para a eleição na qual con
correm ou tenham sido diplomados, bem como para as
que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes;

e) os que forem condenados criminalmente,
com sentença transitada em julgado pela prática de
crimes contra a economia popular, a fé pública, a ad
ministração pública, o patrimônio público, o mercado
financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes
eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumpri-
mento da pena;

1) os que forem declarados indignos do oficiala-
to, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 4 (quatro)
anos;

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercí
cio de cargos ou funções públicas rejeitadas por irre
gularidade insanável e por decisão irrecorrível do ór
gão competente, salvo se a questão houver sido ou es
tiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciá
rio, para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco)
anos seguintes, contados a partir da data da decisão;

h) os detentores de cargo na Administração Públi
ca Direta, Indireta ou Fundacional, que beneficiarem a
si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou po
lítico apurado em processo, com sentença transitada
em julgado, para as eleições que se realizarem nos 3
(três) anos seguintes ao término do seu mandato ou do
período de sua permanência no cargo;

i) os que, em estabelecimentos de crédito, finan
ciamento ou seguro, que tenham sido ou estejam
sendo objeto de processo de liquidação judicial ou ex
trajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses ante
riores à respectiva decretação, cargo ou função de di
reção, administração ou representação, enquanto
não forem exonerados de qualquer responsabilidade.
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tam os artigos 3 e 5 da Lei n° 4.137, de 10 de setem- a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e
bro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas Vice-Presidente da República especificados na alí-
atividades, possam tais empresas influir na economia nea a, do inciso 11, deste artigo e, no tocante às dema-
nacional; is alíneas, quando se tratar de repartição pública, as-

f) os que, detendo o controle de empresas ou sociação ou empre,sas que operem no território do
grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condi- Estado ou do Distrito Federal, observados os mes-
ções monopolísticas previstas no parágrafo único do mos prazo~.. . . .
art. 5 da Lei citada na alínea anterior, não apresenta- b) ate 6 (seis) meses depoIs de afastados defini-
rem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do tivamente de seus cargos ou funções:
pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apura- 1 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do
do, do poder econômico, ou de que transferiram, por Governador do Estado ou do Distrito Federal;
força regular, o controle de referidas empresas ou 2 - os Comandantes do Distrito Naval, Região
grupo de empresas; Militar e Zona Aérea;

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses 3 - os Diretores de órgãos estaduais ou socie-
anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de dire- dades de assistência aos Municípios;
ção, administração ou representação em entidades 4 - os Secretários da Administração Municipal
representativas de classe, mantidas, total ou parcial- ou membros de órgãos congêneres.
mente, por contribuições impostas pelo Poder Público IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
ou c~~ re?ursos. arrecadados e repassados dos pela a) no que lhes for aplicáveis, por identidade de
Prevldencla Social; situações, os inelegíveis para os cargos de Presiden-

h) os que, até 6 (seis) meses depois de afasta- te e Vice-Presidente da República, Governador e
dos das funções tenham exercido cargo de Presiden- Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, ob-
te, Diretor ou Superintendente de sociedades com servado o prazo de 4 (quatro) meses vara a desin-
objetivos exclusivos de operações financeiras e fa- compatibilização;
çam publicamente apelo à poupança e ao crédito, in- b) os membros do Ministério Público e Defenso-
c1usive através de cooperativas e da empresa ou es- ria Pública em exercício na comarca, nos 4 (quatro)
tabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos venci-
vantagens asseguradas pelo Poder Público, salvo se mentos integrais;
de?orrentes de contratos que obedeçam a cláusulas c) as autoridades policiais, civis ou militares,
uniformes; com exercício no Município, nos 4 (quatro) meses an-

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao teriores ao pleito.
pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, ad- V - para o Senado Federal:
ministração ou representação em pessoa jurídi:a ou a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e
em empresa que ~antenha ~ontrato de execu~ao de Vice-Presidente da República especificados na alí-
obras, de pre~ta2ao de servlço.s ~u de fornecimento nea a, do inciso 11, deste artigo e, no tocante às dema-
de bens com orgao do Poder Publico ou sob seu c~n- is alíneas, quando se tratar de repartição pública, as-
trole, salvo no caso de contrato que obedeça as clau- sociação ou empresa que opere no território do Esta-
sulas uniformes; do, observados os mesmos prazos;

j) os que, membros do Ministério Público, não se b) em cada Estado e no Distrito Federal, os ine-
tenham afastado das suas frações até 6 (seis) meses legíveis para os cargos de Governador e Vice-Gover-
anteriores ao pleito; nador, nas mesmas condições estabelecidas, obser-

I) os que, servidores públicos, estatutários ou vados os mesmos prazos.
não, dos órgãos ou entidades da Administração Dire- VI- para a Câmara dos Deputados, Assembléia
ta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Fede- Legislativa e Câmara Legislativa no que lhes for apli-
ral dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fun- cáveis, por identidade de situações, os inelegíveis
dações mantidas pelo Poder Público, não se afasta- para o Senado Federal, nas mesmas condições esta-
rem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido belecidas, observados os mesmos prazos;
o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. VII - para a Câmara Municipal:

111 - para Governador e Vice-Governador de a) no que Lhes for aplicável, por identidade de
Estado e do Distrito Federal situações, os inelegíveis para o Senado Federal e



CAPíTULO 111
Da ação de suspensão das atividades

de sociedade de fato

Art 4° Poderá ser requerida à autoridade judicial
competente a dissolução de associações que:

1- Tenham adquirido personalidade jurídica me
diante falsa declaração de seus fins; ou

11- passem a exercer atividades ilícitas, de cará
ter paramilitar ou contrárias, nocivas ou perigosas ao
interesse público e à ordem pública ou social.

§ 1° A dissolução da associação só ocorrera
após o trânsito em julgado da sentença.

§ 2° No processo de dissolução, poderá ser re
querida cautelarmente a suspensão das atividades
da associação, nas hipóteses previstas no art. 6° des
ta lei.

Art. 5° A ação de dissolução de associações ou
sociedades seguirá procedimento de rito ordinário.
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para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de são de sociedade de fato de que trata esta lei a legis-
6 (seis) meses para a desincompatibilização; lação processual civil.

b} em cada Município, os inelegíveis para os CAPíTULO 11
cargos de Prefeito e Vice Prefeito, observado o prazo Da ação de dissolução de associações
de 6 (seis) meses para a desincompatibilização. de fins ilícitos

§ 1° Para concorrência a outros cargos, o Presi
dente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do
pleito.

§ 2° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o
Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos,
preservando os seus mandatos respectivos, desde
que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito,
não tenham sucedido ou substituído o titular.

§ 3° São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presiden
te da República, de Governador de Estado ou Territó
rio, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candida
to à reeleição.

PROJETO DE LEI N° 5.076, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM ~ 843, DE 2001

Dispõe sobre o processo judicial de
dissolução de associações para fins ilíci
tos e de suspensão de atividades de soci
edades de fato, nos casos que especifica.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Das disposições preliminares

Art. 1° Esta Lei regula o processo judicial de dis
solução de associações para fins ilfcitos e de suspen
são de atividades de sociedades de fato, nas hipóte
ses nela previstas.

Art. 2° É plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.

Parágrafo único. É vedado ao Poder Público in
terferir no funcionamento das associações para fins
lícitos.

Art 3° Aplica-se, no que couber, ao processo ju
dicial de dissolução de associação e ao de suspen-

Art. 6° Poderá ser requerida à autoridade judicial
competente a suspensão das atividades de socieda
de de fato, se:

I - a reunião de seus integrantes resultar em
atos de violência, graves distúrbios na ordem pública
ou em danos a bens públicos ou privados;

11 - seus dirigentes, utilizando-se da sociedade
de fato, exercerem atividades ilícitas;

111 - seus integrantes, reunidos em locais aber
tos ao público, portarem armas ou frustrarem outra re
união, anteriormente convocada para o mesmo local;

IV - Suas atividades atentarem contra a inviola
bilidade do domicílio, a organização do trabalho ou a
incolumidade e a paz públicas; ou

V - suas atividades resultarem em interrupção
da prestação de serviços públicos essenciais ou em
perturbação do regular funcionamento de serviço pú
blico exercido diretamente pelo Poder Público ou por
concessão ou permissão.

Parágrafo único. A suspensão das atividades de
sociedade de fato não obsta a responsabilidade civil e
penal de seus integrantes.

Art. 7° O juiz poderá determinar, liminarmente, a
suspensão das atividades da sociedade de fato, em
casos de grave lesão ou ameaça de grave lesão à or
dem pública.
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Parágrafo único. Indeferido o pedido liminar de
suspensão de atividades, ou transcorridos cinco dias
sem que seja apreciado, caberá novo pedido de sus
pensão ao Presidente do Tribunal ao qual couber o
conhecimento do respectivo recurso, sem prejuízo do
cabimento do agravo de instrumento.

Art. 8° A ação de suspensão de atividades se
guirá rito sumário.

CAPíTULO IV
Das multas

Art. 9° Nos processos de dissolução e de sus
pensão previstos nesta lei, considerada a gravidade
da lesão perpetrada contra a ordem, a segurança ou
a economia públicas, o juiz poderá, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou penal, aplicar multas de até:

1- R$1 00.000,00 (cem mil reais), para as asso
ciações;

11 R$20.000,OO (vinte mil reais), para os líderes
ou dirigentes das associações ou sociedades de fato
que incitarem a prática dos ilícitos de que trata esta
lei, valor que será dobrado se houver lesão ao patri
mônio ou ao serviço público.

Art. 10. O não cumprimento das decisões judici
ais de que trata esta lei implica a aplicação de multa
diária de R$1 0.000,00 (dez mil reais), para as associ
ações, e de multa diária de R$1.000,0 1 (mil reais),
para os líderes ou dirigentes das associações ou das
sociedades de fato.

Art. 11. As multas de que trata esta lei serão
aplicadas também a outras associações, sociedades
ou entidades, bem como a seus dirigentes, que
comprovadamente, tiverem auxiliado, colaborado in
centivado, induzido ou financiado as atividades da
associação ou sociedade cuja dissolução ou sus
pensão de atividades se pleiteia.

CAPíTULO V
Das disposições finais

Art. 12. É competente para julgar as ações pre
vistas nesta lei:

I - a Justiça Federal, no caso de danos a bens
da União ou interrupção de serviço público federal; e

11 - a Justiça comum, nos demais casos.

Art. 13. São legitimados para propor as ações
de que trata esta lei, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no caso de ocorrerem da
nos aos respectivos bens.

Art. 14. O Ministério Público é legitimado para
propor a ação, independentemente de representação.

Art. 15. É vedado ao Poder Público o repasse de
recursos financeiros às associações que tiveram
suas atividades suspensas, na forma desta lei.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XVI - todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público, indepen
dentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mes
mo local, sendo apenas e exigido prévio aviso à auto
ridade competente;

XVII - é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII- a criação de associações e, na forma da
lei, a de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcio
namento;

XIX - as associações só poderão ser compulso
riamente dissolvidas ou ter suas atividades suspen
sas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro
caso, o trânsito em julgado;

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo
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SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e os cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11- disponham sobre:

a} criação de cargos, funções OLl empregos pú
blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios;

c} servidores públicos da União e Terr~órios,

seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

'Alfnea c com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De
fensória Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
sória Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

f} militares das Forças Armadas, seu regime ju
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.

, A/lnea f acrescida pela Emenda Constitucional nO 18, de
5-2-1998.

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

DECRETO-LEI N° 9.085,
DE 25 DE MARÇO DE 1946

Dispõe sobre o Registro Civil das
Pessoas Jurídicas.

Art. 2° Não poderão ser registrados os atos cons
titutivos de pessoas jurídicas quando seu objeto ou cir
cunstância relevante indique destino, ou atividade ilíci
tos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem públi
co, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem
pública ou social, à moral e aos bons costumes.

Art. 6° As sociedades ou associações que hou
verem adquirido personalidade jurídica, mediante fal
sa declaração de seus fins, ou que, depois de regis
tradas, passarem a exercer atividades das previstas
no art. 2, serão suspensa pelo Governo, por prazo
não excedente de seis meses.

§ 1° No caso deste artigo, os representantes ju
diciais da União deverão propor, no Juízo competente
para as causas em que esta for parte, a ação judicial
de dissolução.

§ 2° Quando for decretada por exercer a pessoa
jurídica atividade contrária ordem pública ou à segu
rança nacional e a ação se propuser no prazo fixado
neste artigo, a suspensão do funcionamento perdura
rá até que a sentença transite em julgado.

, § 2° acrescentado pelo Decreto-lei nO 8, de 16 de junho
de 1966, que também determinou a passagem do parágrafo úni
co para § 1°

DECRETD-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

Consolidação das Leis do Trabalho

TíTULO VIII
Da Justiça do Trabalho

CAPíTULO VII
Das Penalidades

SEÇÃO I
Do Lock-out e da Greve.

Art. 724. (Revogado pela Lei n° 9.842, de
7-10-1999).



MENSAGEM N° 843

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do pro
jeto de lei que "Dispõe sobre o processo judicial de
dissolução de associações para fins ilícitos e de sus
pensão de atividades de sociedades de fato, nos ca
sos que especifica."

Brasília, 10 de agosto de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

E.M. N° 00202 - MJ

Revoga os arts. 723, 724 e 725 do
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, que Aprova a Consolidação das
Leis do Trabalho.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

Art. 1° São revogados os arts. 723, 724 e 725
do Decreto-Lei na 5.452 de 1° de maio de 1943,
que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT.

Art. 20Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Brasília, 7 de outubro de 1999; 1780da Indepen
dência e 111° da República. - Fernando Henrique
Cardoso, Paulo Jobim Filho.

Brasília, 8 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Submetemos à consideração de Vossa
Excelência o anexo Projeto de Lei, que tem por ob
jeto complementar disciplina de questão de grande
relevo para a manutenção da ordem pública, que
vem a ser a garantia dos direitos de associação e
de manifestação, em respeito aos princípios de or
dem pública e legalidade, nos termos da Constitui
ção Federal.

2. Fatos demonstram que, não obstante a pro
teção constitucional garantida às associações, ex
cessos vêm sendo cometidos em detrimento do pa
trimônio e do interesse públicos, ferindo os princípi
os do Estado Democrático de Direito.

3. A Constituição Federal, em seu art. 5°, XVII,
assegura plena liberdade de associação para fins Ií-
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LEI N° 9.842, DE 7 DE OUTUBRO DE 1999 citos, vedada a de caráter paramilitar. As próprias
exceções contidas nesse dispositivo indicam que
não se trata de garantia absoluta.

4. Nesse sentido, o texto constitucional estipu
la os meios necessários para que se faça respeitar o
preceito mencionado acima. Assim, o art. 50, XIX,
determina que "as associações só poderão ser com
pulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no pri
meiro caso, o trânsito em julgado".

5. A interpretação desses preceitos sugere que
estes albergam uma proteção de caráter dúplice.
Por um lado, asseguram às associações condições
institucionais para que existam, vedando interferên
cias indevidas em seu funcionamento e organiza
ção. Por outro, buscam evitar danos às instituições
e à ordem constitucional, nas hipóteses em que es
sas associações extrapolem suas condições de
existência e abusem das garantias oferecidas pelo
Estado Democrático de Direito.

6. Em certa medida, não se dissocia o direito
de associação do direito de reunião, consideran
do-se que em determinadas situações o exercício
no direito de associação poderá se expressar pela li
berdade de reunião. A esse respeito, a Constituição,
no art. 50, XVII, assegura que 'todos podem reu
nir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos
ao público, independentemente de autorização, des
de que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigi
do prévio aviso à autoridade competente". O texto
constitucional é claro: o direito de reunião só se
exerce dentro do respeito à ordem pública e em res
peito à pluralidade política.

7. Quando a reunião for promovida por uma
associação, compõem-se as garantias constitucio
nais. O que não se deve esquecer é que, a partir
do momento em que uma associação decide se
reunir em logradouro público, além de dever res
peitar as condições constitucionais para essa reu
nião, sujeita-se à avaliação de seus direitos à luz
das obrigações de respeito à ordem pública e à
democracia.

8. A ordem constitucional vigente outorga ple
na liberdade às associações, confiando ao exercício
democrático de suas atividades. Ocorrerá quebra
dessa confiança constitucional quando a associação
passar a buscar fim ilícito. Haverá também quebra
de confiança quando a associação se reunir em lu
gares públicos em desrespeito ao que dispõe o art.
50, XVI, da Constituição.



17.0 projeto de lei ora proposto está estrutu
rado com base em dois enfoques. O primeiro trata
da dissolução de espécies de associações cujas
atividades não são albergadas pelo texto constitu
cional, em seu art. 52, XX 1. Nessa medida, é res
peitada a exigência constitucional de trânsito em
julgado para a dissolução dessas associações
(art. 2°). O segundo enfoque trata dos instrumen
tos destinados a assegurar o respeito à ordem pú-

16. Feitas essas considerações sobre o direito
francês, cumpre lembrar que a disciplina do direito
de associação, não é estranha ao Direito brasileiro.
É o que se verifica no direito de associação sindical.
Em relação ao direito de greve, a Consolidação das
Leis do Trabalho, em seu art. 724, estipula que se
rão cancelados os registros das associações sindi
cais que ordenarem seus associados a suspensão
de serviço ou o descumprimento de decisão do Tri
bunal Superior do Trabalho, aplicando-lhes multa.
Da mesma forma, caso essas infrações sejam inci
tadas por pessoa, a sanção é a prisão, que se agra
va se houver violência ou se se tratar de serviço pú
blico.

12. O que se objetiva com a presente propos
ta é permitir que o Poder público, por via judicial,
busque suspender as atividades de associações
que promovam perturbações da ordem pública, na
medida em que essas perturbações identifiquem
essas associações com um fim ilícito. Além disso
buscar-se possibilitar igualmente que se declare a
suspensão das atividades de sociedades de fato,
em razão de seu histórico de desrespeito à legali
dade.

13. No direito comparado, sobretudo nos Paí
ses conceituados como amplamente democráticos,
verifica-se que a defesa da Democracia deve dispor
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9. Na ocorrência de quebra da confiança de- de instrumentos eficientes para coibir abusos de di-
mocrática prevista na Constituição impõe-se, como reitos constitucionais, inclusive como medida de pro-
dever do Estado, implementar condições de manu- teger dos excessos as associações e indivíduos que
tenção da ordem pública e dos princípios democráti- atuem dentro dos princípios democráticos.

coso 14. No direito francês, observa-se a existência
10. Verifica-se que, em parte, o ordenamento de um tratamento legal muito rígido em relação a

jurídico brasileiro dispõe de instrumentos para re- determinadas espécies de associações. E o que
mediar possíveis danos resultantes da atividade ocorre com as denominadas "ligas", associações
ilícita de associações. O art. 6° do Decreto-Lei n° destinadas a fins específicos, geralmente atuantes
9.085, de 25 de março de 1946, trata do registro no cenário político, no qual buscam gerar a desesta-
civil de pessoas jurídicas. "Não poderão ser regis- bilização institucional (ROBERT, Jacques. Droits de
trados os atos constitutivos de pessoas jurídicas, I'homme e líbertés fondamentales, Paris: Montchres-
quando seu objeto ou circunstância relevante índi- tien, 1996,68 ed., p.766).
que destino ou atividade ilícitos ou contrário, noci- 15. Para essas ligas e associações cujos fins
vos ou danosos ao bem público, à segurança do sejam identificados como ilícitos, a Lei francesa de
Estado e da coletividade, à ordem pública ou soci- 10 de janeiro de 1936 possibilita, inclusive, a disso-
ai, à moral e aos bons costumes". Em complemen- lução da entidade por decisão administrativa do
tação, prevê a Lei, em seu art 6° que "as socieda- Conselho de Ministros, recorrível perante o Conse-
des ou associações que houverem adquirido per- lho de Estado. Paralelamente, existe no direito fran-
sonalidade jurídica, mediante falsa declaração de cês também a figura da dissolução judicial, prevista
seus fins, ou que, depois de registradas, passa- para os casos de associações que busquem amea-
rem a exercer atividades previstas no art. 2°, se- çar a integridade do território e a forma republicana
rão suspensas pelo Governo, por prazo não exce- do governo. Para esses casos, são impostas pesa-
dente a seis meses". A suspensão de que trata das multas e até prisão para a manutenção ou re-
este último dispositivo depende de propositura da constituição, direta ou indireta, da associação dissol-
ação pelos representantes judiciais da União pe- vida judicialmente.
rante a Justiça Federal, conforme o parágrafo úni-
co dessa Lei.

11. À luz do texto constitucional, deve-se atri
buir ao Estado meios eficazes de garantir a ordem
pública, evitando assim prejuízos ao patrimônio
público e aos particulares. O direito de associação
protegido pela Constituição deve ser lido em con
sonância com as restrições constitucionais e lega
is ao direito de reunião. Nesse sentido, impõe-se
aperfeiçoar os atuais instrumentos normativos per
tinentes.
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blica, criando-se a possibilidade de se pedir ao juí
zo competente a suspensão das atividades de as
sociações em hipóteses de ocorrência de lesão ao
interesse público (art. 30). Considerando-se que
as associações passíveis de dissolução também
oferecem grande potencial de dano à coletividade,
permite-se que se agregue a suspensão de ativi
dades como medida cautelar no processo de dis
solução (art. 20

, § 20
).

18. Para assegurar a eficácia dos procedimen
tos em tela, prevê-se a imposição de multas inciden
tes sobre as associações e sobre seus dirigentes,
sem prejuízo da responsabilidade penal ou civil apli
cável. As demais normas, por sua vez, regulam dis
posições processuais referentes ao trâmite da ação,
respeitados os preceitos constitucionais aplicáveis.

19. Em suma, o presente projeto visa a com
plementar a legislação atual para que o Poder PÚ
blico esteja capacitado, em observância do texto
constitucional e da legalidade, a fazer respeitar a
ordem pública como bastião de defesa dos princí
pios democráticos.

Respeitosamente, José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça.

Aviso n° 925 - C. Civil

Brasília, 10 de agosto de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa ao projeto de lei que "Dispõe sobre o processo
judicial de dissolução de associações para fins ilíci
tos e de suspensão de atividades de sociedades de
fato, nos casos que especifica".

Atenciosamente - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

PROJETO DE LEI N° 5.301, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS W 82/01

Inscreve o nome de Luís Alves de
Lima e Silva, o Duque de Caxias, no "li
vro dos Heróis da Pátria".

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Será inscrito no "Livro dos Heróis da
Pátria", que se encontra no Panteão da Liberdade e
da Democracia, o nome de Luís Alves de Lima e Sil
va, o Duque de Caxias, em comemoração ao bicen
tenário de seu nascimento.

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

Senado Federal, 5 de setembro de 2001. - Se
nador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO
DA

PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulga
ção, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
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Sf PLS 00082/2001 de 15/05/2001

Autor

Ementa

Observação

lndexaçao

Despacho Iniciai

Localização atual

Última Ação

Tramitações

SENADOR - Magulto Vilela

Requer seja inscrito o nome de LuIs Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, no Livro dos HerÓis da
Pátria.

(AUTORIZA A INSCRIÇÃO DO NOME DE LUIS ALVES DE LIMA E SILVA· "DUQUE DE CAXIAS· - NO
"LIVRO DOS HERÓIS DA PÁTRIA", NO PANTEÃO DA 1I8ERDADE E DA DEMOCRACIA). '

INSCRIÇÃO, NOME, LUIS ALVES DE LIMA E SILVA, DUQUE DE CAXIAS, LIVRO, PANTEÃO, LIBERDADE,
DEMOCRACIA.

SF CE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

5F PLS 00082/2001
Data: 29/08/2001
local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo, ontem, sem Que tenha sido Interposto
recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido aprovado termlnatlvamente pela
Comissão de Educação. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

Inverter ordenaç40.deJf.lImillle0-e3.(Qala..ascJ1ndJ!nte)

5f PLS 00082/2001

03/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste 6rgllo às 14: 15 hs. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinaturas.

31/08/2001 SSClSF ·SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos aut6grafos de fls. 15. À Subsecretaria de
Expediente.

30/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 15 ).

29/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls. 14). À SSEXP.

29/08/2001 SSEXP· SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão do texto tinal.

29/08/2001 SSEXP . SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17: 10 hs.

29/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo, ontem, sem que
tenha sido Interposto recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo
Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de
Educação. À Cllmara dos Deputados. À SSEXP.

Publicação em 30/08/2001 no DSF páginas: 18823 ( Ver diário)

28/08/2001 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de
apresentação de recurso.

21/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para Interposição de recurso: 22 a 28.08.2001.

20/08/2001 ATA-PlEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer na 791/2001-CE, Relator Senador, Carlos Patrocínio,
favorável com a Emenda nO l-CE. É lido o Ofício nO 26/2001, do Presidente
da CE, comunicando aprovêlção da matéria, em reunião realizada em no dia
14.8.2001. Abertura do prazo de cinco dias úteiS para interposição de
recurso, por um décimo \la composição da Casa, para que a matéria, seja
apreciada pelo Plenário. A SSCLSF.

Publicação em 21/08/2001 no DSF páginas: 17433 - 17436 ( Ver diário)
Publicação em 21/0812.001 no D5F páginas: 17441 ( Ver diário)
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16/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexei, às fls. 12, legislação citada no parecer da Comissão de Educação
(CE). Matéria aguardando leitura do parecer da CE.

15/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
À SSCLSf, para as devidas providências.

14/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova o presente projeto de autoria
do Senador Maguito Vilela, relatado pelo Senador Carlos Patrocínio, por
dezenove ,( 19), votos favoráveis, incorporando ao Texto Final a emenda do
relator n,o 01 - CE, aprovada por dezenove votos. Anexado á fio, 11, aneio
do Presidente da Comissão, Senador Ricardo Santos, endereçado ao Senhor
Presidente em exercício do Senado Federal, Senador Édison Lobão,
comunicando a aprovação do projeto em tela.

22/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Carlos Patrodnio, com relatório favorável
na forma da emenda oferecida, estando em condições de ser incluído em
pauta.

23/05/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
N~o foram oferecidas emendas no prazo regimental. Aguardando
distribuição.

15/05/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Recebido nesta Comissão em 15/05/2001. Aguardando recebimento de
emendas.

15/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À Comissão de Educação em decisão terminativa onde poderá
receber emendas por um período de cinco dias úteis, após sua publicação e
distribuição em avulsos. Ao PLEG com destino à Comissão de Educação.

Publicação em 16/05/2001 no DSF páginas: 9274 ( Ver diário)

15/05/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 03 (três) folhas numeradas e rubricadas. À SSCOM.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações e informações: SSINE=_ Subsecretaria de lnfQrllliiçO~$
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Oficio n° 1.086 (SF)

Brasília, 5 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpl/pls 1-082

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nE 82, de 2001, constante dos autó
grafos em anexo, que inscreve o nome de Luís Alves
de Lima e Silva, o Duque de Caxias, no livro dos He
róis da Pátria"'.

Atenciosamente, Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.318, DE 2001
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Altera a Lei nE 9.718 de 27 de no
vembro de 1998, autorizando o Poder
Executivo a excluir do cálculo da inci
dência das contribuições sociais o valor
da receita de produtos nacionais utiliza
dos como insumos na fabricação de pro
dutos destinados à exportação.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção: e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art 54) - Art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Art. 3E da Lei NE9.718de 27 de novem

bro de 1998, fica acrescido do seguinte parágrafo:

"§ 6° Para fins de determinação da
base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2E, fica autorizado o Poder Exe
cutivo a excluir da receita operacional bruta
o valor da receita de produtos nacionais uti
lizados como insumos na fabricação de pro
dutos destinados à exportação."

Art. 2° Este projeto entrará em vigor na data de
sua publicação

Justificação

O projeto ora apresentado visa alterar a Lei NE
9.718 de 27 de novembro de 1998, autorizando o Po
der Executivo a excluir o valor da receita de produtos
nacionais utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à exportação no cálculo das con
tribuições do PIS, PASEP e COFINS das pessoas ju
rídicas.

O objetivo do projeto é a desoneração tributária
dos produtos utilizados como insumos no processo
produtivo de produtos destinados à exportação, que,
em sua grande maioria, têm embutidos nos seus pre
ços uma parcela significativa das contribuições socia
is e portanto não competem com insumos importa
dos.

Não se trata de dar vantagem aos produtos e
produtores brasileiros, mas sim de colocá-los em pé
de igualdade para competir com produtos importa
dos. As importações realizadas sob o regime aduane
iro especial de drawback são beneficiados com a
isenção do Imposto de Importação, do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Opera
ções Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), do Adicio
nai ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e do pagamento de emolumento para
emissão das respectivas guias de importação. Isso dá
aos produtos importados uma vantagem competitiva
sobre os produtos produzidos nacionalmente.

O País se vê frente a uma situação de cres
cente vulnerabilidade externa. O chamado "custo
Brasil" onera produtores nacionais que competem
com produtos importados sobre os quais incidem
uma carga tributária menor. À medida em que são
menos onerados e portanto mais baratos, exporta
dores dão preferência aos insumos importados.
Como conseqüência, o efeito positivo das exporta
ções sobre a balança de pagamentos é enfraqueci
do pois, apesar de gerar receitas para o País gera,
ao mesmo tempo, obrigações com o exterior. O efei
to Ifquido de geração de divisas se restringe assim
ao valor adicionado ao produto pelo próprio exporta
dor.

O produtor nacional de insumos é prejudicado
por essa estrutura tributária detrimental, gerando
queda na produção nacional e desemprego. Ao
mesmo tempo, juros altos, juntamente com os contf
nuas cortes em investimento do governo para redu
zir os gastos e o déficit públicos, (o principal exem
plo sendo cortes em investimento em geração de
energia elétrica), têm tornado o investimento privado
nacional economicamente inviável exatamente
quando este se faz imprescindível.

Quando isso recai sobre a produção de bens
de capital-bens intermediários que são chave para a
expansão da produção em outros setores da econo
mia, o efeito de longo prazo é o de submeter o cres
cimento econômico futuro do Brasil à disponibilidade



CAPíTULO I
Da Contribuição Para o PislPasep e Confins

Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo an
terior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.

§ 1° Entende-se por receita bruta a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo ir
relevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.
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de divisas internacionais para importar o aumento § 2° Para fins de determinação da base de cál-
no seu estoque de capital. Por outra ótica, o proces- culo das contribuições a que se refere o art. 2E, exclu-
so culminaria na transformação da indústria brasilei- em-se da receita bruta:
ra em uma estrutura industrial maquiladora, um re- 1_as vendas canceladas, os descontos incondi-
trocesso total no processo histórico de crescimento cionais concedidos, o Imposto sobre Produtos Indus-
econômico do país. trializados - IPI e o Imposto sobre Operações relati-

Com o presente projeto objetiva diminuir os efei- vas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
tos de uma diferença entre as estruturas de tributação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-
e subsídios nacionais e internacionais, detrimentais cipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado
aos produtores nacionais, não vemos inconsistência pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
frente aos acordos bilaterais e internacionais, junto à condição de substituto tributário;
OMC, de comércio e exportação firmados pelo País. 11_ as reversões de provisões operacionais e re-

O presente projeto constitui uma contribuição cuperações de créditos baixados como perda, que
para a saída do País dessa vulnerabilidade externa, não representem ingresso de novas receitas, o resul-
que só pode se dar via retomada do crescimento eco- tado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
nômico por meio do incentivo às exportações. Em pri- do patrimônio líquido e os lucros e dividendos deriva-
meiro lugar, a redução do PIS, PASEP e COFINS inci- dos de investimentos avaliados pelo custo de aquisi-
dentes sobre os insumos destinados à produção de ção, que tenham sido computados como receita,
bens de exportação permitirão que os insumos nacio- 111 _ os valores que, computados como receita,
nais compitam com insumos importados. O aumento tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica,
da demanda por bens nacionais e redução da deman- observadas normas regulamentadoras expedidas
da por bens importados reduzirá a conta de importa-
ções no Brasil e a dependência da produção nacional pelo Poder executivo;
para exportação nos estoques de divisas estrangei- IV - a receita decorrente da venda de bens do
ras (dólares) para comprar seus insumos. Há um estí- ativo permanente.
mulo ao crescimento econômico nacional nos setores § 3° Nas operações realizadas em mercados fu-
diretamente beneficiados pela redução nas contribui- turos, considera-se receita bruta e resultado positivo
ções. Em outras palavras, estimula-se uma substitui- dos ajustes diários ocorridos no mês.
ção de importações pelo próprio mercado, aumentan- § 40 Nas operações de câmbio, realizadas por
do a competitividade dos produtores nacionais. instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil,

A conseqüente redução na dependência sobre considera-se receita bruta a diferença positiva entre o
o capital externo, e a geração de fluxos maiores de di- preço de venda e o preço de compra da moeda es-
visas internacionais para o País, contribuirá para a trangeira.
possibilidade de se instituir a tão necessária redução § 50 Na hipótese das pessoas jurídicas referidas
nas taxas de juros nacionais, estimular o investimento no § 1Edo art. 22 da lei nE 8.212, de 24 de julho de
nacional e retomar o crescimento econômico. 1991, serão admitidas, para efeitos da COFINS, as

Sala das Sessões, 13 de Setembro de 2001. - mesma exclusões e deduções facultadas para fins de
Deputado Ricardo Ferraço. determinação da base de cálculo da contribuição

LEI N° 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 para o PIS/PASEP.
Art. 4° As contribuições para os Programas de

Altera a Legislação Tributária Fede- Integração Social e de Formação do Patrimônio do

ral. Servidor Público - PIS/Pasep e para o Financiamento
da Seguridade Social- Cofins, devidas pelas refinari
as de petróleo serão calculadas, respectivamente,
com base nas seguintes alíquotas:

, Artigo, caput, com redação dada pela Lei n° 9.990, de
21-7-2000.

I - dois inteiros e sete décimos por cento e doze
inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento, inci
dentes sobre a receita bruta decorrente da venda de
gasolinas, exceto gasolina de aviação;

'Inciso I acrescido pela Lei n° 9.990. de 21-7-2000.
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11 - dois inteiros e vinte e três centésimos por
cento e dez inteiros e vinte e nove centésimos por
cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de óleo diesel;

, Inciso /I acrescido pela Lei n° 9.990, de 21·7·2000.

111 - dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos
por cento e onze inteiros e oitenta e quatro centési
mos por cento incidentes sobre a receita bruta decor
rente da venda de gás liquefeito de petróleo - GLP;

'Inciso 111 acrescido pela Lei n° 9.990, de 21-7-2000.

IV - sessenta e cinco centésimos por cento e
três por cento incidentes sobre a receita bruta decor
rente das demais atividades.

'Inciso IV acrescido pela Lei nO 9.990, de 21-7-2000.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei n° 9.990,
de 21-7-2000).

• Vide Medida Provisória n° 2.158-35. de 24 de agosto
de 2001

MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Altera a Legislação das Contribui
ções para a Seguridade Social - Cofins,
para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servi
dor Público - Pis/Pasep e do Imposto So
bre a Renda, e dá outras Providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° A alíquota da contribuição para os Pro
gramas de Integração Social de Formação do Patri
mônio do Servidor Público - PIS/PASEP, devida pelas
pessoas jurídicas a que se refere o § 1° do art. 22 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, fica reduzida
para sessenta e cinco centésimos por cento em rela
ção aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fe
vereiro de 1999.

Art. 2° Oart. 3° da Lei n° 9.718, de27 de novem
bro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° .

§ 2° .

11 - as reversões de provisões e recu
perações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas re
ceitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio liqui
do e os lucros e dividendos derivados de in-

vestimentos avaliados pelo custo de aquisi
ção, que tenham sido computados como re
ceita;

§ 6° Na determinação da base de cál
culo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no §
1Edo art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no
§ 5°, poderão excluir ou deduzir:

I - no caso de bancos comerciais, ban
cos de investimentos, bancos de desenvol
vimento caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, socie
dades de crédito imobiliário, sociedades cor
retoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:

a) despesas incorridas nas operações
de intermediação financeira;

b) despesas de obrigações por em
préstimos, para repasse, de recursos de ins
tituições de direito privado;

c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e

variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e

mercadorias, em operações de hedge;
11 - no caso de empresas de seguros

privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importân
cias recebidas a título de cosseguro e res
seguro, salvados e outros ressarcimentos.

111 - no caso de entidades de previdên
cia privada, abertas e fechadas, os rendi
mentos auferidos nas aplicações financeira;
destinadas ao pagamento de benefícios de
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resga
tes;

IV - no caso de empresas de capitali
zação, os rendimentos auferidos nas aplica
ções financeiras destinadas ao pagamento
de resgate de títulos.

§ 7° As exclusões previstas nos inci
sos 111 e IV do § 6°restringem-se aos rendi
mentos de aplicações financeiras proporcio
nados pelos ativos garantidores das provi
sões técnicas, limitados esses ativos ao
montante das referidas provisões.

§ 8° Na determinação da base de cál
culo da contribuição para o PIS/PASEP e
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COFINS, poderão ser deduzidas as despe
sas de captação de recursos incorridas pe
las pessoas jurídicas que tenham por objeto
a securitização de créditos:

I - imobiliários, nos termos da lei n°
9.514, de 20 de novembro de 1997;

11 - financeiros, observada regulamen
tação editada pelo Conselho Monetário Na
cional.

§ 9° Na determinação da ba - de cál
culo da contribuição para e PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assis
tência a saúde poderão deduzir:

I - co-responsabilidades cedidas;

11 - a parcela das contraprestações pe
cuniárias destinada à constituição de provi
sões técnicas;

111 - o valor referente ás indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efe
tivamente pago, deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de res
ponsabilidades." (NR)

Art 3° O § 1° do art. 1° da lei n° 9.701, de 17 de
novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"§ 1° É vedada a dedução de qualquer despesa
administrativa."(NR)

Art 4° O disposto no art. 4° da lei n° 9.718, de
1998, em sua versão original aplica-se, exclusiva
mente, em relação às vendas de gasolinas, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e gás liquefeito de
petróleo - GlP.

Parágrafo único. Nas vendas de óleo diesel
ocorridas a partir de 1° de fevereiro de 1999, o fator
de multiplicação previsto no parágrafo único do art.
4° da lei n° 9.718, de 1998, em sua versão original
fica reduzido de quatro para três inteiros e trinta e
três centésimos.

Art. 5° As unidades de processamento de con
densado e de gás natural e os importadores de
combustíveis derivados de petróleo, relativamente
ás vendas de gasolina automotiva, óleo diesel e
GlP que fizerem, ficam obrigados a cobrar e reco
lher, na condição de contribuintes substitutos, as
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, devidas
pelos distribuidores e comerciantes varejistas, ob
servadas as mesmas normas aplicáveis às refinari
as de petróleo.

PROJETO DE LEI N° 5.328, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS N° 227/00

Inclui na Lei n° 8.406, de 9 de janeiro
de 1992, artigo que estabelece a gratui
dade da emissão de extratos bancários
referentes ao Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. A lei n° 8.406, de 9 de janeiro de

1992, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2° A
"Art. 2°-A. Os extratos referidos no art. 2° serão

obrigatoriamente gratuitos para todos os trabalhado
res:'

Senado Federal, 13 de setembro de 2001. - Se
nador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
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Dispõe sobre a Publicação de Infor
mações Relativas ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS pelo Minis
tério do Trabalho e da Previdência Social
e pela Caixa Econômica Federal.

Art. 2° O verso do extrato do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, fornecido pela Caixa Econômi
ca Federal a cada trabalhador por força da lei n°
8.036, de 11 de maio de 1990, deverá conter informa
ções atualizadas, especialmente quanto:

LEI N° 8.40G,DE JANEIRO DE 1992 I - às hipóteses de saques;

II - aos critérios para atualização dos recursos;

111 - aos procedimentos para o levantamento
dos depósitos.

Parágrafo único. Até que seja conclufda a centrali
zação das contas do FGTS na Caixa Econômica Fede
ral, os extratos contendo as informações atualizadas
serão fornecidos pelos respectivos bancos depositários.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

5f PLS 00227/2000 de 18/10/2000

Autor

Ementa

Indexaçao

Localizaçao atual

lJltlma Açao

Rel"tores

Tramitações

SENADOR' Sérgio Machado

Inclui, na Lei na 8406, de 09 de janeiro de 1992. artigo que estabelece a gratuidade da emlssa<> de
extratos bancilrlos referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

ALTERAÇÃO. LEI FEDERAL, OBRIGATORIEDADE, GRATUIDADE. FORNECIMENTO, EMISSÃO, EXTRATO
BANCÁRIO, CORRENTISTA, TRABALHADOR, PARTICIPANTE, (FGTS), FINALIDADE, ACOMPANHAMENTO,
CONTROLE, COMPROVANTE, VALOR, DEPÓSITO, CORREÇÃO.

SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00227/2000
Data: 30/08/2001
Local: SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Texto: Prazo para interposição de recurso: 31.08 a 06.09.2001.

CAS Leomar QulntanJlha

Invorter ordenaÇliq de tramitaçOes (Data a'iCllO@r1lll)

Sf PLS 00227/2000

12109/2001 SSEXP • SUBSECRETARlA DE EXPEDIENTE
Recebido neste 6rgao devidamente assinado.

11/09/2001 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17:30 hs. Encaminhados expedientes li SGM para
colher aS5Inat~ra5.

11/0912001 SSCI.SF - SUI3SEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos aut6grafos (fls.12). À SSEXP.

11/09/2001 SSEXP ; SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCI.SF para revisão dos aut6grafos (fls. 12).

11/09/2001 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste orgão il. 09:27 hs.

10/090001 SSCI.SF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto flnal (fls. 11). À SSEXP.

10/0912001 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Á SSCLSF para anexar o Texto Final do presente Projeto.

10/09/2001 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste Órgão às 17:06 hs.

10/09/2001 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
A Presidência comunIca ao Plenário o término do prazo, na últIma Qulnta
feira, sem interposição de reCUrso no sentido da apreciação da matéria pelo
Plenário, nos tennos do art. 91, § 3D , do R1SF. À CAmara dos Deputados. À
SSEXP.

06/09/2001 SSCl.Sf • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
EncamInhado ao Plenctrio para comunicação do término do prazo de
apresentaç!o de recurso.

30/08/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Sltuaçao: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para InterpOSição de recurso: 31.08 a 06.09.2001.

29/08/2001 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
Leitura do Parecer na 875/2001'CAS, Relator Leomar Qulntanllha,
favorável. E lido o OOclo na 54/2001, do Presidente da CAS, comunicando
aprovação da matéria, em reunião realizada no dia 22.8.2001. Abertura do
prazo de cinco dias úteis para InterposlçAo de recurso, por um décimo da
composiç30 da Casa. para Que a matéria, seja apreciado pelo Plenário. À
SGM.

Publicação em 30/08/2001 no DSF páginas: 18817 - 18818 ( Ver diário)
Publicacão em 30/08/2001 no DSF pilo,nas: 188n - 18823 ( Ver diário)
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24/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (E5)
Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da CASo

24/08/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Anexei, fls. 8, Oficio nO 54 - PRES.CAS, comunicando a aprovação da
matéria. À SSCL5F, para as devidas providências.

24/08/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão reunida em 22.08.01, aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto. (fls. 4 a 7)

25/04/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo Relator Senador Leomar Quintanilha, com minuta de Parecer
concluindo pela aprovação do Projeto.

31/10/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Ao Senhor Senador Leomar Quintanilha para relatar a presente matéria.

27/10/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Esgotado o prazo regimental, em 26.10.00, não foram oferecidas emendas.

23/10/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Prazo de recebimento de emendas: 23 a 26.10.00.

18/10/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leiturd. À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa, onde
poderá receber emendas no prazo de cinco dias úteis, após publicado e
distribuído em avulsos. Ao PLEG, com destino à CAS, para decisão
terminativa.

Publicação em 19/10/2000 no DSF páginas: 20690 ( Ver diário)

18/10/2000 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 03 (três) folhas numeradas e rubrícadas. À SSCOM.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações e informações: S~l~F-,:_~lJb_$.e~retariade IrlfQr.rrtªÇQ.Et5
(311-7279,311-7548,311-3325,311-3572)
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Ofício n° 1.132 (SF)

Brasília, 13 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 227, de 2000, constante dos au
tógrafos em anexo, que "inclui na Lei n° 8.406, de 9 de
janeiro de 1992, artigo que estabelece a gratuidade
da emissão de extratos bancários referentes ao Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço".

Atenciosamente, Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.333, DE 2001
(Do Sr. Geddel Vieira Lima)

Dispõe sobre o sistema de seguran
ça empresarial e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 39, de
1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O funcionamento do serviço de seguran

ça empresarial obedecerá ao disposto nos termos da
presente lei.

Parágrafo único. A segurança empresarial referi
da neste artigo compreende setores de administra
ção patrimonial e serviços de segurança em estabe
lecimentos públicos ou privados.

Art. 20 Compete ao profissional de se
gurança empresarial:

a) organizar, planejar, comandar, coor
denar e controlar os serviços de segurança
patrimonial nas organizações públicas ou
privadas federais, estaduais e municipais;

b) coordenar cursos e exercício do
magistério nas escolas de formação de vigi
lantes;

c) gerir as operações das empresas
especializadas de segurança e transporte
de valores;

d) prestar assessoria, consultoria e au
ditoria de segurança nas organizações pú
blicas ou privadas;

e) estabelecer normas, regulamentos e
instruções operacionais nas organizações
públicas ou privadas;

1) exercer o magistério da segurança
empresarial.

Art. 30 A segurança empresarial e patrimonial
será exercida por profissionais portadores de diploma
de curso superior de segurança empresarial, forneci
do por instituição de ensino credenciada pelo Ministé
rio da Educação e do Desporto, com duração mínima
de 1680 (hum mil, seiscentas e oitenta) horas.

Parágrafo único. O requisito previsto neste arti
go não se aplica àqueles que, no prazo mínimo de
120 dias, a contar da publicação desta Lei, compro
vem estar exercendo as atividades de profissional de
segurança por período não inferior a 6 (seis) anos,
mediante comprovação por documentação trabalhis
ta e/ou previdenciária, desde que comprovem ter con
cluído o curso de extensão universitária em seguran
ça empresarial, com duração mínima de 120 horas.

Art. 40 O exercício da profissão do profissional
de segurança empresarial requer prévio registro na
Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Tra
balho, que se fará após a apresentação dos docu
mentos comprobatórios das situações enumeradas
no artigo anterior.

Art. 50 Cabe ao Ministério da Justiça, por inter
médio de seu órgão competente ou mediante convê
nio com as Secretarias de Segurança Pública dos
Estados ou do Distrito Federal:

1- conceder autorização para o funcionamento:

a) dos estabelecimentos especializa
dos em serviços de segurança patrimonial;

b) dos cursos de formação de profissio
nais de segurança empresarial e patrimonial.

11 - fiscalizar os estabelecimentos es
pecializados e os cursos que menciona no
inciso anterior;

111 - aplicar aos estabelecimentos es
pecializados e aos cursos a que se refere o
inciso I deste artigo as penalidades previs
tas no art. 10 desta Lei;

IV - fixar a natureza e a quantidade de
armas de propriedade dos estabelecimentos
especializados;

V - autorizar a aquisição e a posse de
armas e munições; e

VI - fiscalizar e controlar o armamento
e a munição utilizados.

Art. 60 Os estabelecimentos especializados em
segurança empresarial constituídos sob a forma de
empresas privadas, serão regidos por esta lei, e ain
da pelas disposições das legislações civil, comercial
e trabalhista.



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso 111 do art. 7 da Lei n° 9.532, de 10

de dezembro de 1997, alterado pela Lei n° 9.718, de
27 de novembro de 1998, passa a vigorar com a se
guinte alteração:

Art.7° (...)
111 - poderá amortizar o valor do ágio

cujo fundamento seja o que trata a alínea b
do § 2° do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598,
de 1977. nos balanços correspondentes à
apuração do lucro real levantados em até
trinta anos-calendários subseqüentes à in
corporação, fusão ou cisão, à razão de
1/360 (um trezentos e sessenta avos), no
máximo, para cada mês do período de apu
ração.

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

Justificação

No emaranhado de medidas ficais impetradas
pelo Governo Federal em outubro de 1997 (Pacote
51), consubstanciadas pela aumento da restrição or
çamentária e imposição de mecanismos para atração
de capital necessários ao fechamento das contas ex
ternas, um dispositivo inserido na Lei n° 9.532, vem
provocando consideráveis reduções da arrecadação
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
e do Imposto de Renda (IR) pela União.

Localmente, essa renúncia fiscal de IR repre
senta, ainda, diminuição da fatia que cabe aos esta
dos, municípios e programas financiadores do desen-

Justificação

Profissionais de Segurança Empresarial exer
cem a atividade no Brasil sem contar, contudo, com
salvaguardas legais mínimas, necessárias à delimita
ção de seu exercício. Nesse sentido, o alcance do pro
jeto reúne dois propósitos básicos: (i) suporte jurídi
co-legai no que tange às atribuições, formação, regis
tro, autorização e fiscalização da categoria e (i i) cre
denciamento profissional de nível superior.

Tais propósitos visam, de um lado, a coibir o
exercício ilegal da profissão, tendo em vista que em
toda e qualquer organização pública ou privada, fede
ral, estadual ou municipal, há necessidade de um pro
fissional credenciado que dirija, chefie ou gerencie a
segurança de seu patrimônio físico ou não físico.

Do outro, projeta bases seguras ao exercício de
direção, planejamento e controle no desempenho das
atividades de consultoria e suporte logístico à produ-
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Art. 7° A propriedade e a administração dos es- ção e prestação de serviços relacionados à área de
tabelecimentos especializados que vierem a se cons- segurança empresarial.
tituir são vedadas a estrangeiros. Ressalte-se, ainda, tratar o projeto do necessá-

Art. 8° Os diretores e demais empregados dos rio conjunto de medidas preventivas há muito reivindi-
estabelecimentos especializados não poderão ter an- cado por toda a categoria ligada ao gerenciamento da
tecedentes criminais registrados. segurança empresarial no País.

Art. 9° Os estabelecimentos especializados e os . Levando-se em conta s~u ~portun.o alcan~e so-
cursos de formação de profissionais de segurança ~Ial, esperamos contar com o Indlspensavel a~olo dos
empresarial que infringirem disposições desta Lei fi- Ilustres pares nesta 9asa do Congresso Nacional,
carão sujeitos às seguintes penalidades, aplicáveis Sala das Sess?~s, 1~ de setembro de 2001 . -
pelo Ministério da Justiça, ou, mediante convênio, pe- Deputado Geddel Vieira Lima, PMDB - BA.

las Secretarias de Segurança Pública, conforme a PROJETO DE LEI N° 5.339 DE 2001
gravidade da infração, levando-se em conta a reinci- (Do Sr. Eduardo Cam~os)
dência e a condição econômica do infrator:

I d rt • . Altera dispositivos da Lei n° 9.532,- a ve encla'
, . de 10 de dezembro de 1997, que altera a

11- m~lta.de até 40 (quarenta) vezes o maior va- legislação tributária federal.
lor de referencla; (Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.922,

111- proibição temporária de funcionamento; e de 2000)
IV - cancelamento.

Art. 10. As empresas já em funcionamento deve
rão proceder à adaptação de suas atividades aos pre
ceitos desta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da data em que entrar em vigor o regu
lamento da presente Lei, sob pena de terem suspen
so seu funcionamento até que comprovem essa
adaptação.

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de
sua publicação.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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1 1US$ = 2,5 R$
27824

Para estados e municípios, a antecipação do in
vestimento aplicado na forma de ágio amortizado já
confirmado significou a perda de US$2,86 bilhões em
Fundo de Participação aos Estados (FPE) e US$2,99
bilhões em Fundo de Participação (FPM). Para os fun
dos de desenvolvimento regional a redução foi de
US$407,4 milhões. Mantida essa conta, relativamen
te ao resto a amortizar, as perdas serão, respectiva
mente, de US$1,3 bilhão, 1,37 bilhão e 185,95 mi
lhões.

Prejuízos contabilizados e perdas irrecorríveis,
tornou-se intempestiva e inoportuna a manutenção
do patamar máximo de amortização das contas do
ágio em 1/60. Perdeu argumento, ainda, o ofertamen
to de atrativos fiscais para busca de capital no setor

Nordeste e Cen- vestimento das empresas, significaria, para os cofres
públicos - quatro meses restantes deste exercício fi
nanceiro somados ao próximo -, US$281,4 milhões
(diferença entre a amortização de 1/360 e 1/60).

Nos Estados, as privatizações significaram re
núncias de US$7,46 bilhões. Consolidadas, as dedu
ções já chegam a US$5,48 bilhões. Para União ainda
sobra US$1 ,98 bilhão amortizáveis, Aplicada a esse
resto a fórmula de dedução de 1/60 ao mês, deixam
de entrar nos cofres US$528,4 milhões. Aplicada a
equação da Lei de 1964, a amortização é de US$23,5
milhões. A diferença, que ficaria com a Receita Fede
ral a termo de tributação de IR e CSLL, representa
US$504,9 milhões.

Na venda do Sistema Telebrás (telefonia fixa,
longa distância e banda A), os ágios representaram
US$7,38 bilhões. Já foram abatidos, na forma de re
dução de IR e CSLL, US$4,43 bilhões. Resta na con
tadoria das empresas, US$2,95 bilhões. Usando o
mesmo equacionamento anterior, com taxas máxi
mas de ágio a 1/360, deixaria de entrar no cofre públi
co apenas US$35 milhões. Pela fórmula da lei em vi
gor, esse valor cresce para US$786,8 milhões. Dife
rença considerável de US$751,9 milhões para viúva e
viúvos.

Somadas privatizações no PND, Estados e Tele
brás, o retorno espraiado no tempo, a 1/360, será de
US$1 ,54 bilhão (R$3,85 bilhã01). Valor esse que su
pera em R$2,5 bilhões o que busca o Governo com o
confisco dos servidores inativos ou fecha a conta das
renúncias impetradas pela correção da mesma tabela
do IR que faz a festa de compradores de empresas
oficiais, conforme projeções para o próximo orçamen
to geral.

volvimento das regiões Norte,
tro-Oeste.

Pelo artigo ]O da Lei, as empresas que absorve
rem patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão e cisão, poderão amortizar do valor do ágio, no
momento da apuração do lucro real, reduzindo a base
de cálculo do IR e CSLL devido.

Permitiu, como instrumento de recuperação do
investimento, a fruição do abatimento em até dez
exercícios financeiros (120 meses) posteriores à
aquisição, à razão de 1/60 para cada *mês de lucro
apurado. Essa equação permite às empresas vincular
lucro e amortização, numa relação onde só existem
dois perdedores: o Estado que perde arrecadação e o
cidadão que recebe como prêmio maior tunga para
compensar a diminuição de receitas, além de não ver
a cor dos investimentos decorrentes daquela tributa
ção amputada.

Por essa formulação oficial, de um lado, se a
empresa obtiver, mensalmente, lucros reais que per
mitam a dedução máxima de 1/60 desse valor, o res
gate do investimento relativo ao ágio estará realizado
em 5 anos (60 meses). Se, de outro, as contas não
permitirem, por redução de lucros, o comprometimen
to desse montante, terão, ainda, mais 5 anos para re
cuperar o ágio, conforme valores futuros.

Numa burla fiscal e social, reduziu, sobremanei
ra, o que previa o artigo 58 da Lei n° 4.506, de 1964, a
qual estabelecia que as amortizações somente pode
riam ser realizadas, fruidamente pelo tempo de 30
anos (360 meses), à proporção de 1/360.

Nessa bandalheira matemático-fiscal, bem-vin
da às empresas compradoras, nem tanto às preten
sões de ingresso de capital vislumbrados pelo Gover
no e nada preocupadas com o contribuinte físico - o
pato de sempre -, a redução do produto arrecadado
pela União sobre renda e proventos de qualquer natu
reza e CSLL é, exatamente neste momento de desa
quecimento da economia e diminuição das rendas,
desprovida de cabimento.

Desde a privatização da Usiminas, em 24 de ou
tubro de 1991, as contas do ágio para empresas in
cluídas no Programa Nacional de Desestatização
(PND), embarcadas na amortização prevista pela Lei
n° 9.532 (1/60), já provocaram renúncias de US$5 bi
lhões. Desse total já amortizaram US$3,74 bilhões.
Resta para viúva tentar resgatar US$1 ,27 bilhão.

Sem extinguir com a capacidade de amortiza
ção, é o momento de tornar à cota máxima de 1/360
do lucro real apurado no mês, na forma da Lei n°
4.506 e recuperar um pouco dessa perda. Esse alon
gamento, sem amputar capacidades de retorno e in-
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privado via desestatização de patrimônio, até porque
pouco dele resta.

Ganha emergência, em contrapartida, num am
biente de queda da produção de bens e serviços e
conseqüente diminuição de arrecadação, a apresen
tação de mecanismos tributários que tragam recursos
ao Estado. O alongamento do resgate pago no mo
mento do ágio é um deles. Evita, por fim, a eterna e
natimorta proposta de surrupio da renda do aposen
tado ou permite que a tabela do IR seja corrigida.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001. 
Deputado Eduardo Campos, Líder do PSB.

LEI N° 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera a Legislação Tributária Fede
ral e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. r A pessoa jurídica que absorver patrimô
nio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou ci
são, na qual detenha participação societária adquiri
da com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto
no art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 26 de dezembro
de 1977:

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio
cujo fundamento seja o de que trata a alínea a do § 2°
do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, em con
trapartida à conta que registre o bem ou direito que
lhe deu causa;

11- deverá registrar o valor do ágio cujo fundamen
to seja o de que trata a alínea c do § 2° do art. 20 do De
creto-lei n° 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de
ativo permanente, não sujeita a amortização;

111- poderá amortizar o valor do ágio cujo funda
mento seja o de que trata a alínea b do § 2° do art. 20
do Decreto-lei nO 1.598, de 1977, nos balanços cor
respondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à ra
zão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês
do período de apuração;

• Inciso JJJ com redação dada pela Lei nO 9.718, de
27-11-1998.

IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo
fundamento seja o de que trata a alínea b do § 2° do
art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balan
ços correspondentes à apuração de lucro real, levan
tados durante os cinco anos-calendários subseqüen
tes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60
(um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do pe
ríodo de apuração.

§ 1° O valor registrado na forma do inciso I inte
grará o custo do bem ou direito para efeito de apura
ção de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.

§ 2° Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio
não houver sido transferido, na hipótese de cisão,
para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:

a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amor
tização na forma prevista no inciso 111;

b) o deságio, em conta de receita diferida, para
amortização na forma prevista no inciso IV.

§ 3° O valor registrado na forma do inciso 11 do
caput:

a) será considerado custo de aquisição, para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital na
alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de
devolução de capital;

b) poderá ser deduzido como perda, no encerra
mento das atividades da empresa, se comprovada,
nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do
intangível que lhe deu causa.

§ 4° Na hipótese da alínea b do parágrafo anteri
or, a posterior utilização econômica do fundo de co
mércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurí
dica usuária ao pagamento dos tributos e contribui
ções que deixaram de ser pagos acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente.

§ 5° O valor que servir de base de cálculo dos tri
butos e contribuições a que se refere o parágrafo an
terior poderá ser registrado em conta do ativo, como
custo do direito.

DECRETO-LEI N° 1.598,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977

Altera a legislação do imposto so
bre a renda.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 55, item 11, da Constitui
ção, e tendo em vista a necessidade de adaptar a le
gislação do imposto sobre a renda às inovações da lei
de sociedades por ações (lei n° 6.404, de 15 de de
zembro de 1976). decreta:

CAPíTULO 11
Lucro Real
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SEÇÃO 1/
Lucro Operacional

SUBSEÇÃO 11
Investimento.em Sociedades Coligadas

ou Controladas, Avaliado pelo
Valor de Patrimônio Líquido

Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento
em sociedade coligada ou controlada pelo valor de
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em:

1- valor de patrimônio líquido na época da aqui
sição, determinado de acordo com o disposto no art.
21,e

1/ - ágio ou deságio na aquisição, que será a di
ferença entre o custo de aquisição do investimento e
o valor de que trata o número I.

§ 1°O valor de patrimônio líquido e o ágio ou de
ságio serão registrados em subcontas distintas do
custo de aquisição do investimento.

§ 2° O lançamento do ágio ou deságio deverá in
dicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômi
co:

a) valor de mercado de bens do ativo da coliga
da ou controlada superior ou inferior ao custo registra
do na sua contabilidade;

b) valor de rentabilidade da coligada ou contro
lada, com base em previsão dos resultados nos exer
cícios futuros;

c) fundo de comércio, intangíveis e outras ra
zões econômicas.

§ 3° o lançamento com os fundamentos de que
tratam as letras a e b do § 2° deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.

§ 4° (Revogado pelo Decreto-Lei nO 1.648, de
18-12-1978).

LEI N° 4.506, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o imposto que recai
sobre as rendas e proventos de qualquer
natureza.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguin
te Lei:

Art. 58. Poderá ser computada como custo ou
encargo, em cada exercício, a importância correspon
dente à recuperação do capital aplicado na aquisição
de direitos cuja existência ou exercido tenha duração
limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte
tenha prazo legal ou contratualmente limitado, tais
como:

a) patentes de invenção, fórmulas e processos
de fabricação, direitos autorais, licenças, autoriza
ções ou concessões;

b) investimento em bens que, nos termos da lei
ou contrato que regule a concessão de serviço públi
co, devem reverter ao poder concedente ao fim do
prazo da concessão, sem indenização;

c) custo de aquisição, prorrogação ou modifica
ção de contratos e direitos de qualquer natureza, in
clusive de exploração de fundos de comércio;

d) custo das construções ou benfeitorias em
bens locados ou arrendados, ou em bens de tercei
ros, quando não houver direito ao recebimento do seu
valor.

§ 1° A quota anual de amortização será fixada
com base no custo de aquisição do direito ou bem,
atualizado monetariamente, e tendo em vista o núme
ro de anos restantes de existência do direito, observa
do o disposto no § 1° do art. 57 desta Lei.

§ 2° Em qualquer hipótese, o montante acumu
lado das quotas anuais de amortização não poderá
ultrapassar o custo de aquisição do direito ou bem,
atualizado monetariamente.

§ 3° Poderão ser também amortizados, no prazo
mínimo de 5 (cinco) anos:

a) a partir do início das operações as despesas
de organização pré-operacionais ou pré-industriais;

b) o custo de pesquisas referidas no art. 53 e
seu § 1, se o contribuinte optar pela sua capitalização;

c) a partir da exploração da jazida ou mina, ou
do início das atividades das novas instalações, os
custos e as despesas de desenvolvimento de jazidas
e minas ou de expansão de atividades industriais que
foram classificadas como ativo até o término da cons
trução, ou da preparação para exploração;

d) a partir do momento em que é iniciada a ope
ração ou atingida a plena utilização das instalações a
parte dos custos, encargos e despesas operacionais
registrados como ativo durante o período em que a
empresa, na fase inicial de operarão, utilizou apenas
parcialmente o seu equipamento ou as suas instala
ções.

§ 4° Se a existência ou exercício do direito, ou a
utilização do bem terminar antes da amortização inte-
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gral do seu custo, o saldo não amortizado constituirá
prejufzo no ano em que se extinguir o direito ou termi
nar a utilização do bem.

§ 5° Somente são admitidas as amortizações de
custos ou despesas que observem as condições es
tabelecidas nesta Lei.

§ 6° Não será admitida amortização e bens, cus
tos ou despesas para os quais seja registrada quota
de exaustão.

PROJETO DE LEI N° 5.364, DE 2001
(Do Sr. Eni Voltolini)

Altera a redação do art. 14, da Lei n°
9.437, de 20 de fevereiro de 1997, estabe
lecendo prazos para a destruição de ar
mas de fogo apreendidas.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.787,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 14 da Lei n°9.437, de 20 de feve

reiro de 1997, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 14. As armas de fogo encontradas sem re
gistro elou sem autorização serão apreendidas e,
após elaboração do laudo pericial, recolhidas ao co
mando do Exército, que se encarregará de sua des
truição no prazo máximo de seis meses, a contar da
data do ato de apreensão.

Parágrafo único. São concedidos à Autoridade
Policial os seguintes prazos para os procedimentos
referentes a armas de fogo apreendidas;

1-dez dias úteis para a elaboração do laudo pe
ricial;

11 - cinco dias úteis para o encaminhamento da
arma ao Comando do Exército através do Ministério
da Defesa."

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

Justificação

Embora a legislação vigente seja clara ao esta
belecer a competência do Comando do Exército para
proceder à destinação final das armas apreendidas
em decorrência do cometimento de atos infracionais,
ela é omissa quanto aos prazos para os procedimen
tos policiais e judiciais que antecedem o seu encami
nhamento àquele órgão federal.

Desta omissão resultam, ao longo dos anos,
imensos depósitos de armas custodiadas nas delega-

cias especializadas, onde centenas de milhares de
armas se acumulam até que uma decisão política co
loca um ponto final nesse transtorno administrativo,
com alguma ação midiática a espetaculosa em que
tratores passeiam inofensivamente sobre camadas
de aço de alta resistência.

Apagadas as luzes do show business, as ar
mas são trabalhosamente recolhidas do asfalto e le
vadas em comboios escoltado aos altos fornos side
rúrgicos para, afinal, serem efetivamente destrufdas
sob o olhar complacente e distante do órgão compe
tente para tanto, o Comando do Exército.

Entendemos que esses procedimentos, a par de
sua ineficiência administrativa, são imensamente pre
judiciais para a segurança pública, uma vez que a
possibilidade de colocar esses arsenais precariamen
te protegidos no comércio clandestino desperta a co
biça de criminosos e policiais corruptos.

Entendemos também que a previsão legal de atri
buir ao Comando do Exército a destinação final das ar
mas apreendidas é meramente formal, pois a experiên
cia tem demonstrado que a instituição não dispõe dos
recursos humanos e materiais necessários para se de
sincumbir desse encargo com eficiência. Na prática,
essa destinação final acaba por se constituir em destrui
ção, independentemente de qualquer apreciação técni
ca pelo Comando do Exército.

Em face do exposto, e no sentido de evitar que
se acumulem esses arsenais, esses objetos do dese
jo da criminalidade, propomos a alteração do art. 14
da Lei n° 9.437/97, determinando prazos máximos
para que a

Autoridade Policial encaminhe as armas apre
endidas ao Comando do Exército, a quem competirá,
independentemente de qualquer apreciação, a sua
destruição no prazo máximo de seis meses.

Na certeza de que a nossa iniciativa se constitui
em aperfeiçoamento oportuno e conveniente para a
legislação federal, esperamos poder contar com o va
lioso apoio dos nobres Pares em favor de sua aprova
ção nesta Casa.

Plenário Ulysses Guimarães, 18 de setembro
de 2001. - Eni Voltolini, Deputado Federal.

LEI N° 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

Institui o Sistema Nacional de
Armas - Sinarm, estabelece condições
para o registro e para o porte de arma de
Fogo, define crimes e dá outras provi
dências.
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CAPíTULO V
Disposições Finais

Art. 14. As armas de fogo encontradas sem re
gistro e/ou sem autorização serão apreendidas e,
após elaboração do laudo pericial, recolhidas ao Mi
nistério do Exército, que se encarregará de sua desti
nação.

PROJETO DE LEI N° 5.370, DE 2001
(Do Sr. Eni Voltolini)

Altera a redação cos arts. 281 e 282
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 4.739,
de 2001)

O Con1 resso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera a lei n° 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra
sileiro, acrescentando novos parágrafos ao art. 281 e
modificando a redação do caput do art. 282.

Art. 2° O art. 281 da Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra
sileiro, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da
competência estabelecida neste Código e dentro de
sua circunscrição, julgará a consistência do auto de
infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1° Considerado consistente o auto de infração,
será encaminhada notificação ao proprietário do veí
culo para apresentação, no prazo de quinze dias, de
defesa prévia, seja pelo proprietário, seja pelo condu
tor ou seus representantes legais.

§ 2° Esgotado o prazo sem apresentação de de
fesa prévia, a autoridade de trânsito aplicará a penali
dade cabível.

§ 3° o auto de infração será arquivado e seu re
gistro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;
11 - se, no prazo máximo de trinta dias, não for

expedida a notificação da autuação.
Art. 3° o caput do art. 282 da Lei n09.503, de 23

de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi
to Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 282. Julgada a defesa prévia, será expedi
da notificação ao proprietário do veículo ou ao condu
tor, por remessa postal ou por qualquer outro meio

tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposi
ção, da penalidade ou do arquivamento do auto de in
fração:'

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A presente proposição tem por objetivo melhor
ordenar as relações entre condutores autuados e re
partições de trânsito. Atualmente, na falta desse orde
namento, ficam sempre penalizados os condutores e
proprietários de veículos, já que o processo de notifi
cação da multa é muito sumário, sem que a parte au
tuada tenha sequer direito a uma defesa prévia.

Temos de reconhecer que dificilmente o auto de
infração será considerado inconsistente ou irregular
pela própria repartição de trânsito, ainda que essa hi
pótese seja prevista no parágrafo único do art. 281 do
Código. É necessário, pois, que a parte tenha direito a
apresentar uma defesa prévia antes de ser definitiva
mente notificada da autuação. Este é o ponto funda
mentai da nossa proposta, que impõe a alteração na
redação dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito
Brasileiro. Pela importância deste projeto de lei, espe
ramos vê-lo aprovado pelos ilustres Deputados.

Plenário Ulysses Guimarães, 19 de setembro
de 2001. - Eni Voltolini, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

lEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Transito brasileiro.

CAPíTULO XVIII
Do Processo Administrativo

SEÇÃO 11
Do Julgamento das Autuações e Penalidades

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da
competência estabelecida neste Código e dentro de
sua circunscrição, julgará a consistência do auto de
infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arqui
vado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for

expedida a notificação da autuação.



Justificação

As pessoas maiores de sessenta e cinco anos
conquistaram a prioridade na tramitação dos procedi
mentos judiciais.

As pessoas com necessidades especiais por
motivo de deficiência ou doença grave ou incapaci
tante encontram-se no mesmo plano de atenção que
os idosos, pois com a morosidade da Justiça muitas
vezes seus direitos são frustrados pela superveniên
cia da morte ou falta de tratamento ou assistência
adequada.

Muitos deficientes têm vida curta e as doenças
graves ou incapacitantes podem também levar à mor
te prematura.

Este projeto vem proporcionar a essas pessoas
a oportunidade de verem seus direitos reconhecidos
pela prioridade na tramitação dos processos e pela
adoção de um rito processual mais célere.

Pelo exposto, a presente proposição é benéfica
para a sociedade, pelo que conto com o apoio dos no
bres pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Airton Dipp

PROJETO DE LEI N° 5.385, DE 2001
(Do Sr. Givaldo Carimbão)

Altera dispositivos da Lei n° 7.357,
de 2 de setembro de 1985, que trata da
emissão e compensação de cheque.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.029,
de 1991)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A Lei nO 7.357, de 2 de setembro de
1985, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 32. O cheque é pagável a vista somente a
partir do dia indicado como data de emissão, inde
pendentemente de apresentação anterior. E o ban
co fica proibido de receber também compensação
antes da data prevista.

Parágrafo único. Considera-se como não escri
ta qualquer menção em contrário".

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. - Deputado Givaldo Carimbão.
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'Inciso com redação dada pela Lei n° 9.602, de 21-1-1998. Art. 4° O descumprimento dessa prioridade su-
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida jeitará o responsável à reparação civil dos danos so-

notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, fridos pelo portador de deficiência ou de necessida-
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecno- des especiais.
lógico hábil, que assegure a ciência da imposição da Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
penalidade. blicação.

§ 1° A notificação devolvida por desatualização
do endereço do proprietário do veículo será conside
rada válida para todos os efeitos.

§ 2° A notificação a pessoal de missões diplo
máticas, de repartições consulares de carreira e de
representações de organismos internacionais e de
seus integrantes será remetida ao Ministério das Re
lações Exteriores para as providências cabíveis e co
brança dos valores, no caso de multa.

§ 3° Sempre que a penalidade de mu~a for impos
ta a condutor, a exceção daquela de que trata o § 1° do
art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário
do veículo, responsável pelo seu pagamento.

§ 4° Da notificação deverá constar a data do térmi
no do prazo para apresentação de recurso pelo respon
sável pela infração, que não será inferior a trinta dias
contados da data da notificação da penalidade.

'§ 4° acrescido pela Lei n° 9.602, de 21-1-1998.

§ 5° No caso de penalidade de multa, a data es
tabelecida no parágrafo anterior será a data para o re
colhimento de seu valor.

'§ 5° acrescido pela Lei n" 9.602, de 21-1-1998.

PROJETO DE LEI N° 5.380, DE 2001
(Do Sr. Airton Dipp)

Dispõe sobre a prioridade na trami
tação dos processos e procedimentos
em que for parte pessoa portadora de ne
cessidades especiais.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 5.000,
de 2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As pessoas portadoras de deficiência ou

de necessidades especiais em virtude de doença gra
ve ou incapacitante gozam de prioridade na tramita
ção dos processos e procedimentos judiciais e admi
nistrativos, em que forem partes ou intervenientes,
em todos os atos e diligências.

Art. 20O interessado deve requerer a prioridade
ao juiz competente para a ação, juntando atestado
médico oficial comprobatório de suas necessidades
especiais.

Art. 30 Deferida a prioridade, os autos serão
identificados para esse fim.
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Justificação

Apesar do Brasil fazer parte das Convenções
para Adoção de uma lei Uniforme em Matéria de
Cheque, e de também na legislação brasileira definir
o cheque como um título de crédito à vista, a realida
de da economia brasileira contradiz a teoria. O uso do
"cheque pré-datado" tornou-se comum e corriqueiro
nas transações comerciais nacionais. Anuncia-se por
todos os meios de comunicação a venda de mercado
rias mediante o pagamento com aquele título, cujo
lastro é a confiança entre as partes pactuantes.

Diante do exposto, a proposição que ora apre
sento tem a finalidade de tornar o cheque pagável à
vista somente a partir do dia indicado como data de
emissão. Isto é, o banco poderá descontar o cheque
na data que estiver registrada no mesmo, ou depo
is.

Este projeto busca evitar a apresentação do
cheque antes da data convencionada para o resgate.
Prática inescrupulosa que tem se tornado comum e
causado sérios transtornos na vida de cidadãos ho
nestos e honrados que, de uma hora para outra vêem
seus nomes inscritos nos serviços de proteção ao
crédito ou nos cadastros bancários, bem como, por
isso, impedidos de movimentarem contas bancárias
em função de terem emitido cheques sem a necessá
ria provisão de fundos.

Os Serviços de Proteção aos Consumidores
têm recebido centenas de denúncias por descumpri
mento de acordo firmado no ato de emissão dos tais
"cheques pré-datados", mas vêem-se impedidos de
agirem ante a ilegalidade constatada. Não é mais
possível conviver com essa situacão.

Estas são as razões pelas quais espero o ne
cessário apoio dos demais parlamentares, visando a
aprovação desta iniciativa.

Salas das Sessões, 10 de setembro de 2001 . 
Deputado Givaldo Carimbão (PSB - Al).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

lEI N° 7.357, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985

Dispõe sobre o cheque e dá outras
providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

Outubro de 200 I

CAPíTULO IV
Da Apresentação e do Pagamento

Art. 32. O cheque é pagável à vista. Conside
ra-se não-escrita qualquer menção em contrário.

Parágrafo único. O cheque apresentado para
pagamento antes do dia indicado como data de emis
são é pagável no dia da apresentação.

PROJETO DE LEI N° 5.398, DE 2001
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre a rotulagem das emba
lagens de café comercializado no Brasil.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 4.383,
de 2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O café comercializado no Brasil, de apre

sentação, será rotulado na forma desta lei.
Art. 2° Somente se comercializarão no Brasil ca

fés produzidos exclusivamente a partir de grãos do
gênero Coffea.

Art. 3° O rótulo da embalagem deverá informar a
espécie vegetal utilizada, assim como a sua região de
origem.

Parágrafo único. Nos casos em que forem utili
zados grãos de diferentes espécies do gênero Coffea,
o rótulo conterá a participação de cada uma das es
pécies na composição do produto apresentado.

Art. 4° O regulamento desta lei definirá as carac
terísticas físicas, químicas, microbiológicas e sensori
ais do café embalado, assim como os teores máximos
de impurezas admitidos e a forma de fiscalização.

Art. 5° Os infratores desta lei ficam sujeitos às
penas previstas na lei n° 6.437, de 20 de agosto de
1977; na lei na 8.078, de 11 de setembro de 1990; e
na legislação civil e penal.

Art. 6° Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a data de sua publicação.

Justificação

Um dos direitos fundamentais do consumidor é
o de saber exatamente o que está consumindo. O
café, comercializado principalmente nas formas "tor
rado e moído" e "solúvel", pode ser produzido a partir
de uma única espécie ou de uma mistura de grãos de
diferentes espécies, o chamado blending. O blen
ding constitui uma prática usual da indústria, seja
para reduzir o custo do produto pela utilização de vari
edades mais baratas em combinação com outras
mais caras, seja para a atender às preferências dos
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consumidores, já que o sabor e o aroma do café po
dem ser alterados pela composição da mistura. Tecni
camente, não há nada errado com esta prática. O pro
blema é que não se pode negar ao consumidor o dire
ito à informação. Apenas este fato já seria suficiente
para justificar o presente projeto de lei. À argumenta
ção jurídica, todavia, soma-se um não menos impor
tante argumento econômico.

Muitos são os fatores que influenciam a quali
dade do café. Talvez tão importantes quanto a vari
edade sejam os cuidados na produção, na colheita
e na secagem dos grãos e a ausência de impure
zas, de grãos defeituosos e de contaminação por
fungos e bactérias. Ainda outro fator são as condi
ções ambientais. Algumas espécies desenvol
vem-se melhor em certas regiões que em outras; o
clima seco na época da colheita facilita a preserva
ção da qualidade; a irrigação, que depende da dis
ponibilidade de água e energia, permite uma matu
ração mais uniforme dos grãos, etc. Assim sendo,
o local de origem do café é um fator de diferencia
ção do produto. E é esta diferenciação que tem de
ser explorada economicamente. Deixar de fazê-lo
seria nivelar a qualidade por baixo. Somente dife
renciando-se o produto, e pagando-se um preço
mais alto pelo produto de melhor qualidade é que
se estimulará a adoção de procedimentos condi
zentes com a contínua melhoria da qualidade dos
cafés brasileiros.

A indicação da composição do produto final
assim como a da região de origem de cada uma das
variedades que compõem o blend possibilitam a di
ferenciação do café e são, por isto mesmo, um im
portante estímulo ao desenvolvimento da cafeicultu
ra. Por estar convencido disto, peço o apoio dos no
bres pares para o presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2001. 
Deputado Silas Brasileiro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

lEI W 6.437, DE 20 AGOSTO DE 1977

Configura infrações à legislação sa
nitária federal, estabelece as sanções
respectivas, e dá outras providências.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:

TíTULO I
Das Infrações e Penalidades

Art. 1° As infrações à legislação sanitária fede
ral, ressalvadas as previstas expressamente em nor
mas especiais, são as configuradas na presente lei.

Art. 2° Sem prejuízo das sanções de natureza
civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão
punidas, alternativa ou cumulativamente, com as pe
nalidades de:

I - advertência;
11- multa;
111 - apreensão de produto;
IV - inutilização de produto;
V - interdição de produto;
VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de

produto; VII - cancelamento de registro de produto;
VIII - interdição parcial ou total do estabeleci

mento;
IX - proibição de propagandai
• Redação dada ao inciso pela Lei n 9.695, de 20-8-1998,

DOU 21-8-1998

X - cancelamento de autorização para funcio
namento da empresa;

• Redação dada ao inciso pela Lei nO 9.695, de 20-8-1998,
DOU 21-8-1998

XI - cancelamento do alvará de licenciamento
de estabelecimento;

• Redação dada ao inciso pela Lei n° 9.695, de 20-8-1998,
DOU 21-8-1998

XI-A - intervenção no estabelecimento que re
ceba recursos públicos de qualquer esfera.

• Inciso acrescentado pela Lei nO 9.695, de 20-8-1998,
DOU 21-8-1998

§ 1°-A. A pena de multa consiste no pagamento
das seguintes quantias:

• Parágrafo acrescentado pela Lei nO 9.695, de 20-8-1998,
DOU 21-8-1998

1- nas infrações leves, de R$2.000,OO (dois mil
reais) a R$20.000,OO (vinte mil reais);

• Inciso acrescentado pela Lei n° 9.695, de 20-8-1998,
DOU 21-8-1998

11- nas infrações graves, de R$20.000,OO (vinte
mil reais) a R$50.000,OO (cinqüenta mil reais); (inciso
acrescentado pela Lei n° 9.695, de 20-8-1998, DOU
21-8-1998)

111 - nas infrações gravíssimas, de R$50.000,OO
(cinqüenta mil reais) a R$200.000,00 (duzentos mil
reais).

• Inciso acrescentado pela Lei n° 9.695 de 20-8-1998,
DOU 21-8-1998

§ 1°-8. As multas previstas neste artigo serão
aplicadas em dobro em caso de reincidência.

• Redação dada ao parágrafo pela Lei n° 9.695, de
20-8-1998, DOU 21-8-1998



"Art. 2° ..

PROJETO DE LEI N° 5.406, DE 2001
(Do Sr. Alberto Fraga)

Veda a nomeação de pessoa física
como depositário fiel de armas de fogo e
munições e dá outras providência.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.787,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei veda a nomeação de pessoa físi

ca como depositário fiel de armas de fogo e muni
ções.

Art. 2° As armas de fogo e munições apreendi
das, à disposição da polícia ou da Justiça, não pode
rão ter como depositário fiel pessoa fis;ca.

Art. 3° A critério do juiz responsável pelo feito,
poderão as armas e munições de que trata o artigo
anterior serão entregues para uso das instituições po
liciais, as quais responsabilizar-se-ão pela guarda e
manutenção dos armamentos.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 12. Os arts. 2° e 10 da Lei n° 6.437, de 20 de
agosto de 1977, passam a vigorar cem a seguinte re
dação:

XII- imposição de mensagem retificadora;
XIII- suspensão de propaganda e publicidade.
§ 1° A pena de multa consiste no pagamento

das seguintes quantias:
I - nas infrações leves, de R$2.0001)0 (dois mil

reais) a R$75.000,00
(setenta e cinco mil reais);
11 - nas infrações graves, de R$75.000,00 (se

tenta e cinco mil reais) a R$200.000,OO (duzentos mil
reais):

111 nas infrações gravlsslmas, de
R$200.000,00 (duzentos mil reais) a R$1 .500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais).

§ 2° As multas previstas neste artigo serão apli
cadas em dobro em caso de reincidência.

§ 3° Sem prejuízo do disposto nos arts. 4° e 6°
desta lei, na aplicação da penalidade de multa a auto
ridade sanitária competente levará em consideração
a capacidade econômica do infrator." NR)

Altera Dispositivos das Leis N°
9.782, de 26 de janeiro de 1999, que defi
ne o Sistema Nacional de Vigilância Sani
tária e cria a Agência Nacional de Vigilân
cia Sanitária, e n° 6.437, de 20 de agosto
de 19n, que configura infrações a Legis
lação Sanitária Federal e estabelece as

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências.

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

MEDIDA PROVISÓRIA W 2.190-34, DE 23 DE
AGOSTO DE 2001
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§ 1°-C. Aos valores das multas previstas nesta Sanções Respectivas, e da outras provi-
lei aplicar-se-á o coeficiente de atualizacão monetária dências.
referido no parágrafo único do artigo 2° da lei n°
6.205, de 29 de abril de 1975.

• Redação dada ao parágrafo peJa Lei nO 9.695 de
20-8-1998, DOU 21-8-1998

§ 1°-0. Sem prejuízo do disposto nos artigos 4° e
6° desta lei, na aplicação da penalidade de multa a
autoridade sanitária competente levará em conside
ração a capacidade econômica do infrator.

• Redação dada ao parágrafo peJa Lei n° 9.695, de
20-8-1998, DOU 21-8-1998

VIDE MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.190-34 DE 23 DE
AGOSTO DE 2001.

o Presidente da Republica, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

TíTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1° O presente Código estabelece normas de
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e
interesse social, nos termos dos artigos 5, inciso
XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48
de suas Disposições Transitórias.

Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurí
dica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo.



Outubro de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-Icira 3 46925

Justificação

O objetivo da proposta é regulamentar o uso do
instituto jurídico de depositário fiel, em especial de ar
mas e munições, vedando a nomeação de pessoa tísica
para esse fim. As armas somente poderão ser entre
gues às instituições policiais, as quais serão responsá
veis pela guarda e manutenção dos armamentos.

O que se busca é afastar os inúmeros casos de
desaparecimento de armas de inquéritos e proces
sos, trazendo prejuízo à realização dos trabalhos judi
ciais, além de alimentar o mercado negro do crime,
com armas "esquentadas". Se somente a instituição
policial puder fazer uso da arma o controle será mais
rigoroso. Essas, enfim, são, em síntese, razões pelas
quais solicitamos o aperfeiçoamento da proposta e a
sua aprovação.

Sala das Sessões. 25 de setembro de 2001. 
Deputado Alberto Fraga ( PMDB - DF)

PROJETO DE LEI N° 5.417, DE 2001
(Do Sr. Marcos Cintra)

Dispõe sobre o enquadramento dos
Centros de Formação de Condutores no
Simples, criado pela lei n° 1.317, de 5 de
dezembro de 1996.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.508,
de 2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os Centros de Formação de Condutores

que se enquadrarem nos limites de receita bruta previs
tos no art 2° da Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
poderão optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microem
presas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

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

Justificação

Sempre visando á simplificação do sistema tri
butário nacional, apresento este projeto de lei com o
intuito de enquadrar os Centros de Formação de Con
dutores no SIMPLES.

Sua inclusão é vedada pelo inciso XIII do art. 90,
da Lei do Simples, a 9.317/96, que proíbe a pessoa
jurídica que preste serviços profissionais de professor
a possibilidade de participar desse sistema integrado
de pagamento de tributos. Entretanto, com advento
da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código
de Trânsito Brasileiro) as empresas denominadas
Auto Moto Escolas foram extintas, criando em seus
lugares os Centros de Formação de Conduto es
(C.F.C.'s).

Esses centros são classificados em CFC "A",
que ministram aulas de formação teórica-técnica, e
CFC "B", que ministram aulas práticas de direção vei
cular.

Sob a nova ótica do Código de Trânsito Brasilei
ro, essa proibição perdeu completamente o sentido,
pelos seguintes fatos:

- Os Centros de Formação de Condutores têm
seus registros de credenciamento e funcionamento
expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública,
através dos Departamentos de Trânsito (DETRAN),
que são subordinados as resoluções e portarias ema
nados pelo Denatran ou pelo Contran, órgãos que
são vinculados ao Ministério da Justiça;

- Os C.F.C. não têm qualquer vínculo elou su
bordinação com o Ministério da Educação e Cultura
elou Secretarias de Educação;

- A formação de todos os profissionais que tra
balham nos CFC e ministrada pelos próprios Detrans.

Diante do exposto, os Centros de Formação de
Condutores não podem ter seus direitos vedados, já
que são em sua grande maioria, micro e pequenas
empresas e, desde que observados os limites de re
ceita bruta estabelecidos, devem ter a possibilidade
de optar pelo SIMPLES.

Submeto, portanto, à elevada consideração dos
ilustres parlamentares a presente proposição, certo
de que haverá de merecer o seu apoio e aprovação.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2001. 
Marcos Cintrão Deputado Federal ( PFL - SP

LEI N° 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe Sobre O Regime Tributário
das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, Institui O Sistema Inte
grado de Pagamento de Impostos e Con
tribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples e
dá Outras Providências.

CAPITULO 11
Da Microempresa e da Empresa

de Pequeno Porte

SEÇÃO ÚNICA
Da Definição

Art. 2° Para os fins do disposto nesta lei conside
ra-se:



CAPíTULO V
Das Vedações À Opção

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pes
soa jurídica:

I - na condição de empresa de pequeno porte,
que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$1.200.000,OO (um
milhão e duzentos mil reais);

* Inciso I com redação dada pela Lei n° 19-01-1999.

11- na condição de empresa de pequeno porte,
que tenha auferido, no ano-ca-endário imediatamen
te anterior, receita bruta superior a R$720.000,OO (se
tecentos e vinte mil reais);"

111 - constituída sob a forma de sociedade por
ações;

IPI;

f) contribuições para a Seguridade Social, a car
go da pessoa jurídica, de que traiam o art. 22 da Lei nO
8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 25 da Lei n°
8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei Complementar
na 84, de 18 de janeiro de 1996.

* Alfnea f com redação dada pela lei n° 9.528, de
10·12·1997.

SEÇÃO I
Da Definição e da Abrangência

Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condi
ção de microempresa e de empresa de pequeno por
te, na forma do art. 20

, poderá optar pela inscrição no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con
tribuições das Microempresas e Empresas de Peque
no Porte - SIMPLES.

§ 1°A inscrição no SIMPLES imp1 ica pagamen
to mensal unificado dos seguintes impostos e contri
buições:

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
IRPJ;

b) Contribuição para os Programas de Integra
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP

c) Contribuição Social sobre o Lucro Liquido 
CSLL

d) Contribuição para Financiamento da Seguri
dade Social- COFINS;

e) Imposto sobre Produtos Industrializados -
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I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha § 20 O pagamento na forma do parágrafo anteri-
auferido, no ano-calenuário, receita bruta igualou in- or não exclui a incidência dos seguintes impostos ou
ferior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) contribuições, devidos na qualidade de contribuinte

11 - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídi- ou responsável, em relação aos quais será observa-
ca que tenha auferido, no ano-calendário, receita bru- da a legislação aplicável ás demais pessoas jurídicas:
ta superior a R$120.000,OO (cento e vinte mil reais) e a) Imposto sobre Operações de Crédito, Câm-
igualou inferior a R$1.200.000,OO (um milhão e du- bio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobi-
zentos mil reais). liários - IOF;

* Inciso /I com redação dada pela Lei n° 9.732, de b) Imposto sobre Importação de Produtos
11-12-1998. Estrangeiros _ 11;

§ 1° No caso de inicio de atividade no próprio ) I t b E rt - Ext . d. .. . . c mpos o so re xpo açao, para o enor, e
ano-c:.alendáno, .os h~ltes d,e que tratam os InCISOS I e Produtos Nacionais ou Nacionalizados _ IE'
11 serao proporcionais ao numero de meses em que a . '
pessoa jurídica houver exercido atividade, desconsi- ~).Impostode Renda, relatlv~ a?~ pagamentos
deradas as frações de meses. ou credltos efetuados pela pessoa Jundlca e aos ren-

a .. ., dimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações
§ 2 Pa~a os fins do disposto neste artigo, consl- de renda fixa ou variável, bem assim relativo aos ga-

dera.-se receita brut~ o produto da ~e~da de bens e nhos de capital obtidos na alienação de ativos'
serviços nas operaçoes de conta propna, o preço dos ., .'
serviços prestados e o resultado nas operações em e) Imposto sobre a Propnedade Terntorlal Rural

conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e -ITR;
os descontos incondicionais concedidos. f) Contribuição Provisória sobre a Movimenta-

ção Financeira - CPMF;

g) Contribuição para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS;

h) Contribuição para a Seguridade Social, relati
va ao empregado.

§ 3° A incidência do imposto de renda na fonte
relativa aos rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações de renda fixa ou variável e aos ganhos
de capital, na hipótese da alínea d do parágrafo ante
rior, será definitiva.

§ 40 A inscrição no SIMPLES dispensa a pessoa
jurídica do pagamento das der tais contribuições insti
tuídas pela União,

* § único acrescido pela Lei n° 9. 732, de 11-12-1998.
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IV - cuja atividade seja banco comercial, banco de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da
de investimentos, banco de desenvolvimento, caixa Lei n° 7.256, de 27 de novembro de 1984, quando se
econômica, sociedade de crédito, financiamento e in- tratar de microempresa, ou antes da vigência desta
vestimento, sociedade de crédito imobiliário socieda- Lei, quando se tratar de empresa de pequeno porte;
de conetora de títulos, valores mobiliários e câmbio, XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa
distribuidora de títulos e valores mobiliários, empresa da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social -
de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
empresas de se~u!os. priv~dos e de capitalização e XVI _ cujo titular, ou sócio que participe de seu
entidade de prevlde~cla ~nvada abe~a; capital com mais de 10% (dez por cento), esteja ins-

V - que se dedique a compra e a venda, ao lote- crito em Divida Ativa da União ou do Instituto Nacional
amento, à incorporaçã~ ~u à constr~ção de. imóveis; do Seguro Social-INSS, cuja exigibilidade não este-

.vI - que tenha SOCIO estrangeiro, residente no ja suspensa;

extenor; XVII . It t d . - I. . , - que seja resu an e e clsao ou qua quer
, VII-: ~onstlt~ldasob qualq~~r for~a, d~b~~JO c~- outra forma de desmembramento da pessoa jurídica,

pltal pa~lc~pe entidade da admlnlstraçao. ~u Ica, dl- salvo em relação aos eventos ocorridos antes ca vi-
reta ou indireta, federal, estadual ou mUnicipal; ge- c'la d t Lei'. " _ . n es a ,

VIII- que seja filiai, sucursal, agencia ou repre- . , . . .._
sentação, no país, de pessoa jurídica com sede no ex- X~III- cUJo t.ltular, ou SOCIO com partlclpaçao ~m
terior' seu capital supenor a 10% (dez por cento), adquira

'IX - cujo titular ou sócio participe com mais de ben~ ou realize gastos em valor incompatível com os
10% (dez por cento) do capital de outra empresa, rendimentos por ele declarados.
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de § 1° Na hipótese de início de atividade no
que traia o inciso 11 do art. 2°; ano-calendário imediatamente anterior ao da opção,

X - de cujo capital participe, como sócio, outra os v~lores a que se referem os incisos I e ",serão.. res-
pessoa jurídica; pectlvamente, de R$~O.O~o,oo (~e~ mil reais) .e

XI - cuja receita decorrente da venda de bens R$100.000,00 (cem mil ~eals) multiplicados pel~ nu-
importados seja superior a 50% (cinqüenta por cento) mero de. meses de func~onamentonaquele penodo,
de sua receita bruta total' desconsideradas as fraçoes de meses,

, '_. * § 1°com redação dada pela Lei n° 9.779, de 19-1-1999.
XII- que realize operaçoes relativas a: § 20 O d' t ,. IX XIV - I',_ . ISpOS o nos inCISOS e nao se ap I-
a) Impo~açao de p.r~duto~ estra~g~lro,s; ca à participação em centrais de compras, bolsas de
b) locaçao ou admlnlstraçao de Imovels; subcontratação, consórcio de exportação e associa-
c) armazenamento e depósito de produtos de ções assemelhadas, sociedades de interesse econô-

terceiros; mico, sociedades de garanta solidária e outros tipos
d) propaganda e publicidade, excluídos os veí- de sociedades, que tenham como objetivo social a

culos de comunicação; defesa exclusiva dos interesses econômicos das mi-
e) "factoring"; croempresas e empresas de pequeno porte, desde
f) prestação de serviço de vigilância, limpeza, que estas não exerçam as atividades referidas no in-

conservação e locação de mão-de -obra; ciso XII.

XIII- que preste serviços profissionais de cone- § 3° O disposto no inciso XI e na alínea a do inci-
tor, representante comercial, despachante, ator, em- so XII não se aplica à pessoa jurídica situada exclusi-
presário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor vamente em área da Zona Franca de Manaus e da
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, ve- Amazônia Ocidental, a que se referem os Decre-
terinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, eco- tos-leis nOs 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de
nomista, contador, auditor, consultor, estatístico, ad- 15 de agosto de 1968.
ministra~o~, programador, ~nalist.a de sist~~?,. ad~~ § 4° Compreende-se na atividade de construção
gado, pSlcologo, professor, Jornalista, publlcltano, fl~l- de imóveis, de que trata o meis o V deste artigo, a exe-
c~ltor, ,ou ass~~elhados, e de qu~~que! outr~ p~ofls- cução de obra de construção civil, própria ou de terce-
sao cUJo exerc~c~o dependa de habllltaçao profiSSional iros, como a construção, demolição, reforma, amplia-
legalmente eXigida; ção de edificação ou outras benfeitorias agregadas

XIV - que participe do capital de outra pessoa ao solo ou subsolo.
jurídica, ressalvados os investimentos provenientes *§ 4° com redução dada pela Lei n° 9.528, de 10-12-1997.
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Art. 10. Não poderá pagar o ICMS, na forma do
SIMPLES, ainda que a Unidade Federada onde este
ja estabelecida seja conveniada, a pessoa jurídica:

I - que possua estabelecimento em mais de
uma Unidade Federada;

11- que exerça, ainda que parcialmente, ativida
de de transporte interestadual ou intermunicipal.

'Vide Medida Provisória n° 2.158-35. de 24 de agosto de
2001.

'Vide Medida Provisória nO 2.189-49 de 23 de agosto de
2001.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.158-35,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Altera a Legislação das Contribui
ções para a Seguridade Social - COFINS,
para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servi
dor Público - PIS/PASEP e do Imposto
Sobre a Renda, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° A alíquota da contribuição para os Pro
gramas de Integração Social e de Formação do Patri
mônio do Servidor Público - PIS/PASEP, devida pelas
pessoas jurídicas a que se refere o § 1° do art. 22 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, fica reduzida
para sessenta e cinco centésimos por cento em rela
ção aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fe
vereiro de 1999.

Art. 73. O inciso 11 do art. 15 da Lei n° 9.317, de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"11 - a partir do mês subseqüente ao
que incorrida a situação excludente, nas hi
póteses de que tratam os incisos 111 a XIX
do art. 9°," (NR)

Art. 74. Para fim de determinação da base de
cálculo do imposto de renda da CSLL, nos termos do
art. 25 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferi
dos por controlada ou coligação no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou
coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem
sido apurados, na forma do regulamento.

Art. 93. Ficam revogados:

1- a partir de 28 de setembro de 1999, o inciso 11
do art. 2° da Lei n° 9.715. de 25 de novembro de 1998;

11 - a partir de 30 de junho de 1999:
a) os incisos I e 111 do art. 6° da Lei Complemen

tar n° 70, de 30 de dezembro de 1991;
b) o art. 7° da Lei Complementar n° 70, de 1991,

e a Lei Complementar nO 85, de 15 de fevereiro de
1996;

c) o art. 5° da Lei n° 7.714 de 29 de dezembro de
1988, e a Lei nO 9.004, de 16 de março de 1995;

d) o § 3° do art. 11 da Lei nO 9432, de 8 de janei
ro de 1997;

e) o art. 9° da Lei n09.493, de 10 de setembro de
1997;

f) o inciso II e o § 2° do art. 1° da Lei n° 9.701, de
17 de novembro de 1998;

g) o § 4° do art. 2° e o art. 4° da Lei n° 9.715, de
25 de novembro de 1998;

h) o art. 14 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de
1999;

111- a partir de 1° de janeiro de 2000 os §§ 1° a
4° do art. 8° da Lei nO 9.718, de 27 de novembro de
1998;

IV - o inciso XI e a alínea a do inciso XII do art.
9° da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996;

V - o inciso 111 do § 2° do art. 3° da Lei nO 9.718,
de 1998;

VI- o art. 32 da Medida Provisória n° 2.037-24,
de 23 de novembro de 2000;

VII - os arts. 11, 12, 13, 17 e 21 do Decreto-Lei
n° 1.455, de 7 de abril de 1976.

Brasília, 24 de agosto de 2001; 1800 da Inde
pendência e 1130 da República. - Fernando
Henrique Cardoso, Pedro Malan, Marcus VinIcius
Pratini de Moraes, Roberto Brant.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.189-49,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Altera A Legislação do Imposto de
Renda relativamente a incidência na fon
te sobre rendimentos de aplicações fi
nanceiras, inclusive de beneficiários resi
dentes ou domiciliados no exterior, à
conversão, em Capital Social, de Obriga
ções no Exterior de Pessoas Jurídicas
domiciliadas no País, amplia as hipóte
ses de opção, pelas Pessoas Físicas,
pelo desconto simplificado, regula a in
formação, na declaração de rendimentos,
de depósitos mantidos em bancos no ex
terior, e dá outras providências.
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o Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° A alíquota do imposto de renda na fonte
incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate
de quotas dos fundos de investimento de que trata o,
6° do art. 28 da lei n° 9.532, de 10 de dezembro de
1997, com a alteração introduzida pelo art. 2°, fica re
duzida para dez por cento.

Art. 14. O art. 9° da lei n° 9.217, de 5 de dezem
bro de 1996, alterado pelo art. 6° da lei n° 9.779, de
19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 9° ..
I - na condição de microempresa, que

tenha auferido, no ano calendário imediata
mente anterior, receita bruta superior a
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais);

11- na condição de empresa de peque
no pode, que tenha auferido, no
ano-calendário imediatamente anterior, re"
ceita bruta superior a R$1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais);

XIX - que exerça a atividade de indus
trialização, por conta própria ou por enco
menda, dos produtos classificados nos Ca
pítulos 22 e 24 da Tabela de Incidência do
IPI - TIPI, sujeitos ao regime dc tributação
de que trata a lei n° 7.798, de 10 de julho
de 1989. mantidas, até 31 de dezembro de
2000, as opções já exercidas.' (NR)

Art. 15. A aquisição de cadeira de planos priva
dos de assistência à saúde não caracteriza transmis
são de responsabilidade tributária, nos termos do art.
133 do Código Tributário Nacional, desde que sejam
asseguradas a todos os participantes da referida ca
deira as mesmas condições de cobertura assistenci
al, bem a sim a contagem de prazos de carência e de
aquisição de benefícios já transcorridos, e a aliena
ção, ainda que a preço simbólico ou a título gratuito:

I - seja efetuada por determinação do órgão
competente do Poder Executivo, com a finalidade de
evitar danos ao consumidor ou usuário;

11 - não implique transferência à adquirente de
direitos a receber relativos a operações realizadas ou
serviços prestados anteriormente à alienação, ou de
qualquer outra parcela do patrimônio da alienante.
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LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro.

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1° O trânsito de qualquer natureza nas vias
terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.

§ 1° Considera-se trânsito a utilização das vias
por pessoas, veículos e animais isolados ou em gru
pos, conduzidos ou não, para fins de circulação, para
da, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2° O trânsito, em condições seguras é um dire
ito de todos e dever dos órgãos e entidades compo
nentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes ca
bendo, no âmbito das respectivas competências, ado
tar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3° Os órgãos e entidades componentes do
Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito
das respectivas competências, objetivamente, por da
nos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão ou erro na execução e manutenção de pro
gramas, projetos e serviços que garantam o exercício
de direito do trânsito seguro.

§ 4° (VETADO)

§ 5° Os órgãos e entidades de trânsito perten
centes ao Sistema Nacional de Trânsito darão priori
dade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a
preservação da saúde e do meio ambiente.

Art. 2° São vias terrestres urbanas e rurais as
ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as
passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu
uso regulamentado pelo órgão ou entidade com cir
cunscrição sobre elas, de acordo com as peculiarida
des locais e as circunstâncias especiais.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são
consideradas vias terrenas as praias abertas à circula
ção pública e as vias internas pertencentes aos condo
mínios constituídos por unidades autônomas.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.146, DE 2001

(Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 501/01
TVR N° 753/01

Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural Norte-Paranaense para
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Brasília, 30 de março de 2001

PORTARIA ND 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 12, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 2. 108, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n' 53000.005391/00, resolve:

Art. 2° Outorgar permissão à Fundação Cultural
Norte-Paranaense para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Arapongas.
Estado do Paraná.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência o Processo IT'

53000.005391/00, de interesse da Fundação Cultural
Norte-Paranaense, objeto de permissão para execu
tar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, com fins exclusivamente educativos, na cida
de de Arapongas, Estado do Paraná.

2. De acordo com o art. 13, § 12, do Regulamen
to de Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decre
to n° 52.7-5, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.1 08, de 24 de de
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.

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

4. Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

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

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 753, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 501/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 814, de 28 de dezembro de 2000, que
outorga permissão à Fundação Cultural
Norte Paranense para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Arapongas, Estado
do Paraná.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XLI, combina
do com o § 3° do artigo 223, da Constituição Fede
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n° 814, de 28 de dezembro de
2000, que outorga permissão à Fundação Cultural
Norte-Paranaense para executar, peão prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Ara
pongas, Estado do Paraná.

Brasília, 31 de maio de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

executar serviço de radiodifusão sonora, MC 209 EM
na cidade de Arapongas. Estado do Parana.

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

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Porta
ria n° 814, de 28 de dezembro de 2000, do Minis
tro de Estado das Comunicações, que outorga
permissão à Fundação Cultural Norte.-Paranaen
se, para executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Arapongas, Esta
do do Paraná.



Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural Norte-Paranaense
para executar serviço de radiodifusão so
nora na cidade de Arapongas, Estado do
Parana.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1146, DE 2001

O exame dos autos do processo administrativo
n° 53000.005391/00, de interesse da Fundação Cul
tural Norte-Paranaense, mostra que a instituição
cumpriu todas as exigências legais aplicáveis, aten
dendo inclusive as normas estabelecidas no Ato Nor
mativo n° 01, de 1999 que regula os procedimentos
desta Comissão no exame dos processas relaciona
dos com a radiodifusão.

Ressalte se que de acordo com o Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada
pelo Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
não depende de edital a outorga para execução de
serviço de radiodifusão com fins exclusivamente edu
cativos.

Diante do exposto e tendo o processo cumprido
as formalidades técnicas e jurídicas cabíveis, voto
pela aprovação da TVR 753/01 ( Mensagem n°
501/01), ou seja pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto (e Decreto Legislativo
em anexo.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2001. 
Deputado Luiz Moreira, Relator.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO
814, de 28 de dezembro de 2000, do Ministro de Esta
do das Comunicações, que outorga permissão à Fun
dação Cultural Norte-Paranaense, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativo, na cidade
de Arapongas, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua pub1 icação.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2001 . 
Deputado Luiz Moreira, Relator.

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Luiz Moreira, à TVR n° 753/01, nos

Em 31 de maio de 2001
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Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 11- Voto do Relator
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32 do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 568 - C. Civil.

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 814, de 28 de dezem
bro de 2000, que outorga permissão à Fundação
Cultural Norte-Paranaense para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Ara
pongas, Estado do Paraná.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- Relatório

De acordo com o disposto no art, 49, inciso XII,
combinado com o § 3° do art. 223, da Constituição Fe
deral, o Excelentissimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacio
nal, acompanhado da Exposição de Motivos n° 209,
de 30 de março de 2001, do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, o ato constante da Portaria n°
814, de 28 de dezembro de 2000, que outorga per
missão à Fundação Cultural Norte-Pa anaense para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.

Em sua Exposição de Motivos o Senhor Ministro
esclarece que o ato de outorga está amparado juridi
camente e que a entidade demonstra possuir a- qua
lificações exigidas para a execução do serviço, o que
o levou a outorgar a permissão.

Nos termos constitucionais e regimentais a ma
téria foi submetida ao exame desta Comissão, cum
prindo-nos opinar sobre os aspectos técnicos e for
mais da matéria.

É o relatório.
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Brasília, 13 de fevereiro de 2001

Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessãoconcesão às entidades abaixo relaciona
das, para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (TV), cem fins exclusivamente educativos,
nas localidades e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Educacional e Cultural do
Sudoeste Mineiro, na cidade de São Sebas
tião do Paraíso, Estado de Minas Gerais
(Processo n° 53000.004608/00);

TVR N° 748/01

MENSAGEM N° 369/01

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.147, DE 2001

(Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Cultural Nor
te-Paranaense para executar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Arapongas, Estado
do Paraná.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 16 de abril de 2001, que outorga concessão à Fun
dação Cultural Norte-Paranaense para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Arapongas,
Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, em 05 de setembro de 2001.
_ Deputado César Bandeira, Presidente.

termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre- TVR N° 748, DE 2001
senta. (Do Poder Executivo)

Estiveram presentes os seguintes Deputados: MENSAGEM N° 369/01
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini, Vi- Submete à apreciação do Congres-
ce-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta, Nár- so Nacional o ato constante do Decreto
cio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Josué de 16 de abril de 2001, que outorga con-
Bengtson, Léo Alcântara, Atua Lira, Roberto Rocha, cessão à Fundação Cultural Nor-
Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu Queiroz, te-Paranaense para executar, pelo prazo
Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Ro- de quinze anos, sem direito de exclusivi-
cha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, dade, com fins exclusivamente educati-
Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, vos, serviço de radiodifusão de sons e
Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Nélson Proença, imagens, na cidade de Arapongas, Esta-
Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gustavo Fruet, Luiz Bit- do do Paraná.
tencourt, Jonival Lucas Júnior, Ana Corso, Babá, Jor- (Às Comissões de Ciência e
ge Bittar, Ângela Guadagnin, Pedro Irujo, Vic Pires Tecnologia, Comunicação e Informática; e
Franco, Nelson Meurer, Wigberto Tartuce, Arnaldo de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
Faria de Sá, Luiza Erundina, Valdeci Paiva, Givaldo 54))
Carimbão, Agnaldo Muniz, Olímpio Pires, Marcos de Senhores Membros do Congresso Nacional,
Jesus e Oliveira Filho. Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. _ com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
Deputado César Bandeira Presidente submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom

panhada de Exposição de Motivos cio Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 16 de abril de 2001 , que "Outorga conces
são às entidades que menciona, para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, e dá outras providências". As
entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Educacional e Cultural do Sudo
este Mineiro, na cidade de São Sebastião do Paraíso
-MG;

2 - Fundação Cultural Norte-Paranaense, na ci
dade de ArapongasPR; e

3 - Fundação Orlando Zovico, na cidade de Li
meira - SP.

Brasília, 24 de abril de 2001. - Fernando Henri
que Cardoso.

MC11EM



Em 24 de abril de 2001

I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou-

Aviso n° 412 -C.Civil.

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 16 de abril de 2001, que
"Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 2001

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223. ca
put, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei n04.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento do Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, decreta:

Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pela prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

I - Fundação Educacional e Cultural do Sudoeste
Mineiro, na cidade de São Sebastião do Paraíso, Esta
do de Minas Gerais (Processo n° 53000.004608/00);
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• Fundação Cultural Norte-Paranaense, 11 - Fundação Cultural Norte-Paranaense, na ci-
na cidade de Arapongas, Estado do Paraná dade de Arapongas, Estado do Paraná (Processo na
(Processo n° 53000.005392/00); 53000.005392/00);

• Fundação Orlando Zovico, na cidade 111- Fundação Orlando Zovico, na cidade de li-
meira, Estado de São Paulo (Processo na

de Limeira, Estado de São Paulo (Processo 538:0.000175/00).
n° 53830.000175/00). Parágrafo único. As concessões ora outorgadas

2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-lei reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
n° 236. de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1°, do ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
art. 13, do regulamento de Serviços de Radiodifusão, assumidas pelas outorgadas.
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de Art. 2°. Este ato somente produzirá efeitos legais
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n° após deliberação do Congresso Nacional., nos ter-
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá mos do § 3° do art. 223 da Constituição.
de edital a outorga para execução de serviço de radio- Art. 3°. Os contratos decorrentes destas conces-
difusão com fins exclusivamente educativos. sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,

a contar da data de publicação da deliberação de que
3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encontram trata o artigo anterior, sob pena de tomarem-se nulos,

devidamente instruídos, de acordo com a legislação de pleno direito, os atos de outorga.
aplicável demonstrando possuírem as entidades as Art 4° Este Decreto entra em vigor na data de
qualificações exigidas para a execução do serviço. sua publicação.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 Brasília, 16 de abril de 2001; 180° da Indepen-
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá dência e 113° da República. - Fernando Henrique
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio- Cardoso.
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos Processos Administrativos
correspondentes.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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torga concessão à Fundação Cultural NorteParanam
se para executar, pelo prazo de quinze anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Arapongas, Estado do Paraná.

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

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

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão com fins educativos é
regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro
de 1963, com as modificações do Decreto n°
2.108, de 24 de dezembro de 1996. De acordo
com estes instrumentos jurídicos, a outorga de
permissão para execução de serviço de radiodifu
são com fins exclusivamente educativos indepen
de de edital.

No processo em questão, a Fundação Cultural
Norte-Paranaense atendeu aos requisitos da legisla
ção específica, inclusive do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, e apresentou a declaração
prevista na Portaria Interministerial n° 651, de 15 de
abril de 1999.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homologação do ato do Poder Executi
vo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2001. 
Deputado Silas Câmara, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.147, DE 2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Cultural Nor
te-Paranaense para executar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Arapongas, Estado
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 16 de abril de 2001, que outorga concessão à
Fundação Cultural Norte-Paranaense para executar,
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Arapongas, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2001. 
Deputado Silas Câmara, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relatar, Deputado Silas Câmara, à TVR nO 748/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini, Vi
ce-Presidente; Domiciano Cabral, Magno Malta,
Nárcio Rodrigues, Saulo Coelho, Silas Câmara, Jo
sué Bengtson, Léo Alcântara, Átila Lira, Roberto
Rocha, Salvador Zimbaldi, Márcio Fortes, Romeu
Queiroz, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Luiz Moreira, Mário Assad Júnior,
Santos Filho, Sérgio Barcellos, Hermes Parcianello,
Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima,
Nélson Proença, Ricardo Izar, Gastão Vieira, Gus
tavo Fruet, Luiz Bittencourt, Jonival Lucas Júnior,
Ana Corso, Babá, Jorge Bittar, Ângela Guadagnin,
Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Nelson Meurer, Wig
berto Tartuce, Arnaldo Faria de Sá, Luiza Erundina,
Valdeci Paiva, Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz,
Olímpio Pires, Marcos de Jesus e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. _
Deputado César Bandeira, Presidente.

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente)

ONDE SE LÊ:

PROJETO DE LEI N° 2.984, DE 2000
(Do Sr. Geraldo Magela)

Dispõe sobre a profissão de Técni
co em Nutrição e Dietética, regula o seu
exercício, e dá outras providências.

((Apense-se ao Projeto de Lei n°
1.846, de 1999»

LEIA-SE:



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Or. Benedito
Dias.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, antes de iniciar o assunto que me traz a esta
tribuna nesta tarde, quero convidar os colegas do
PPB do meu Estado e da Câmara dos Deputados
para o I Encontro do PP8 no Amapá, que contará com
a presença das lideranças nacionais, estaduais e mu
nicipais do partido e seus filiados.

Portanto, sábado, dia 6 de outubro, vamos ter o
primeiro encontro do PPB no Amapá, para o qual con
vido toda a população do Estado.

Sr. Presidente, o assunto que trago hoje é de im
portância nacional. Recebi carta de empresário pau
lista tratando de problema que também existe no meu

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente)

ONDE SE LÊ:

PROJETO DE LEI N° 3.937, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Fiuza)

Dá nova redação ao artigo 587 da Lei
n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
"institui o Código de Processo Civil".

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 3.476,
de 2000)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI N° 3.937, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Fiuza)

Dá nova redação ao rtigo 587 da Lei
n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
"institui o Código de Processo Civil".

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11)

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao
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PROJETO DE LEI N° 2.984, DE 2000 Estado. Num trecho de sua carta, esse empresário
(Do Sr. Geraldo Magela) diz o seguinte:

Estamos atravessando uma fase de extrema im-
Dispõe sobre a profissão de Técni- portância e de mudanças necessárias para o desen-

co em Nutrição e Dietética, regula o seu volvimento do nosso País. Sendo assim, V. Exa. tem
exercício, e dá outras providências. nas suas mãos o poder de decisão.

(As Comissões de Seguridade Social e S. sa fala aqui que nós, Deputados, temos o po-
Família; de Trabalho, de Administração e der de decisão.
Serviço Público; e de Constituição e Justiça Diz mais:
e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11) O excesso de tributação bloqueia e inibe o cres-

ERRATA cimento das empresas brasileiras, a ponto de empre
sas sem nenhum lucro terem pago altos impostos.

Somos uma empresa que paga todos os impos
tos, razão pela qual acreditamos ter liberdade para
escrever-lhe.

A tabela abaixo mostra o absurdo do sistema tri
butário brasileiro.

Nessa tabela, esse empresário faz uma compa
ração. No ano de 1998, sua empresa recolheu de im
postos 4 milhões, 198 mil, 687 reais e cinqüenta e
nove centavos e teve lucro líquido de cerca de 651 mil
reais. Em 2000, pagou cerca de 8 milhões de reais de
impostos e teve lucro líquido de 2 milhões, 400 mil re
ais. Em 1998, o lucro líquido da companhia sobre o fa
turamento foi apenas de 1%; em 1999, foi de 4%; em
2000,8%. Se esses valores fossem depositados em
aplicações financeiras, seu lucro seria muito maior.

Mais adiante, S. sa diz o seguinte:
Do mês trabalhado, cerca de 24 dias para pagar

imposto e apenas 6 dias para a empresa. Por esta ra
zão, mais de 70% das empresas sonegam os impos
tos, em geral, com complacência da fiscalização.

Neste trecho fala sobre alguns fiscais corruptos
e mais na frente diz o seguinte:

Não falamos ainda da CPMF, nem dos IPls pa
gos a cada dez dias e dos ICMS pagos no terceiro dia
útil de cada mês, quando faturamos com prazo médio
de 45 dias. Logo, financiando o Governo com o dinhe
iro que nem recebemos.

Isto é uma verdadeira ditadura. V. Exa não pode
permitir que continue. Está em suas mãos uma das
mais importantes decisões que pode transformar este
País numa grande nação, e continuaremos a ter um
país em desenvolvimento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse é o
maior exemplo da situação da população brasileira.
Trouxe esta carta ao conhecimento da Casa para V. Br
saberem das dificuldades que existem e tomarem
consciência de que devemos fazer uma grande refor
ma na área tributária do País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de enaltecer a inicia
tiva da Comissão de Seguridade Social e Família, na
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pessoa da ilustre Deputada Laura Carneiro, pela pro- Porém, não sei o que ocorre nos gabinetes de
moção do 1° Seminário Internacional de Drogadicção seus assessores técnicos quanto ao critério de avali-
- A Dependência Química em Questão, que, em boa ação e seleção das famílias a serem contempladas.
hora, discutirá aspectos importantíssimos sobre a Vejo que há controvérsia nas informações que estão
questão dos dependentes químicos no Brasil. sendo passadas à população através de matérias vei-

Só para se ter uma idéia, estimativas realizadas ~u,ladas nacionalme~te. Não basta apenas a criança
pelos organizadores do evento mostram que o País Ir a ~scola e se mat~lcular, como se isso já fosse ga-
perde cerca de 1 bilhão de dólares por mês em conse- rantla para o merecimento do benefício. Deveria ser
qüência do uso de substâncias químicas. assim, mas não é essa a realidade.

Ainda segundo pesquisas realizadas, cerca de O número divulgado não confere com o que está
51 % dos leitos hospitalares psiquiátricos e 30% dos sendo distribuído. A ordem passada aos Municípios
leitos clínicos são ocupados por dependentes quími- autoriza cadastrar um determinado número de famíli-
cos nos hospitais e clínicas espalhados pelo Brasil. as, que também não corresponde à quantidade de Ii-

Parabenizo, pois, mais esta contribuição que esta b~r~ção que está sendo viabilizada. Disso decorrem
Casa dá ao País, desejando que o objetivo deste semi- senos problemas, o que está provocando dissabores
nário, que é o de formular políticas que norteiem a ques- ~, em muitos casos, ameaças a alguns Prefeitos para-
tão com a eficácia necessária, seja plenamente atingido. Ibanos, como está ocorrendo em Boa Vista.

Era o que tinha a dizer. Segundo assessores da Prefeitura, sem nenhuma
Obrigado. explicação convincente, o Ministério da Educação dei-

. _ xou de fora do programa 935 das 1.400 crianças matri-
O SR. CARLOS.DUNGA (~TB - PB. Sem revl~o culadas no ensino fundamental nas escolas públicas do

do orador.) - Sr. ~r~sldente, registro, na tarde de hOJe, Município de Boa Vista. Esse clima de revolta deixou
fatos que presenciei no Estado da Paraíba no tocante bastante preocupado o Prefeito Edvan Leite uma vez
ao Programa Bolsa-Escola, de conhecimento público. que as famílias excluídas do programa se dirigiram à

Trata-se de plano inteligente e importante, princi- Prefeitura em busca de uma explicação, pois segundo o
palmente para o interior do Nordeste, visto que atende Prefeito apenas 465 crianças foram contempladas pelo
aos anseios das famílias. Todavia, a mídia está pregan- MEC, o que o deixou sem entender quais os critérios
do uma coisa, enquanto o objetivo, que é o que importa, utilizados para identificar o nível de carência dos estu-
não está sendo concretizado no interior do meu Estado dantes, uma vez que todos os cadastrados pela Comis-
A população cobra providência dos Prefeitos. . são de Controle do Bolsa-Escola no seu Município são

O M
.,. d B V' ., pessoas extremamente carentes.

unlclplo e oa Ista, no Intenor da Paraíba, ' . . .
situa-se no semi-árido, região pobre do Estado. E os .Esse e apen~s um ca~o.' InclUSive divulgado
Programas Bolsa-Renda, Bolsa-Escola e, agora, Bol- pela Im~r~nsa paraibana no_ultimo domingo, confor-
sa-Alimentação irão beneficiar grande quantidade de me ma!ena em anexo. Mas sao vastos os problemas e
habitantes daquela localidade e de outros Municípios vi- as queixas que nos chegam.
zinhos. Em razão do que aqui expomos e aproveitando

Cheguei da Paraíba, onde visitei alguns Municí- o espaço desta tribuna, solicitamos às autoridades
pios do interior e constatei in loco um desencontro de competentes que estão à frente do Programa Bol-
informações no que se refere ao Programa Bol- sa-Escola fazer valer a realidade de cada Município,
sa-Escola. Vimos através da mídia nacional o Ministé- atendendo a todos os carentes com justiça, e especi-
rio da Educação veiculando propaganda do referido almente que o Ministério da Educação se explique
programa, criado com o objetivo de levar as crianças ~elhor p:rante à opinião públ,ica.no sentido de passar
para as salas de aula e assim evitar a evasão escolar Informaçoes corretas e palpavels, para dessa forma
concedendo às famílias carentes uma ajuda financei~ eximir os Prefeitos que trabalham com seriedade de
ra de R$15,00 (quinze reais) por cada criança matri- estarem enfrentando ameaças inglórias.
culada. Considero esse programa muito bom e muito Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que seja publica-
bem intencionado, diante do universo de pobreza da, nos Anais da Casa, correspondência do Prefeito
existente neste País afora, sobretudo no interior nor- de Boa Vista, Edvan Pereira Leite, dirigida ao Sr. Flori-
destino. ano Pesaro, Secretário do Programa Nacional Bol-

Parabenizo o Ministro Paulo Renato pela atua- sa-Escola. Gostaria também que este pronunciamen-
ção em sua Pasta, sempre demonstrando preocupa- to fosse divulgado no programa A Voz do Brasil e nos
ção e sensibilidade com a educação escolar em sua diversos meios de comunicação desta Casa.
fase fundamental. Muito obrigado.
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A QUE SE Prefeituras, Assembléia Distritais e Legislativas Estadu
ais, Câmara Federal e Senado promoverem sessões
solenes ou celebrações à efeméride.

Mais que uma homenagem, é um ato de justiça
e reconhecimento àqueles que verdadeiramente tra
balham ao lado do povo.

Como não poderia ser diferente, aproveito o mo
mento, desta tribuna do Congresso Nacional, para, em
meu nome e em nome de todos os meus pares, enviar
os melhores cumprimentos aos milhares de Vereado
res, que, espalhados por todos os Municípios de nosso
imenso Brasil, têm prestado tantos e tão relevantes ser
viços a este País, com dedicação, zelo e cidadania.

Quer em seus gabinetes de trabalho, quer nos ba
irros, vilas e ruas de nossas cidades, quer nas associa
ções comunitárias, quer nas mesas de trabalho onde
criam leis que beneficiam nossa gente, quer nos acalo
rados debates para a edificação de nossa democracia,
quer nos rincões mais remotos de nosso País, eles, os
Vereadores, conseguem, como poucos, mobilizar e via
bilizar, com inigualável maestria e eficiência, o atendi
mento dos mais diversos anseios da população.

Na minha opinião, o mais importante de tudo
isso, colegas Parlamentares, é que esses serviços
são sempre prestados de forma desinteressada (com
raríssimas exceções, existem os não dignos de seus
mandatos). O que move os Vereadores é a solidarie
dade, é o amor ao próximo, é o conhecimento de cada
indivíduo, de seus anseios e dos problemas da comu
nidade. É, sobretudo, o exercício da arte de fazer polí
tica em beneficio comunitário, valorizando a cidada
nia e os cidadãos. Ao menos é assim que funciona no
meu Piauí, e mais objetivamente nas cidades mais
carentes - e não são poucas, dentre os mais de du
zentos Municípios de nosso Estado.

Para encerrar, gostaria de ressaltar a importân
cia dos Vereadores para o aprimoramento das rela
ções político-institucionais entre Executivo e Legisla
tivo, entre Município e Estado, entre Estado e União e,
por fim, entre o povo (eleitor ou não) e a Nação.

Mister se faz reconhecer a importância cios Verea
dores à luz do desenvolvimento social e do bem-estar
humano para todos, mormente agora, frente à inevitável
globalização e (à provável) nova ordem mundial.

Estou convencido de que os Vereadores, com o
apoio dos Poderes Executivo e Legislativo, nos âmbi
tos municipais, estaduais e federal, hão de ser o equi
líbrio entre as várias vertentes políticas capazes de
enfrentar, corajosamente, os problemas sociais pro
fundos pelos quais passamos, principalmente a ques
tão da pobreza, do desemprego e da exclusão social.

Com as nossas homenagens e os nossos efusi
vos cumprimentos aos Vereadores, seguem as nos-

CORRESPONDÊNCIA
REFERE O ORADOR

Ofício na 255/2001.

Boa Vista, 10 de Outubro de 2001

Ao limO Sr Dr.
Floriano Pesaro
DO. Secretário do Programa Nacional Bolsa-Escola
Brasília- DF

Senhor Secretário:
Esta Prefeitura, em atendimento a orientação por

Vossa Senhoria, através de oficio, datado de 12 de mar
ço do corrente ano, realizou através da Comissão criada
para tal fim, um estafante trabalho de cadastramento,
em toda a área territorial do Municipio, das famílias ca
rentes que poderiam ser contempladas com o Progra
ma Bolsa Escola. Concluído o cadastramento, dentro de
um universo de oitocentas e trinta famílias, foram cadas
tradas trezentos e cinqüenta, consideradas pela comis
são em absoluto estado de carência, cuja relação enca
minhada à Caixa Econômica Federal da Paraíba, agên
cia de Campina Grande.

Ocorre, Senhor Secretário, que do total cadas
trado, apenas duzentas e vinte e cinco famílias foram
contempladas, fato que gerou, por ocasião do paga
mento da la parcela, um clima geral de insatisfação e
até revolta por parte das famílias excluídas, tendo al
gumas retirado seus filhos das escolas. Tal clima de
insatisfação, gira sobretudo em razão da maciça pro
paganda que o Ministério da Educação realiza atra
vés da televisão, quando passa as famílias a certeza
de que todas as crianças na escola, terão direito a
Bolsa Escola, criando com isto um lima de inconfor
mismo contra o próprio Governo Federal e, por exten
são, a Administração do Município, considerada res
ponsável pelas exclusões.

Diante do problema, que para o ensino do Muni
cípio, consideramos de extrema gravidade, apelamos
à sensibilidade e compreensão de Vossa Senhoria,
no sentido de autorizar a liberação das Bolsas-Escola
para as restantes cento e vinte e cinco famílias cadas
tradas.

Na expectativa de que nosso pleito possa ser
atendido por Vossa Senhoria, firmamonos com aten
ção e apreço.

Atenciosamente, Edvan Pereira Leite, Prefeito.
O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em 23 de julho de 1984, o Diário Oficial
da União publicou a Lei na 7.212, de 20 de julho de
1984, que instituiu o dia 1°de outubro como o Dia Naci
onal do Vereador, facultando às Câmaras Municipais,



DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR
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sas expectativas e a nossa confiança de que, pelo sé- cas, provisões e fundos, constituídos com recursos das
culo XXI afora, sejam eles os grandes responsáveis contribuições e que garantam os benefícios, poderão
pelas mudanças estruturais em nosso País traba- ser incentivados, na forma da lei, e deverão ter a tributa-
lhando, com apoio de todos, pelo fortalecime~to dos ção diferida em relação ao imposto sobre a renda.
alicerces indispensáveis para a concretização do de- A? expor ~~ razões do veto, .0 próprio ~ode~
senvolvimento social sustentável e centrado no povo. Executivo especifica que, por considerar que a lei

Parabéns Vereadores do Piauí! Parabéns Vere- complementar não é a ~orma própria para dispor so-
. .' , bre o tratamento a ser dispensado aos fundos de pen-

adores brasllelro~. . são...", determinou ao Ministro da Fazenda "que ela-
Era o que tinha a dizer. bore, no mais breve prazo possível, através do apro-

Muito obrigado. priado ato normativo a ser submetido ao Congresso
O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS. Nacional, que disponha sobre o adequado tratamento

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, tributário a ser conferido aos fundos de pensão, por-
Sras. e Srs. Deputados, recentemente, o Congresso quanto representam instituições indispensáveis à
Nacional aprovou o Projeto de Lei Complementar nO constituição da poupança nacional e, por conseguin-
10, de 1999, cuja Comissão Especial tive a honra de te, merecem atenção prioritária e diferenciada, parti-
presidir nesta Casa e que, sancionado pelo Presiden- culamente no que diz respeito ao diferimento da tribu-
te da República, Fernando Henrique Cardoso, se tação em relação ao imposto de renda, comparativa-
transformou na Lei Complementar nO 109, de 29 de mente a outras formas de captação e investimento".
maio de 2001. Eis, entretanto, que depois o Governo editou a

Trata-se de uma legislação que sem dúvida bus- Medida Provisória n° 2.222, que tributa os fundos de
cou modernizar a previdência complementar e esta- pensão.
belec~r as bases p~ra o seu mais rápido cresc~mento Gostaria Sr. Presidente de transcrever como
no Pais. Com ela, tinha-se em mente dotar o sistema e inte r ' '.' .
brasileiro de previdência complementar de dispositi- part .g ante, de,ste meu pronu.nclame~to, a~lgos
vos que lhe permitissem alinhar-se com o melhor da de a,ut,ona de Insignes economlst.as, tnbuta~lst~s,
legislação internacional, seguindo o bem sucedido ex-Mlnlstr?s.e pes~oas de reconhecida competencla,
exemplo de outros países. como AntoniO Delfim Netto, Gustavo Loyola, Marcos

Assim, entre os vários pontos positivos, o pare- Cintra, Sacha Calmon, Paulo Pinheiro e Maílson da
cer daquela Comissão Especial incluiu a tributação Nóbrega, entre outros documentos, sobre as princi-
dos fundos apenas no final, ou seja, apenas o benefí- pais repercussões e efeitos da Medida Provisória n°
cio seria tributado e não as rendas formadoras da 2.222 nos fundos de pensão.
poupança, de forma a garan~ir rec.ur_sos estáveis peT- Da mesma forma, gostaria de transcrever artigo
manentemente po.stos à dlsposlçao da economia publicado hoje no jornal Gazeta Mercantil, sob o título
para g,e~ar prospend~de e empreg?s., .. . "Uma ameaça à poupança previdenciária", de autoria

E Importante salientar que o dlfenmento tnbutano do Dr. Carlos Duarte Caldas Presidente da Associa-
dos fundos d~ pensão ~o corpo da lei complementar, ção Brasileira das Entidades'de Previdência Comple-
como be_m sal~enta a entidade que congrega os fun~os mentar (ABRAPP), pessoa ilibada, grande batalhado-
de pensa0, alem de dar ao tema status legal superior, ra pelo crescimento e eficácia dos fundos de pensão
suprimiria desde sua publicação à possibilidade de bitri- em nosso País.
butação das entidades de previdência complementar, Por f'lm S Pres'lde t b I d t

t b I d t b f" 't 'but d ' r. n e e no res co egas, es a
es ~ e ecen o que somen e o ene ICIO sena n a o tribuna lanço um apelo à área econômica do Governo
e naoEas

t
retndats formabdoras daLP?uCPançal' t o no sentido de revisar aquelas medidas. É sempre

n re an o, em ora a el omp emen ar n m o ara" ,
109 concentre instrumentos importantíssimos para te P p ISSO. AS~lm, estaremos seg~lndo, ~o~o
o desenvolvimento da previdência complementar se bu~cou com a Lei Cor:n~lementar, cUJa Comlssa,o
brasileira, essa norma fundamental foi vetada pelo Es~eclal me coube presidir, o exemplo dos demal~
Ministério da Fazenda, veto acatado pela Presidên- palses, que fazem de tudo para fomentar a sua prevl-
cia da República, prevalecendo, como geralmente dência complementar, garantidora não só de um me-
acontece, a idéia de arrecadação imediatista, mes- Ihor padrão de vida na aposentadoia, mas igualmente
mo que isso venha em prejuízo de um futuro em que de poupança, cuja acumulação é tão essencial ao fi-
se conseguiria amealhar maior renda para investi- nanciamento do esforço produtivo da economia.
mentos e maior. geração de empregos, Refiro-me ao Obrigado.
art. 70, qual seja:

Art. 70. Os investimentos e os rendimentos prove
nientes das aplicações dos recursos das reservas técni-
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Viés anticrescimento ( Folha de São PauIo-16/ü911001)
.-\.~TO:\IO DELFI'I :\ETTO

o pânico que se instalou no mercado cambial na sexta-feira passada. 2l de setembro.
deve levar a uma reflexão sel;a. Ele nào foi. como se imagina. consequencia da tragédia
amelicana. Esta pode ter exercido algum papel. mas os fatos mostram que o problema é
interno. É resultado das medidas de política económica executadas desde 1994. Depois
do brilhante resultado no combate à inflação e na desmontagem dos mecanismos de
indexação. praticamente nenhuma refonna foi completada. Os inconvenientes produzidos
pela sobrevalorizaçào cambiaL sustentada pela maior taxa de juro real do mundo. foram
agravados por uma absoluta incontinência de gastos até o [mal de 1998. quando
registramos um déficit nominal de 8%, com déficit primário nulo.
A situação só melhorou a panir de 1999. O mercado impôs a desvalorização. adotou-se o
càmbio flutuante e construiu-se um superávit primário de 3,31% do PIa. Melhorou graças
às condições impostas pelo F\lI para aprovar o acordo de setembro de 1998. quando.
reconhecendo que estávamos quebrados. providenciou um "pacOte emergencial" de USS
41 bilhões para que nào fôssemos ao "default".
A reforma tributáría -a "mãe de todas as reformas"- nunca foi levada a sério pelo
governo. Confortavelmente. ele aumentou de 29% para 34% do PIB a carga tributária
bruta. apoiado em connibuições "em cascata". que não são reparriveis com Estados e
mWlÍcipios. O processo tributário continua sofrendo forte erosão qualitativa com a não
correção da tabela do Imposto de Renda. DestrUiu o mercado de capitais com uma
tributação absurda pela CPMF das operações de Bolsa e a diferenciação pelo Imposto de
Renda enn"e as operações de pregão e as de balcão. Ainda agora, pela medida
provisória 2.222. emitida no apagar das luzes dos abusos desse regime e em evidente
desconsideração com o Poder Legislativo. impede o diferimento do I mposto de
Renda dos Fundos de Pensão. Trata-se da mais sistemática e cuidadosa monragem
do mais irracional sistema rributário que o mundo conhece. I 'sa-se o sisrem:l
tributário par'a distorcer preços e produzir um processo alocativo ineficiente. pune
se a exportaçüo. carrega-se a carga sobre o trabalho, discrimina-se a poupança e
desestimula-se o investimento com o argumento absurdo de que as despesas do
governo são incomprímiveis.
Não se propõs nenhum aperfeiçoamento instirucional para garantir o funcionamemo do
sistema financeiro com a devida proteçào aos credores e para reduzir a burocracia que
inibe a liberdade de iniciativa dos potenciais empreendedores. Em poucas pala\Tas. nào
há crédito bancário. Boa pane dele é utilizada para financiar o próprio governo (o crédito
privado com relação ao PlB caiu de 70% para 30%), e não há mercado de capitais . .-\
política de estímulo à concorréncia patina desorientada nos escaninhos de uma luta
intestinal nas entranhas do governo. revelada pelas dificuldades do Cade. Qual é \)
resultado? O custo do capital no Brasil é um dos maiores do mundo.
E ainda se tenra dizer que não existe um viés anricrescimento no governo...
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A incidência de IR nOll

rendimentos das resen'as de
aposentadoria anulará os

ganhos de aarrecadação ,indos
dessa tributacão

No longo prazo~ estaremos todos mortos
Gustavo Loyola (Jornal VALOR 1~/o1)12001)

Qual1ào Lord Keynes cunhou a frase que scnc àe titulo a este <lI1igo. ele eSlava longe de imagmar que algum dia. já
no seculo seguinte. ela senma de inspirnçào Jll.11Or para a política tnbut:iria de wn distante pais chamado Brasil.
De fala. a medida pronsaria 2.2:2. que allerou as normas de tribUlação. pelo Imposto de Renda. dos fundos de
prendencia priyada demonstra cabalmente o quanto as nossas aUloriltldes tributárias estão exclusi\'ameme yolladas
paro o fmuro imedialO. pouca iltenção dispensanào j criação de condições adequndas ao desen\'olúmemo sustentado
do Pais.
Somente isso serye de explicação para a decisão de acabar com o diferimento da tribulaçào pelo IR dos rendimemos
pagos pelos fundos de preúdência. uma iniciam'a que não encontra precedente em nenhum outro pais.
.-\. juslific:lli\'a oficial para a medida não é sólida. Alegar que há perda de arrecadação porque as empresas
parrocirudoras deduzem suas conmbuiçõcs para os planos preúdenci:írios como despesa operacional é sofismar. Os
aponcs patronais para:J pre\idência dos empregados têm a mesma natureza das despesas com salários. Que também
podem ser consideradas como despesa para fins de c:ilculo do m.
A. carência de base técnica para a medida fica ainda mais evidente se alentarmOS para o falo de que não se alegou em
nenhum mamemo perda de arrecadação no caso das contribuições empresariais para a previdência oficial.
indistingui"cis do pomo de "ista econômico dos aportes para os fundos prc\idenciários de narnreza complememar.
Ademais. a Idéia de eliminar a suposta renUncia fiscal auavés da incidência de IR sobre as comribuições nmn
percenrualI12%) equivalente adiferença enrre as aliquotas medias das pessoas jurídicas e das pessoas fisicas
remete·nos a um principio que. se estendido a rudo. implicaria na eqm.lizaç:io absoluta das élliquotas de IR das
empresas c dos indi\'iduos. Se as autoridades tnbmárias julgassem próprio adotar esse principio. dc\iam fazê-lo às
claros. e njo dando tratamento discriminatório às despesas preYidenciãri~s realizados pelas empresas.
O trullor problema com a MP 2.212. contudo. não é o comro\'erso argumento da renúncia fiscal. Mesmo que essa
renUncia existisse. ela se justificaria tendo em \'Ista a releyância do diferimento da incidêncía do IR no estímulo a
fontlLlC;ào de poupança pre\'idenciãria de longo prnzo.
Como indica a experiência internacional. a existencia da indústria dos fundos
privados de pre\'idência depende fundamemalmeme da cláusula de diferimento
tnburàno. Em alguns casos. como no bem sucedido .JO Hk) nos EUA. o produto
de poupança de longo prazo surgiu diretamente da exploração criari\'a da nonna
tributária. e não peru criação. na legislação preYidenciária ou financeira. de uma
disciplina especial para fundos de previdência.
O golpe assestado nos fundos de previdênCIa é ainda mais incompreensi\'el
p:ll1indo de um governo que. desde de seu inicio. \'em insistindo na lese da
I1c::essld..1de de substimiçjo do ~mL:l1 rcgnnc prc·,'lj.::ncl;ino de rep;miç;io simples. por lUll regime de '::lpiw..lizaç;10. A
trlbutaçào dos rendimemos das reservas destinadas ao pagamemo de aposentadorias. produto wmbém da
lllenCl0llad.1 :'1P ~.:!:!:!. :llllllenta o \'alor dos :lDcncs dos cmorc!!adorcs c cmorc!!ados. num c\'.dclllc dcscslimlllo:1
lorlll;lç:io d.:: (;lis fundos.
O ;lbsurdo c\'idcncia-se ainda mais Icv;Jndo-se ~m coma que o governo acabou de apro\'ar no Congresso Naeionéll a
constituição de fundos de aposeOl<Jdoria. no regIme de capitalização. parJ funcionarios públicos das três esferas de
gO\·cmo. Ora. ecterís paribus. a incidcncia de IR nos rendimentos d.1S rcscr..-as dc aposcmadori:l implic:lr.l num
rn:lior :lpone do selar público aos fundos. anulando qunisquer e\'cmunis ganhos de :mec:uiaçjo oriundos dessa
tribuli1ção. E de se pergunlar se alguém no Ilúnislério da Fazenda fez essa coma aJUes de apro\'ar a idéia de mxaçào
dos rendimentos dos fundos de pre\"idencia.
Esabido que o go\'crno herdou problem:ls fiscais estruturais gr.1\'es. fruto do regime imposto pela Constituição de
1988. Porém. isso não pode seIYir de juStifiCLUI\3 para a construção de um regime tríbutnrío \'oilado exclusi\'arncnrc
p~trJ a ~cadaç:lo. em nome da qual se pode cometer atenmdos freqüentes às perspecü\'as de desem'ol\'imemo
econômico sustentado do Pais.
Gust'l\·o Lu~'ol:l • doutor em economia pela EPGE/FGV. ex-presidente do Banco Central do Brasil. é sócio
diretor da Tendências Cun!lultoria lnte~ralla. cscrc\'c mensalmente às se~nda!l-fcinl.'i.
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Mais um ataque tributário do governo
.I/arcos Cintrrl

A expansão da renda e do nível de empregos está intimamente relacionada com a maior
capacidade de produção de bens e serviços, que por sua vez é uma função do nivel de
consumo. dos investimentos, dos gastos públicos e das exponações líquidas.
:\. política económica do governo brasileiro vem se pautando. há anos. por medidas de
natureza recessiva. O consumo e os investimentos têm sido limitados pelas altas taxas de
juros, uma das maiores do planeta o que por sua vez elevam as despesas financeiras do
1I0vemo. cuia dívida mobiliária cresceu 900% enrre 1994 e 2000. Essa crescente despesa
~om os juro-s da dívida pública connibuiu significativamente para pressionar o orçamento
público, gerando a necessidade de maior extração de impostos dos agentes produti\·os.
Para piorar. a balança comercial registra. há 7 anos, saldos negativos, o que limita ainda
mais o crescimento da renda agregada.
Em resumo. os agentes privados tem sido duramente apenados com cusros financeiros
elevados de um lado e uma pesada carga de imposto de outro.
Esse quadro deriva do medo do governo de se implementar medidas que revena o quadro
recessivo. .~o invés de dar inicio a wna política econômica expansionisra. que gere
receita tributaria através de um maior IÚvel de produção, a opção recai em tributar
indiscriminadamente os agentes privados, limitando cada vez mais os espaços que
possam existir para o crescimento econõmico.
A última do governo foi a Medida Pro\-isória 2222. que altera o Imposto de Renda sobre
os fundos de previdência privada. O IR passará a incidir sobre os rendimentos desses
fundos. Sendo assim, a volúpia arrecadatória do governo irá fazer do Brasil o único país a
não diferir o imposto nos fundos de pensão. O governo não considera o rendimento dos
fimdos como pane do processo de acwnulação de recursos e o papel fundamental que isto
significa para a formação de poupança de longo prazo.
'\Io mundo imeiro. sobrerudo nos países ricos. os fundos de pensão contribuem na
provisão de recursos de longo prazo para financiar elc los de crescimento. A.s empresas

para criar um mercado de capital sólido. um imponame instrumento de alavancagem de
seus invesrimenros, gerando, assim. renda e empregos. ,
Por outro lado. é importante lembrar que as administradoras desses fundos tenderão a
optar por aplicações de maior risco, uma vez que a taxa de retomo prevista nos planos de
previdencia será afetada com a tributação sobre seus rendimentos.
É evidente a opção do governo pela recessão. Essa política já atingiu seu esgotamento.
Chegou o momento de reverter as ações. Promover uma redução gradual dos juros e
incentivar fomes de poupança de longo prazo. como os fundos de pensão. sào medidas
fundamentais para combater a crise instalada na economia brasileira. O governo prefere
punir os agenres que geram riqueza, e a mais nova vítima sào os fundos de previdencia.
É a "crescimemofobia'\ que tomou coma do governo federal que se alasrra por todos os
canros onde ainda há alguma expectativa de prosperidade.
Marcos Cintra Ca"alcami de Albuquerque. .:'6. é doutor em Economia Ilela Uni"crsil1al1e de Han·an.l (EUA)
e professor-titular c "ice-I>rcsidcnte da Fundacão Getulio Vargas. t deputado federal pelo PFUSP c
I}residente da Comissüo de Economia. Indústria c Comércio da Câmarll dos Deputados.
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Tributaristas: objetivo do governo é
arrecadar

Para advogados tributaristas, o governo precisa de dinheiro
imediatamente, e por isso criou uma situação para que os fundos de
pensão passem a pagar IR. O objetivo do governo é também receber o
IR que os fundos de pensão contestam na Justiça.

São Paulo - O secre!ário-adjunto da Receita Federal. Ricardo Pinheiro.
explica que o objetivo oa Receita com a Medida Provisória (MP) nO 2222 é
equiparar a cobrança ae Imposto de Renda (IR) entre os fundos de
previdência privada abena. Plano Gerador de Benefícios livres (PG8L).
fundos de pensão (previdência privada fechada) e Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi).

Hoje. os fundos de pensão e os Fapis pagam IR durante a fase de
contribuição e no resgate de recursos. Por lei. estas carteiras devem recolher
mensalmente IR de 20% sobre o rendimento. Mas. devido a uma liminar. os
fundos de previdência orivada fechada não estão recolhendo IR durante a
fase de contribuições. No caso dos PG8ls e pianos de previdência pnvada
aberta. o IR incide aoenas no saque dos recursos. "Como hoje eXiste a
possibilidade de portabilidade entre os planos. esta era uma medida
necessária", explica.

"Volúpia arrecadatória"

A possibilidade de se c:::tar por um regime especial de tributação. em que o
IR mensal de 20% socre o ganho é limitado a 12% da contribuição da
empresa é. segundo Pinheiro. uma forma de tornar mais atrativa a nova
regra de tributação para os fundos de previdência. Para o advogado
tributanstB Ary Oswaldo Mattos Filho. o regime especial de tributacão é uma
maneira de atrair a adesão dos fundos de pensão. "O governo recéberia já o
IR que deixou de ser pago por estas entidades por força de liminar e ainda
ficaria livre da ações na Justiça em que os fundos de pensão solicitam a
isenção de IR". explica o advogado.

Para a adelirem ao regime especial de tributação. segundo a MP, os fundos
de pensão lerào que desistir das ações que tramitam na Justiça. Em
contrapartida. as entidades deixam de pagar multas relativas a esta divida.
Segunao Mattos Filho. os fundos de pensão devem hoje à Receita um valor
em tomo de RS 12 bilhões. Sem as multas, de acordo com o advogado. este
montante cairia para R5 6 bilhões.

Para o advogado tributarista Geraldo Facó Vidigal. do escritório Castro.
Barros. Sobral. Vidigal. Gomes Advogados. o único objetivo do governo com
a criação da MP nO 2.222 é aumentar a arrecadação. "Hoje a Receita tem
uma volLipia arrecadatória".

O advogaoo Ives Gandra Martins tamcém acredita que o único interesse ao
govemo com a MP é atrair a aaesão 005 fundos de pensão ao regime
espeCial de tnbutação e. portanto. aumentar os recursos em caixa agora.
"Caso esta intenção não seja alcançaoa. é muito provavel que a Receita
reformule a nova lei de tributação dos iunàOS de preVIdência."

Cláudia Ribeiro
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Artigo da MP regulamenta bitributaçao ae
ganho

Outra falha apontada pelos advogados tributaristas na MP nO 2222 é a
bitributação dos ganhos, estabelecida no artigo 1° do documento.

São Paulo - A Medida Provisória (MP) nO 2222 - sobre novas regras para a
tributacão dos fundos de previdência fechada e aberta - autorizou a
bitributação de ganhos no artigo 1° do documento. Trata-se de mais uma
falha apontada por advogados tributaristas na MP que foi publicada no Diário
Oficial da União. no dia 5 de setembro (mais detalhes da MP no link abaixo).

De acordo com este artigo, a partir de 10 de janeiro de 2002. o rendimento
das carteiras dos fundos de previdência privada aberta seguirá as mesmas
regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas e jurídicas não-financeiras.
Isso significa que mensalmente o ganho da carteiras será tributado em 20%.

Neste artigo. a Receita Federal não considerou os fundos de pensão e os
Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), pois estes, por lei. já
eram regidos por esta regra - 20% de IR sobre o rendimento do fundo. Vale
destacar que toda a MP diz respeito apenas a planos de aposentadoria em
que ha oarticipação da empresa - os chamados planos empresariais.

A MP também criou. por meio do artigo 2° deste documento. um regime
espec:al ae trlculação. neste caso vallao tamoem para os Fapls e iunaos ae
pensão. Este regime especial também prevê IR de 20% sobre o ganho da
carteira. mas limitado a 12% das contribuições da empresa. Segundo a MP.
a opção pelo regime especial deve ser feita até o último dia útil do mês de
novembro de cada ano, com efeito para o periodo subseqüente.

Diante das duas formas de tributação apresentadas pela MP, o advogado
tributarista Ary Oswaldo Mattos Filho alerta que. para as entidades que não
optarem pelo regime especial. haverá bilributação dos ganhos. Isso porque.
durante a fase de contribuição, o participante pagará mensalmente 20% de
IR sobre a rentabilidade. No final do plano. quando o participante fizer o
saque dos recursos ou benefícios. sobre o total· capital mais rendimentos·
será descontado na fonte o IR. de acordo com a tabela progressiva de
Imposto de Renda.

Ou seja. para um participante que sacar um valor correspondente à alíquota
máxima. de 27.5%. a incidência de IR referente ao rendimento será de 20%
durante a fase de contribuição mais 27.5% no saque. o que caracteriza a
bitributação.

Cláudia Ribeiro
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Tributação em previdência é princípio falho

o princípio de tributação dos ganhos da previdência privada é o
primeiro erro da MP nO 2.222. Segundo advogados, durante a fase de
contribuições, estes recursos não representam renda para o investidor.

São Paulo· O governo estabeleceu novas regras para a tributação dos
fundos de previdência fechada e aberta. cujos detalhes foram apresentados
na Medida Provisória (MP) n° 2.222. publicada no Diário Oficial da União. no
dia 5 de setembro (mais detalhes da MP no link abaixo).

Apesar da declaração do ministro da Previdência Social. Roberto Brant. de
que a MP não cria uma situação de bitributação dos fundos. há situações em
que ela acontece. dizem advogados tributaristas (veja mais informações no
link abaixo). Além disso. os tributaristas citam outros pontos da MP que
revelam incoerência tributária.

Para o advogado tributarista Ary Oswaldo Mattos Filho. antes até de se
discutir as falhas da MP. deve-se questionar se. de fato. os fundos de
previdência privada deveriam pagar Imposto de Renda (IR) durante a fase
de contribuição.

"Isso por si só já é uma falha. Durante o periodo em que ná acúmulo dos
recursos. o trabalhador não tem aireito a usufruir dos benefícios. Portamo.
não é renaa e o IR só deveria ser debitado no final do plano. quando o
investidor ~~ssa ~ usufnll r rios r~,:ursos" ~'.'alié!. "/lattQ'3 =;lht') t~n"Na que E'ITl

nenhum pais do mundo os fundos de previdência privaaa são tributados
durante a fase de contribuição.

o advogado tributarista Geraldo Facó Vidigal. do escritório Castro. Sarros.
Sobral e Vidigal Advogados. também considera errônea a tributação dos
fundos de previdência privada durante o período de aporte de recursos.

Segundo ele. a previdência privada é uma complementação à previdência
pública e. portanto. deveria seguir as mesmas regras, ou seja. não
recolhendo IR durante a fase de contribuições. nA MP é um desestimulo à
formação de poupança de longo prazo para a aposentadoria e fere o
principio de isonomia. pois não estabelece as mesmas regras para a
previdência pública e privada". diz.

Cláudia Ribeiro

índice de notícias



Outubro de 20Q I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 46945

Jornal Estado de Minas- 20/09

TRIBUTAÇÃO E FUNDOS DE PENSÃO
Sacha Calmon

Professor titular de Direito Tributário da UFMG
O prot. Lang, tido na Alemanha como um dos continuadores do famoso prof. Klaus Tipke, esteve no
Brasil, a convite ae Douglas Yamashita. para falar sobre o financIamento dos fundos de pensão e seu
regime tributário. Não o convidará o Governa (e deveria fazê-lo), mas uma revista juridica. O setor
privado é mais eficiente ..
Por primeiro, considerando as poupanças do seguro e do patrocinador nos fundos fechados. sem fins
lucrativos, já foram tributaaas pelo IR quando auferidas. defendeu que o direcionamento das mesmas
aos fundos não sofresse nenhum constrangimento fiscal, para incentivá-Ia. Porque estes fundos são
catalisadores da poupança interna e impulsionadores do investimento e da produção. E porque
garantem aposentadorias. aliviando o Governo desse pesado mister. Em seguida, defendeu que,
durante o processo de multiplicação dos recursos não houvesse nenhuma tributaçào. Esta deveria
haver apenas no momento em que o segurado-partícipe recebesse sua aposentadoria. A tributação
"durante" tomaria. ao cabo de 30 anos, 40% dos recursos apartados, reduzindo a eficácia dos fundos
mútuos ...
Cabem observações minhas em defesa da intributalidade. Os Primus: os fundos de pensão, embora
movimentem somas altíssimas, não possuem capacidade contributiva, por definição legal não visam

ao lucro (na protits). Seus ganhos são reinvestidos e, ao final, incorporados às reservas necessárias
ao pagamento das aposentadorias e pensões (fim último dessas instituições). Secundus: Os fundos
não possuem "dinheiro próprio". Em verdade .. seus administradores lidam com recursos alheios. São
administradores de bens de terceiros, são como os trastes do direito norte-americano. Tertius: Por
força de lei, sào sujeitos ao Ministério da Previdência e Assistência Social e visam a "complementar" o
sistema oficial, dai possuírem a mesma natureza jurídica e a mesma finalidade. Porventura os
recursos da previdência aliciai sào tributados? Anote-se que a oficial gasta 30% do que recebe na
atividade-meio. A pública tributa. A privada é tributada. Não é paradoxal?
Pois bem, o Governo de FHC, dentre as dez medidas provisórias que acaba de editar, emascula os
fundos de pensào brasileiros, castrando covardemente as seus recursos com pesada tributação. Aliás,
já vetara artigo de lei votada no Congresso que concedia imunidade aos fundos fechados, em
consonància com o tratamento que o resto do mundo dispensa à questão. A partir de janeiro de 2002,
todos os fundas de pensão - públicos ou privados, de capital aberto ou fechado e os planos de
aposentadoria ofereCidos por seguradoras - terão de pagar Imposto de renda (IR) sobre os
rendimentos resultantes de aplicações financeiras. A Medida Provisória prevê duas opções para a
tributação. As entidades Que optarem pelo Regime Especial de tributaçào (RET) pagarão alíquota de
12% soore o aporte trimestral de recursos feitos pejo empregaaor ao fundo. Para os que nào fizerem
a opçào pelo RET. a alíquota do IR será de 20% e incidirá sobre os ganhos das aplicações em renda
f:;.(lJ e ':::-:j-.:e! : ::~:J t;-é~ i":IêSes. A RêceH:a fêdêraJ :ti"ilbrüu yuê ê5tã'-~u i5êiílv5 ~ú pã9ê1lnento dê:
tributos as casos que não têm a participação do empregador, como planos de previdência contratados
por pessoas físicas em bancos. Segundo ele, todos os recursos continuarão sendo tributados no
resgate. conforme as alíquotas progressivas do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRFF)" como as
salários em geral.
A Medida Provisória tem por objeto claro privilegiar os fundos de previdência individuais de bancos e
destruir os fundos fechados de pensão. Considerar os aportes das empresas como receitas tributáveis
é o mesmo que considerar rendas tributáveis dos recebentes, todas as doações e contribuiçães feitas
em prol de pessoas e entidades sem fins lucrativos. O absurdo jurídico completa-se com a miopia
política e a cegueira arrecadatória desse Governo sem rumo, totalmente rendido ao Fisco e às
instituições financeiras. Fosse eu um parlamentar federal rejeitaria em 48 horas esta impatriótica
medida provisória, totalmente Irracional. A esta altura é de perguntar se FHC está em juízo perfeito.
Esta MP não deveria Ter sido feita. Feita, deve ser rejeitada. Transformada em lei, deve ser declarada
inconstitucional peto STF. Ainda há juizes em Brasília.
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Participante de fundo de pensão é prejudicado

Cobrança de IR sobre a rentabilidade poderá reduzira o valor do benefício em até
31%

PAULO PINHEIRO

o participante de um fundo de pensão ou quem possui um plano de aposentadoria
complementar pago pela empresa corre o risco de perder até 31 % do valor de seu
futuro benefício. Isso poderá ocorrer caso as entidades de previdência privada
fechada ou, então, a instituição responsável pelo pagamento de contribuições
passem a recolher 20% de Imposto de Renda sobre o rendimento das aplicações
feitas com os saldos dos contribuintes, como propõe a Medida Provisória n.O 2.222,
de 4 de setembro.

Os cálculos são do vice-presidente da Real Seguros, Walter Hime. Confonne o
executivo, pelas regras atuais, sem a incidência do IR, supondo que a contribuição
mensal seja de R$ 100,00, por 30 anos, a uma taxa de juros de 8% ao ano, no fim
do perlodo de acumulação o participante teria um saldo de R$ 136.261,00. Esse
total proporcionaria uma renda mensal vitalícia no valor de R$ 934,00. Com a
cobrança de 20% de IR sobre a rentabilidade de seus recursos, o saldo final cairia
para R$ 94.346,00, o que resultaria em um beneficio mensal de R$ 647,00. Nada
menos que uma redução de 31 % no valor da aposentadoria complementar.

O prejuízo, de acordo com Hime, poderá ser menor se a opção for pelo
recolhimento trimestral de 12% sobre as contribuições feitas pela empresa no
perlodo, como permite a MP. Nesse caso, com base na contribuição mensal de R$
100,00, ao longo de um periodo de 30 anos com juros de 8% ao ano, o saldo final
do participante será de R$ 119.909,00. Esse valor proporcionaria renda mensal de
R$ 822,00. "No fim, mais uma vez, a corda vai arrebentar na ponta mais fraca, que
é a do participante", afirma Hime (ler, ainda, o artigo abaixo).

Isenção· Segundo a advogada Andréa Nogueira, do escrit6rio Velloza, Girotto e
Lindebojm, pela MP, a partir de 1.° de janeiro não s6 os fundos de pensão. mas
também o Fundo de Aposentadoria Programa Individual (Fapi) e os planos de
aposentadoria complementar mantidos por empresas, os chamados fundos
empresariais, passarão a sujeitar-se à incidência de Imposto de Renda de 20%
sobre os rendimentos e ganhos de capital obtidos por suas carteiras de
investimento. No entanto, as entidades fechadas ou abertas, que administram os
fundos empresariais, poderão optar pelo Regime Especial de Tributação (RET),
pelo qual o imposto será limitado a 12% da contribuição da pessoa jurídica - que
corresponde à diferença entre a alíquota de Imposto de Renda e contribuição socíal
de pessoas jurídicas, equivalente a 34%. e 80% da allquota máxima (27,5%) da
tabela de IR da pessoa frsica.

A advogada ressalta que, pela medida, os planos de pessoa física adquiridos no
mercado continuarão isentos, até mesmo os Fapis, que atualmente são tributados.
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"'550 tomará os Fapis competitivos, mesmo com a carência de um ano para a
isenção do IOF de 5%11, prevê.

Rejeição·

Andréa explica também que os fundos de pensão têm até 31 de dezembro para
aderirem à MP. Para isso, terão de desistir de suas ações na Justiça, as quais
questionam o pagamento de IR sobre o rendimento e a cobrança de IOF. -A opção
acarretará a confissão irretratável da divida", diz a advogada. Pela medida
provisória. com base na Lei n.o 9.779/99, os tributos questionados poderão ser
pagos parcelados e sem juros ou mora. Atualmente, os fundos estão isentos de
tributação por meio de liminares obtidas na Justiça. No processo que chegou ao
Supremo Tribunal Federal (STF), a votação está 4 a 3 para o governo, que cobra os
tributos. Ainda faltam os votos de três ministros e os fundos correm o risco de ser
derrotados.

Mas segundo o presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Privada (AbrapP), Carlos Duarte Caldas, os participantes não devem
preocupar-se. A tendência é que os fundos aguardem o julgamento das ações no
STF. nA MP não é obrigatória e os fundos tendem a não fazer a opção," Para isso.
embora o passivo dos tributos esteja estimado em tomo de R$ 6 bilhões, há uma
provisão técnica de R$ 11 bilhões, caso os fundos de pensão venham a ser
derrotados no STF.

O diretor da NPR Consultoria e Economia, Nélson Rogieri. diz que, ainda que
venham a perder no Supremo Tribunal Federal, vários fundos não deverão optar
pela MP porque já têm imunidade tributária. Como exemplo, Rogieri cita o caso da
Associação Philips de Seguridade Social (PSS), que ganhou a imunidade em
segunda instância, uma vez que o governo desistiu da ação.
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O caverno contra o desenvolvimento-
MaíJson da Nóbrega -(Artigo publicado em O Estado de S. Paulo, ediçào de 16.09.01).

.-\ tragédia provocada pelos ataques terroristas nos EUA obscureceu algo muito sério que ocorreu no BrasiL
a Medida Provisória :.':::::. que mudou as normas de trloutaçào. pelo Imposto de Renda. dos fundos àe
pensão e outros de benetlcios previdenciários.
Além da jabuticaba e da ampla tributação das transações tinanceiras. a medida nos deu uma nova
exclusividade. a do unico país em que não há diferimento do IR dos rendimentos dos fundos de pensão ~

assemelhados.
Entre os equivocas da medida. està a justificativa de que há perda de arrecadação pelo fato de as empresas
patrocinadoras dos planos poderem deduzir as respectivas contribuições como despesa operacional. A perda
viria da diferença nas alíquotas dos tributos: }4% para as pessoas jurídicas e no máximo 17.5% para as
pessoas fisicas.
Excetuadas as empresas estatais. nenhuma outra patrocinadora deduz as contribuições. poís estas nào
chegam a 20% do total dos salários. que é o piso tixado em lei para a dedução. Independentemente disso. o
raciocínio é discuti\·el. pois as contribuições têm a mesma natureza dos gastos salariais. que também são
dedutíveis como despesa operacional. sem qualquer piso.
Outro equivoco é a incidência do IR nos rendimentOs. o que significa dupla tributação. O governo rejeita a
tese a atirmar que nào estaria tributando as contribuições dos participantes. mas apenas os rendimentos das
apl ícações.
Mesmo que se desse ao governo o beneficio da dúvida. ainda assim a medida seria equivocada sob outro
àngulo. o da imponància do diferimento do IR para estimular a formação de poupanças de longo prazo O
governo parece esquecer que os rendimentos integram o processo de acumulação dos fundos.
Dai o diferimenro adotado por outros paises e sua percepção do papel dos fundos no desenvolvimento.
Vejamos o caso dos EUA.. Em 1981. alguém percebeu que o artigo 40 L alínea k. da legislação do [R dava
margem à formaçào de fundos que poderiam ter o imposto diferido se fossem sacados de uma única vez na
aposentadoria. O governo soube da idéia. não mudou a regra e assim nasceram os "401-k". os quais
passaram a gerar \'olumes consideráveis de recursos para os mercados de capitais e para o financiamento
barato da economia. Cópias do "401-k" surgiram em outros paises, inclusive no Brasil.
Aqui. prefere-se mudar as regras para punir os fundos. A instabilidade produz insegurança jurídica para um
setor que "em atraindo o interesse de empresas eStrangeiras. que trazem capital e tecnicas mais a"ançadas
de gestào de recurS05. Entre estas. estào cerca de 20 empresas americanas. acostumadas a operar sob regras
estaveis..-\ mudanca de regras afeta os cálculos atuariais dos fundos e torna mais difícil obter a taxa mínima
de reromo previsra lias respectivos planos. Os administradores podem ser submetidos a sanções ou le\'ados él

adotar politicas mais agressivas e arriscadas de aplicação dos recursos.
Os paises desem'ohidos devem seu éxito a fatores de natureza cultural. religiosa. educacional. instirucional
e política. em variada imensidade.
Nenhum deles. todada. se tomou rico sem contar com a maior eficiencia do processo de intermediação
financeira - que permite crescer mais com o mesmo estoque de poupança - e com o suprimento de recursos
de longo prazo às empresas. via ações e títulos de dívida lançados em sólidos mercados de capitais.
No Brasil. uma plerora de tributos tem piorado o processo de intermediação. evitando que a economia colha
todos os beneticios da sotisticação alcançada pelas instituições financeiras. Até certo ponto. o governo esta
isento de culpa. pois tem de arrecadar para pagar despesas incomprimiveis legadas pela crise do Estado e
pelos desatinos fiscais da Constítuição.
Quanto ao tinaneiamemo de longo prazo. até aqui provido limitadamenre por bancos otlciais. estamos
construindo algo muito mais promissor e eficíente: os investidores institucionais. entre eles os fundos. cujo
crescimento tem conrribuido para formar um amplo mercado de capitais. É inacreditável que o governo
decida desestimulá-los Pior. fez isso mediante uma MP que virou lei sem chances de sua discussão. no
apagar das luzes àas amigas regras para sua emissão. Não hã como não culpá-lo por essa ação
antidesenvolvimemista.
.. Milílson lia Nóhrc1!a cL:onsultor c c:I;-minilitro.
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Poupança interna e previdência privada

ANTONIO PENTEADO MENDONÇA

Outubro de 2001

A principal diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que eles são a maior
potência do planeta e nós somos um pais emergente, permanentemente ameaçado
pelo que ocorre nos outros paises, emergentes ou não, como, de novo, volta a
acontecer.

Analisando as duas situações, surge de cara um dado que explica de forma simples
até para uma criança o motivo da diferença gritante entre os dois palses e o nlvel
de vida de suas respectivas populações. A renda média anual do brasileiro chega
perto de US$ 3.500 e a do norte-americano ultrapassa os US$ 30 mil, sendo que,
em grande parte, é a poupança interna das duas nações que dá origem a essa
desigualdade.

Enquanto o Brasil depende de empréstimos e de capital externo para financiar
desde seu déficit público até os investimentos indispensáveis para minorar o
quadro, os Estados Unidos, cujo governo também tem déficit, além de financiá-lo
sem problema algum, atraindo investidores do mundo todo, a cada leilão de seus
titulas, são também os grandes exportadores dos capitais que o Brasil toma
emprestado, a juros muito mais altos do que os pagos pelo governo norte
americano e por prazos muito mais curtos.

Onde está a diferença? Na poupança interna. Poupança interna que tem lá, como
principal mola geradora, os seguros de vida e os planos de previdência privada.

Seguros de vida e planos de previdência privada são programas de investimentos
de longo prazo, quer dizer, poupança de longo prazo, que, para serem feitos.
recebem algum tipo de incentivo fiscal. ~ por isso que os Estados Unidos dão uma
série de vantagens tributárias para o dinheiro aplicado nesses dois tipos de
investimentos. Graças a eles, o país dispõe de um valor correspondente a mais de
uma vez o seu colossal PIS para financiar os investimentos necessários para o
desenvolvimento de sua economia. E com outra vantagem: o governo não necessita
entrar no processo, exceto em casos especiais que envolvam o desenvolvimento de
novas tecnologias muito caras ou ligadas à segurança nacional.

Do lado brasileiro, o quadro é o oposto: comparando com os Estados Unidos. o
Pais mal tem poupança interna, e os seguros de vida e os planos de previdência
privada, que poderiam ser uma ferramenta importante para modificar essa situação,
não recebem nenhum incentivo fiscal mais significativo, desestimulando a sua
contratação e jogando o grosso do pouco dinheiro do Pafs no mercado financeiro.

Não cabe aqui analisar a política fiscal brasileira, nem o impacto brutal que
impostos tolos como os nossos já têm no presente, e terão no futuro, na qualidade
de vida da população. O que é preciso enfatizar é que mais uma vez o governo,
com sua sede insaciável por dinheiro, impede a formação da poupança interna do
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País, vetando, em nome de suas necessidades de caixa, a criação do único
mecanismo eficaz para nos libertar da dependência do capital externo e do seu
custo altíssimo.

A recente medida provisória, baixada no último suspiro das regras antigas, é mais
uma paulada na vontade da população brasileira poupar, especialmente por meio
dos planos de previdência privada.

Taxando os rendimentos de parte das aplicações dos planos de previdência
privada, o governo brasileiro, na contramão dos pafses desenvolvidos, tira um dos
principais atrativos das poupanças de longo prazo dessa natureza, que é
justamente a vantagem fiscal.

Vale dizer, daqui para a frente fica tudo igual no país do Real e a população que
agUente o tranco e se prepare para pagar mais e ganhar menos, depois de poupar
anos a fio, eternizando o círculo de pobreza que envergonha o presidente da
República, porque o governo prefere pagar juros em dólar a incentivar a poupança
interna que em pouco tempo teria a mesma capacidade da norte-americana, para
financiar o desenvolvimento do Pais.
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-----Tributo complementar
(Editorial do Estado de SP - 12/09/2001)

O presidente da República havia prometido, há alguns meses, diferir os
tributos que incidem sobre os pianos privados de aposentadoria, mas a Medida
Provisória 2.222, de 4 de serembro, fez exatamente o contrário, ao ampliar a
tnbutação e onerar as empresas que depositam recursos para complementar a
aposentadoria do INSS a que seus funcionários farão jus. A partir de janeiro, a
tributação, que até agora incide apenas sobre os fundos de pensão - ou seja, a
previdência fechada -, será este::dída às entidades abertas de previdência.
O rendimento dos fundos passará a pagar 20% de Imposto de Renda, ou,
alternativamente, as empresas poderão optar pelo pagamento de uma alíquota de
12% sobre o valor que depositarem nas contas de previdência dos seus
funcionários.

O resultado da nova regra é aumentar o custo dos planos de aposentadoria
para as empresas ou, se elas preferirem manter o mesmo desembolso, reduzir o
valor dos benefícios que serão pagos aos funcionários. Apenas as pessoas físicas
que fazem planos individuais de aposentadoria deixam de estar Sujeitas às novas
determinações.

A decisão amplia o contenCioso entre as entidades de previdência privada e o
governo. Uma nota condenanao a MP 2.222 foi divulgada, sexta-feira, pela
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(Abrapp). A entidade espera uma decisão judicial sobre o pagamento ou não de R$
12 bilhões em tributos cobrados dos fundos de pensão pela Receita Federal, mas a
MP reitera o entendimento de que os fundos são devedores dessa vultosa
importância, para a qual nem todos os fundos constituíram provisões.

Ao contrário do que vem acontecendo no Brasil, a previdência complementar
é estimulada na maioria absoluta dos países desenvolvidos, pois é a principal fonte
de formação de poupança finance!ra. Os fundos de previdência privada permitem
mobilizar recursos aue aJudarT' ; financiar a dívida ~ública '? t:lJstumam s':!"
empregados Em investimento no capital das empresas, favorecendo a
desenvolvimenro econômico.

Até março, os fundos de pensão brasileiros tinham patrimànio de R$ 148
bilhões, que pertencem a cerca de 2 milhões de trabalhadores - dos quais 20% já
recebem benefícios. Esses fundos discutem em juízo o pagamento de tributas sobre
os rendimentos das aplicações, mas as entidades abertas de previdência não
estavam sujeitas ao IR. Com isso, elas vinham apresentando uma expansão bem
mais rápida. Entre 1998 e 2000, enquanto o patrimônio dos fundos de pensão
cresceu 43% , as carteiras das entídades abertas duplicaram de valor, de R$ 8,3
bilhões para R$ 17,1 bilhões. Muitas empresas vinham dando preferência à
contratação de planos de aposentadoria para seus funcionários geridos pelas
entidades abertas, em vez de constituírem fundos de pensão.

Além de significar mais um desestímulo à aposentadoria complementar, a MP
mostra que o governo parece despreocupado com a formação, a longo prazo, da
poupança nacional, concentrando seus esforços na obtenção rápida de receitas
tributárias.
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CONTRA SI MESMO
(Editorial da Folha de SP - 11/09/2001)
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Entre as decisões incluídas no pacote de medidas provisórias lançado
pelo governo na semana passada, está a manutenção da taxação
sobre os ganhos de aplicações financeiras dos fundos de pensão.
A partir de 2002, porém, esses fundos poderão optar por recolher

20% dos ganhos de suas aplicações financeiras, como é feito hoje, ou
pagar 12% sobre o montante de contribuições da empresa
patrocinadora.
Essa decisão contraria um artigo da nova legislação da previdência

complementar que estabelecia que o Imposto de Renda sobre os
fundos deveria incidir apenas sobre os benefícios recebidos pelos
participantes.
O artigo foi vetado pelo presidente sob a alegação de que esse tema

não deveria ser tratado por lei complementar, mas, sim, por lei
ordinária.
Agora, no entanto, o governo mudou de posição, contrariando um
projeto por ele mesmo elaborado e aprovado neste ano com apoio
maciço no Congresso.
Na grande maioria dos países, o incentivo à poupança de longo prazo

faz com que fundos de pensão gozem de amplos benefícios fiscais.
Além disso, como já incide IR sobre as aposentadorias daqueles que

contribuíram para um fundo de pensão e como os recursos desses
fundos são propriedade de seus participantes, juristas acreditam que a
taxação de seus ganhos financeiros configure um caso de bitributaçâo.
Mais uma vez, um objetivo de curto prazo, relacionado com a

übtejjçàc de 5i.iperáiilLs ~rirn~,jüs (re(.c=ila~ I[H~r1()S Jespesas
correntes), sobrepõe-se à racionalidade econômica.
Além disso, uma MP não é a melhor forma de legislar sobr~ uma

decisão polêmica como essa. Ainda mais quando a entrada em vigor
da emenda constitucional que limita o uso de MPs significará na prática
a transformação dessa decisão em lei.
A efetividade dessa MP dependerá, porém, de o Supremo Tribunal

Federal decidir se os fundos de pensão têm imunidade tributária. Os
fundos reivindicam tal imunidade por entenderem que são entidades
de seguridade social sem fins lucrativos. Dessa decisão dependerá a
manutenção da vontade do Congresso.
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Nota da ABRAPP,
MEDIDA PROVISORIA DESESTIMULA
POUPANÇA DOS FUNDOS DE PENSÃO

O governo editou a Medida Provisória 2.222, de 4 de setembro, que ao dispor
acerca do Imposto de Renda sobre a previdência complementar exprime a
predominância de uma visão puramente voltada para a arrecadação. A nova MP
ignora o simples fato de que os fundos de pensão não têm capacidade contributiva
em si mesmos, e representam apenas o somatório de um patrimônio que pertence
mais de dois milhões de trabalhadores, que não podem ser mais uma vez
penalizados e ameaçados em seu direito a uma aposentadoria justa. Tributar as
entidades fechadas dessa forma impiedosa é fechar às portas a um dos poucos
instrumentos que restam de formação de uma poupança interna.
Apesar dos esforços do Ministro Roberto Brant, da Previdência, e do Secretário da
Previdência Complementar, José Roberto Savóia, o tratamento dado pelo governo à
questão terminou sendo um grosseiro equívoca que, entre outros erros, comete
também o pecado de tratar de maneira díspar entes da mesma previdência
complementar. Infelizmente, esse é o ponto a que chegamos após um intenso
esforço visando uma solução negociada. Esse desfecho produz um retrocesso e
mantém o impasse na Justiça, uma vez que dificilmente qualquer fundo de pensão
associado da Abrapp irá aceitar a MP. Seu conteúdo é tão inaceitável que poderá
justificar até o ingresso de novas medidas judiciais.
O resultado disso é mais um duro golpe sobre o já difícil processa brasileira de
formação interna de poupança, no momento em que o mercado de capitais emite
novos sinais de fragilidade, o custo de negociação na bolsa brasileira afugenta
investidores e a taxa de inflação preocupa. A MP espelha a visão de curto prazo de
círculos do executivo que só pensam em aumentar a arrecadação a qualquer preço,
tentando resolver as problemas imediatos em detrimento da futura. Faltou uma
política de governo que considerasse os interesses maiores do País e servisse de
freio aos apetites imediatistas da Secretaria da Receita Federal.
A tributação da previdência complementar, da maneira como está desenhada na
MP, n30 eXiste em qualquer dos países desenvoividos ou com chances reais de
emergir no cenário mundial. A solução imposta por Brasília está na contra-mão de
tudo que se produz de melhor no contexto internacional. E tudo isso apesar de a
Congresso Nacional e os setores sadios do governo terem conseguido dar ·ao país
uma nova legislação que, faltando apenas ser regulamentada, vem justificando em
si mesma as melhores expectativas.
Além de ameaçar esvaziar o potencial fomentador do crescimento representado
pela nova legislação, a MP expõe o Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, que em mensagem ao Congresso Nacional havia formalmente se
comprometido a implantar, no menor prazo possível, o diferimento tributário. No
lugar de ser cumprida, a determinação de Sua Excelência foi ignorada e vai
produzir, daqui para frente, a continuação da clima de confronto nos tribunais.
O erro precisa ser corrigido, e temos esperança de que o seja no Congresso
Nacional, ao lado da luta que, não temos dúvida, prosseguirá na Justiça.
Infelizmente, no lugar de estar criando novos recursos para sustentar seu
crescimento, a Nação brasileira corre o risco de perder ainda mais tempo em uma
disputa estéril.
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O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con- pelo CTA e percorriam a distância da Base da Aero-
cedo a palavra a Sra. Angela Guadagnin. náutica até a EMBRAER por dentro da pista do aero-

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Sem porto.
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Esse é mais um absurdo cometido contra os tra-
putados, há muito pouco tempo este microfone foi uti- balhadores e contra toda a cidade de São José dos
lízado por diversos Deputados para defender a Campos, pois terá efeito cascata - quando 1.800 tra-
Empresa Brasileira de Aeronáutica - EMBRAER balhadores são demitidos, afeta o comércio, o frentis-
quando atacada pela empresa canadense de aviação ta, a empregada doméstica etc. A economia de São
Bombardier. José dos Campos estava-se recuperando, até por

Hoje, como defensora da EMBRAER, localizada conta da própria recuperação da EMBRAER, mas
em meu Município, São José dos Campos, venho a com a demissão desses trabalhadores, novamente a
esta tribuna pedir a todos os Deputados desta Casa cidade ocupa o noticiário nacional de forma negativa.
que r~flitam sobre o que está acontecendo nos últi- Portanto, manifestamos nosso repúdio pela for-
mos dias. ma como a EMBRAER demitiu 1.800 trabalhadores,

Sexta-feira, a empresa comunicou que haveria sem antes procurar qualquer solução. Pelo que sabe-
1.800 demissões, e os trabalhadores partiram para o mos por intermédio do Sr. Mário, representante dos
final de semana com a grande dúvida: quem seria de- trabalhadores na direção da empresa, ainda não hou-
mitido? Foi até uma injustiça emocional praticada ve cancelamento de pedidos de aeronaves. Está-se
contra esses trabalhadores. Na segunda-feira, as de- avizinhando uma crise, por conta dos atos de terroris-
missões foram feitas, por intermédio da chefia imedia- mo praticados nos Estados Unidos, que pode reper-
ta, da seguinte maneira: "Você vai, você fica; você vai, cutir ou não na carteira de compras e pedidos da
você fica". Isso provocou vexame, sentimento de in- EMBRAER, mas isso ainda não está acontecendo.
justiça e sofrim.ent<: entre os trabalhad?res. . Fica provado, mais uma vez, que na economia

. ~ue expl.lcaça? a EMBRAER da à sociedade globalizada, quando uma empresa precisa reduzir
brasileira, que In.v~stlu na empresa e fala co~ orgu lho custos, antes de procurar qualquer solução para sair
da sua tecnologia. Como a EMBRAER explica a de- da crise ela demite os trabalhadores.
missão de 1.800 funcionários e, principalmente, a for- '_ .
ma como foi feita? O SR. JOAO MATOS (PMDB - SC. Pronuncia o

A direção da EMBRAER disse que o mercado in- seguinte discurso.) - S~. President~, Sras. e SIS. Dep~-
ternacional está em crise, que houve redução na carte- tados, venho a e.sta tnbu.na manifestar o ~eu. apoIo
ira de compras etc. No entanto, antes de demitir pura e ao~ cerca de. 5 ,:"ul desabngado~ de 2~ Munlcfplos .ca-
. I t esa de 'Ia pensar em negoc'lar tannenses atingidos pela chuva intermitente que cal no

slmp esmen e, a empr ver E d d d 'n' f' A D f C"" d
com os trabalhadores, para organizar um banco de ho- sta o es.e a u Ima sexta- eira. e ~sa IVI e
ras ou reduzir a jornada de trabalho, a fim de garantir o Santa Catanna calcul~ que, do total de v~tlmas: 1..7.00
em re o desses pais de famílias, que agora estão an- pessoas fora~ e~camlnhadas ~ra ~~I~es, gl~aslos

Pt' d
g

- be em a a onde 'Ir de esportes, Igrejas e clubes. Ate o IniCIO da noite de
gus la os por nao sa r p r. 23 M .,. h' d t d 't - d

A EMBRAER
' t 'd ontem, unlclploS aViam ecre a o SI uaçao e
e uma empresa cons rUi a com -' t d' I 'd d .bl''t I b '1' d . d d' emergencla e ou ros OIS, ca aml a e pu lca.capl a rasl elro que, e uma so pena a, elxou . . . .

1.800 trabalhadores brasileiros na rua. A eles, a nos- Somente no Munlclplo de RIO do Sul, no Alto
sa solidariedade. Vale do Itajaí, o saldo de desabrigados no final do dia

Ontem no momento da demissão aconteceu de ontem ultrapassava 300 famílias. Um total de 98 fa-
outro fato q~e marcou, pela forma arbitrá'ria como se mílias - ~50 adultos e 106 cria~~as - foram atend.i~as
deu, a cidade de São José dos Campos. Represen- pel~ eqUipe do Conselho ~u~lclpal d~ Defesa CIVil e
tantes da sociedade, de partidos e de sindicatos posi- alojadas em lugare~ estrateglc.o~ da Cidade, .entre es-
cionaram-se na porta da fábrica para dialogar com os colas, clube.s e saloes paroquiais. As demaiS encon-
trabalhadores, mas a empresa fez desviar os ônibus tram-se abngadas em casas de parentes.
que os transportavam. Todos entraram pelo CTA, pela A situação mais grave ocorreu na madrugada de
área da Aeronáutica, e passaram por dentro do aero- ontem, quando um desmoronamento causou uma
porto. Hoje, quando embarcava no avião para Brasf- morte e deixou feridas duas pessoas da mesma famf-
lia, pude presenciar o mesmo que aconteceu ontem: lia. Dos 25 bairros, 13 foram atingidos pelas águas,
os ônibus que transportavam os trabalhadores da deixando vários pontos sem acesso a residências e
EMBRAER eram desviados da avenida, entravam estabelecimentos comerciais tomados pelas águas.
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A mesma situação se espalhou por vários Muni
cípios do Vale do Itajaí, oeste e sul de Santa Catarina.

O que mais me impressiona nesses casos é a
sensação de impotência humana diante da força da
natureza. O que mais me entristece, porém, é a impo
tência do Governo Federal, que não dá um retorno
imediato aos Municípios atingidos. A burocracia impe
de uma ação rápida do Executivo quanto ao ressarci
mento dos prejuízos dos Municípios afetados pelas
enchentes.

Agora, pegando um gancho do jornalista Paulo
Alceu, do jornal Diário Catarinense, que escreve em
sua coluna no dia de hoje, começa a correria dos Pre
feitos em busca de recursos. De pires na mão tentam
sanear a herança deixada pelas tempestades. O tem
po passa e as dificuldades ficam na esperança. É
sempre assim. Um período depois, sai alguma coisa,
ressalta o jornalista Paulo Alceu.

Por causa disso, o Senador Casildo Maldaner
apresentou um projeto, faz tempo, destinando 0,10%
de todo seguro feito no País para a Defesa Civil da
União, que distribuiria esses recursos entre os Esta
dos e Municípios, para poderem prevenir-se das cala
midades. "Somos imprevidentes", afirma o meu com
panheiro de partido, Senador Casildo Maldaner. O
Senador peemedebista ainda possui outra proposta,
que permitiria abatimentos no Imposto de Renda da
queles que investissem na Defesa Civil.

Como no Brasil primeiro vem a catástrofe para
depois vir a solução, é preciso que invertamos essa
premissa. Não é possível que um país com dimen
sões continentais como o Brasil torça, de um lado,
para que caia chuva para se evitar o apagão e, de ou
tro, reze para que não aconteçam precipitações pluvi
ométricas como as da Região Sul neste momento,
justamente por não contar com dinheiro em caixa
para atender rapidamente os Municípios atingidos pe
las enchentes.

São estas as minhas palavras, Sr. Presidente,
Srs. e Sras. Deputadas.

O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
no momento em que o Presidente Fernando Henrique
toma a feliz decisão de dar maior incentivo às expor
tações, vale ressaltar a importância que terá a instala
ção da Estação Aduaneira Interior (EADI), em Duque
de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.

Temos feito sucessivos contatos com o Ministé
rio da Fazenda e acreditamos que, em breve, teremos
mais essa frente de exportação para nossos produ
tos, especialmente para as pequenas e médias em
presas.

Acreditamos no esforço do Governo, pois quem
está à frente é o Ministro do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio Exterior, Embaixador Sérgio Amaral,
o que sempre é um motivo de otimismo.

O envolvimento do Embaixador Sérgio Amaral
é, portanto, a garantia de que a prioridade será exerci
da. Diplomata de carreira, o Ministro do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior participou da
negociação da dívida externa brasileira e conhece, a
fundo, o comércio internacional. Além da notória ex
periência, desfruta de prestígio no meio empresarial e
faz parte do cfrculo íntimo de autoridades que são ou
vidas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. O
projeto, portanto, tem tudo para concretizar-se.

Cabe destaque nesse projeto a decisão de am
pliar a oferta e tornar mais fácil o financiamento aos
exportadores. Desta vez não serão os grandes gru
pos industriais - esses que têm acesso fácil ao crédi
to - os beneficiados, mas os pequenos e microempre
sários que necessitam de financiamento rápido e sim
plificado para abrir mercados no exterior.

É sob essa ótica que enfatizamos sua apresen
tação ao competente Ministro Sérgio Amaral. A Esta
ção Aduaneira Interior, também conhecida como Por
to Seco, é um projeto elaborado pelo Prefeito traba
lhador José Camilo Zito, de Duque de Caxias, Rio de
Janeiro, seu Secretário de Comércio, Elio da Cás,
este Parlamentar e uma grande gama de empresários
da Baixada Fluminense. Ele se encontra em fase de li
citação e só precisa de um pequeno esforço conjunto
para tornar-se uma realidade.

O porto seco será a terceira estação aduaneira
do Estado do Rio de Janeiro e beneficiará, de imedia
to, mais de 100 empresas, principalmente as de pe
queno porte, objetivo principal do projeto governa
mental.

Além do aspecto financeiro, a instalação desse
novo centro irá beneficiar o lado social, abrindo novos
empregos na região.

Portanto, aplaudimos a criação, por parte do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, da Câmara
de Gestão do Comércio Exterior, que recebeu a in
cumbência de implantar o programa, com o mesmo
salvo-conduto que amplia a liberdade de ação à Câ
mara de Gestão da Energia Elétrica. No caso do raci
onamento, as decisões do GECEX terão caráter
emergencial, sobrepondo-se às deliberações de
qualquer outro órgão do Governo.

Neste momento de incertezas, os fluxos de ca
pital tornam-se radicalmente seletivos e excludentes.
É nesta hora que as exportações ganham caráter cru
cial. O comércio exterior passa a ser a única saída.
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Precisamos reduzir a burocracia, incentivar as nossas tuação terrível em que estão vivendo os médicos, no-
indústrias e facilitar o escoamento dos produtos. tadamente os dependentes de drogas.

Nesta verdadeira luta comercial acredite, meu Registro também pedido a quantos médicos
caro Ministro Sérgio Amaral, estamos do seu lado, e o que nos estejam ouvindo ou assistindo no sentido de
Porto Aduaneiro de Duque de Caxias será mais uma que nos enviem sugestões, já que, como o salário é
alavanca para esse sucesso. exíguo, lhes faltam condições para estarem aqui pre-

Aproveito a oportunidade para agradecer ao sentes.
Presidente da República, ao Ministro Pedro Malan, ao Sr. Presidente, aproveito o ensejo para solicitar
Prefeito de Duque de Caxias, José Camilo Zito, bem a V. Exa autorização para que este breve pronuncia-
como ao Secretário de Indústria e Comércio o esforço mento seja veiculado pelos órgãos de comunicação
que envidaram para a concretização dessa obra. desta Casa.

Muito obrigado. O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro-
O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Srs. Deputados, tiro os fundamentos deste discurso
Deputados, mais uma vez venho à tribuna para repor- de hoje de matéria publicada no Correio Braziliense,
tar-me a fato que tem repercutido bastante na vida pú- no dia 8 de setembro, com o título: "Na fila de espera."
blica nacional. Infelizmente, até o momento pouquís- Destaca o cabeçalho da página:
simas providências foram tomadas a respeito. Usuários reclamam da demora no atendimento

Hoje, no Auditório Nereu Ramos, haverá a aber- dos centos de saúde das cidades do Distrito Federal.
tura de mais um seminário em que se discutirá a A via-crúcis para agendar uma consulta começa de
questão das drogas. Lamentavelmente - e embora o madrugada e dura a manhã inteira. A falta de médicos
assunto seja tão delicado -, constatamos que o pro- é uma das causas dos problemas.
blema do uso e da dependência de drogas já não atin- Fiquei admirado, porque se em Brasília está
ge somente as pessoas ditas de baixa renda, mas se deste jeito, não tenho como culpar o Governo de Ron-
estendeu a outras classes sociais. dônia. Por lá as reclamações são as mesmas.

Para minha surpresa, o Jornal da Tarde, da Ba- Há dias o Governador do Estado de Rondônia
hia, principal jornal do Norte e Nordeste, publicou a pediu socorro ao Ministério da Saúde. Assumiu em
seguinte manchete: "Aumenta o uso de drogas entre público que não daria conta sozinho de administrar o
os médicos". Não há tempo para ler o que foi publica- caos. O Ministério Público Federal jogou duro, e apon-
do a respeito do tema, mas chamo a atenção das pes- tou desmandos para todos os lados. E o Governo,
soas interessadas no assunto e principalmente dos sem ação, não encontrava a ponta do novelo para co-
colegas médicos que exercem o mandato de Deputa- meçar a desatar o nó.
do Federal para o fato de que, no próximo dia 18, esta
Casa realizará sessão solene em homenagem ao O Ministério da Saúde prometeu ajudar. Contra-
médico. Tenho certeza absoluta de que haveremos de tou um grupo da Organização Pan-Americana de Sa-
contar com a participação dos colegas Deputados e úde para diagnosticar o possível "cancro duro" da sa-

úde no Estado de Rondônia.com a colaboração desses segmentos para ajudar os
colegas, que, pressionados por cinco, seis, oito plan- Fico pasmo com o que acontece em Brasília,
tões semanais e por um salário indigno para quem que também está na UTI. Pelo menos é o que mostra
dedica a vida inteira ao trabalho, aos estudos e a ho- o jornal. Vejo o Ministro Serra como um homem cheio
ras ímprobas de lutas para salvar vidas, se vêem obri- de boa vontade. Admiro muito sua vida e obra. S.Exa.
gados a tomar tranqüilizantes para contemporizar tem mostrado ser um grande brasileiro, antes de tudo.
esse tipo de situação e superar estresse muitas vezes Vemos isso pela briga que teve pelos medicamentos
irreversível. Essa situação depois se vai agravando de combate à AIDS. Não pode ser responsabilizado
com o uso de um pudim de benzodiazepínicos, de psi- pelos desmandos nos Estados.
cotrópicos e assim por diante. Dias atrás, ouvi a Ora. Ana Escobar, médica e

Faço veemente apelo aos colegas médicos para professora da Universidade Federal de Rondônia,
que, no dia 18, compareçam a essa sessão solene. A apresentar em palestra os argumentos para a criação
partir dela, iremos encaminhar recomendações às da Faculdade de Medicina em Rondônia. S.Sa. falou
autoridades constituídas da área de saúde, a fim de que quatorze Municípios do Estado não têm nenhum
que possamos discutir uma forma de resolver essa si- médico. Em Rondônia, há apenas 52 Municípios. Há
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necessidade de seiscentos médicos só para a efetiva
implantação do Programa Saúde da Família.

Em Brasília, está da mesma forma. Os médicos
não se interessam pelo serviço público, em face dos
baixos salários que recebem e das suas péssimas
condições de trabalho. Hoje, o salário pago por 20 ho
ras semanais é de R$1.214,08. O Governo abriu con
curso para 729 vagas. Dos 150 médicos que assumi
ram em junho, 110 pediram demissão no primeiro
mês de trabalho.

O serviço público não é atrativo para os médi
cos. Há de se repensar esse modelo. Não há saúde
pública sem médicos. Mesmo com os enfermeiros, os
psicólogos e os fisioterapeutas, sem os médicos o
serviço não funciona.

O Ministério da Saúde lançou, no ano passado,
o Programa de Interiorização do Trabalho - PIT para
determinados Estados da Federação. Até hoje não
entendo por que Rondônia não foi incluída.

Vejam, Srs. Deputados, se Brasília, que dispõe
hoje de duas faculdades de medicina, além de deze
nas de outras em localidades próximas, está nessa si
tuação, como estarão Estados como Rondônia, que
não tem nenhuma escola médica e depende exclusi
vamente de profissionais valorosos e destemidos que
se atrevam a trabalhar em Municípios isolados e dis
tantes?

O modelo tem que ser repensado. Vejo que os
Estados não dão conta de assumir o pagamento des
ses profissionais. Mesmo com a emenda constitucio
nal que vincula percentual fixo ao orçamento dos
Estados para a saúde, acredito que haverá dificulda
des para a contratação dos médicos.

Quando se fala que, em Rondônia, um médico
pago pelo Município chega a ganhar até R$ 9.000,00
por mês, muita gente não acredita, mas é verdade. É
lógico que isso não ocorre em todos os Municípios,
mas naqueles que são de difícil acesso e em comuni
dades isoladas.

O cobertor é curto. Quando se paga o médico
com um salário atrativo, faltam os recursos para com
pra dos remédios e outras ações de saúde pública.
Nessas circunstâncias, os Prefeitos de pequenas co
munidades ficam numa encruzilhada: o que fazer?
Sem o médico nada funciona, nem mesmo remédios
podem ser comprados, porque ficam estocados sem
qualquer serventia.

Sr. Presidente, na escassez e na crise, devemos
ter planejamento e distribuir o pouco que temos para
o atendimento das prioridades. O atendimento das
pessoas que não têm planos de saúde tem de ser fei-

to exclusivamente pelo SUS. O SUS é a única porta
para milhares de brasileiros; e ela não pode fechar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nes
te tempo exíguo, quero tecer alguns comentários so
bre dois temas.

Um deles diz respeito ao que tem acontecido no
meu Estado, o Paraná. Servidores públicos das diver
sas universidades, juntamente com os professores da
rede pública estadual, assim como os servidores pú
blicos federais, estão em greve.

Reivindicam melhores condições de trabalho e
reajuste salarial.

Os servidores públicos têm sido vítimas de todos
os modelos de reformas nos últimos anos. Em nosso
Estado, há 7 anos mu~as categorias não receberam se
quer um centavo de reajuste. E aqueles que tiveram es
tão com os salários mu~o defasados. Isso faz com que
hoje esses servidores tenham mu~as dificuldades fi
nanceiras no seu dia-a-dia para sobreviver.

Desta tribuna denuncio a situação dos servido
res e declaro meu apoio a toda luta desses trabalha
dores. Não se trata apenas da questão salarial. Há
também a questão administrativa, como a existente
na área da educação. O Governo baixou decreto esta
belecendo como devem ser eleitos os diretores de es
colas. Não há transparência nem democracia, mas,
sim, mecanismos para que a administração pública
garanta o diretor que o Sr. Governador quer. S. Exa
também enviou projeto de lei à Assembléia Legislati
va sobre plano de cargos e salários, no qual suprime
direitos dos servidores.

Portanto, nosso apoio a esse justo movimento.

A segunda questão diz respeito a fato que ocor
reu na semana passada, em sessão do Congresso
Nacional. Algumas horas após aquele episódio, o
Presidente do Congresso Nacional, Senador Ramez
Tebet, por intermédio da imprensa, assumiu ter come
tido um erro e desrespeitado o Regimento Comum.

Sabíamos disso desde aquele momento. Se
houve protesto de vários Parlamentares, principal
mente da Oposição, foi porque enxergamos um des
respeito ao Regimento Comum.

Esse desrespeito vem ocorrendo repetidamente
nos últimos meses. Quando o Senador Jader Barba
lho entrou de licença - expediente não contemplado
no Regimento Interno do Senado Federal -, o Sena
dor Edison Lobão quis assumir a Presidência do Con
gresso Nacional. Foi preciso a interferência da Justiça
para dizer que a S. Exa não cabia esse direito, mas,



Durante o discurso do Sr. Dr. Rosinha,
o Sr. Salatiel CalValho, 2° Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Themfstocles Sampaio,
§ 2° do al1igo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Expedito Júnior.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ao abordarmos a problemática do ca
cau, é oportuno afirmar que, nos últimos anos, um
universo de produtos de nossa pauta de exportações
agrícolas vem atravessando crises mais ou menos
persistentes, cujas causas têm origens diversas.
Alguns se defrontam com as dificuldades decorrentes
da abertura comercial, a exemplo do algodão, en
quanto outros enfrentam problemas peculiares, como
o do café, que sofre com o aumento da concorrência
internacional.

Uma terceira categoria, na qual se inclui o ca
cau, abrange produtos às voltas com uma variedade
de problemas, que incluem a superoferta, o acúmulo
de estoques, o aparecimento de novos concorrentes
no mercado e até o aparecimento de doenças que re
duzem o seu potencial produtivo.

Vejamos resumidamente o que se passou com a
cacauicultura. A partir de meados dos anos 70, especi
almente no biênio 1976177, constatou-se uma nítida
elevação de cotações do cacau nas bolsas internacio
nais a níveis superiores a 4 mil e 100 dólares por tone
lada. A receita de exportações também cresceu, até
atingir um bilhão de dólares em 1979. A CEPLAC aufe
ria, via cota de contribuição, 10% deste montante.
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como entendíamos desde o primeiro momento, ao Impulsionados pela conjuntura favorável de pre-
Deputado Efraim Morais. ços, os governos brasileiro e de outros países promo-

O Deputado Efraim Morais, em sessão do Con- veram programas de expansão e renovação de planti-
gresso Nacional, também desrespeitou o Regimento os de forma desordenada, não só nas áreas tradicio-
Comum ao não reconhecer requerimento da nossa nais, como em novas fronteiras, não raro de baixa ap-
bancada. Sem submetê-lo à votação, S. E)(l colocou em tidão edafo-climática para a lavoura.
votação emendas ao projeto em apreciação. O Senador Apoiado na expectativa de que o Acordo Inter-
Ramez Tebet repetiu o desrespeito ao Regimento Co- nacional do Cacau pudesse exercer o seu poder de
mum na únima sessão do Congresso Nacional. regulação e sustentação dos preços mundiais, o Sra-

Nós, Deputados e Senadores, não podemos sil empreendeu a expansão de sua área plantada.
permitir que a interpretação do Regimento Comum Esperava que os países importadores o elegessem
seja feita a bel-prazer do Presidente. como supridor confiável. Pelas mesmas razões, os

Portanto, o reconhecimento do Senador Ramez países africanos, a Malásia ea Indonésia também ex-
Tebet de que errou ao não cumprir o Regimento Co- pandiram suas lavouras.
mum demonstra que os nossos protestos foram cor- Em tais circunstâncias, quando se assistia à
retos e necessários para que S.Exa. refletisse sobre o acelerada expansão dos plantios em descompasso
assunto e visse o seu erro. com o crescimento do consumo, seria mesmo de se

prever, mais adiante, o aparecimento de excedentes
que deveriam engrossar o volume dos estoques mun
diais e, conseqüentemente, depreciar os preços.

Com efeito, as estatísticas demonstram de
modo inequívoco a tendência de queda das cotações,
que atingiram 2 mil dólares por tonelada no biênio
1986/87, alcançando o ponto crítico em 1991/92,
quando os preços médios chegaram à casa dos 900
dólares por tonelada.

A repercussão mais imediata da queda de pre
ços foi a supressão dos tratos culturais e fitossanitári
os, a redução do número de empregos e a queda da
produtividade dos cacauais. A involução tecnológica
foi significativa e a crise fez a lavoura retroceder qua
se 40 anos em termos de produtividade física.

Se não bastassem esses percalços, os cacaua
is foram atacados pela doença vassoura-de-bruxa,
com níveis de infestação que já ultrapassam 70% dos
estabelecimentos produtores, ocasionando o apro
fundamento do declínio da produtividade da cacaui
cultura, o desemprego, a desvalorização do patrimô
nio e o abandono da atividade..

A vassoura-de-bruxa agravou sobremodo a cri
se cacaueira, alongando excessivamente a sua dura
ção, não se identificando nenhum produto agrícola
com grau de dificuldades similar até agora.

Os dados disponíveis dão conta de que a enfer
midade acarreta perdas de até 40% dos frutos na
Amazônia, porém, em Rondônia e na Bahia já se
constataram prejuízos de até 90% na produção e na
renda dos produtores.

Uma das conseqüências mais nefastas da crise
da cacauicultura tem sido o aumento do desmata
mento. Tendo perdido seu fluxo de renda, os cacaui-
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cultores lançam mão de seu valioso estoque de ma- Sr. Presidente, solicito a V. Exa que divulgue este
deiras nobres. pronunciamento no programa A Voz do Brasil.

Essas ocorrências alteraram radicalmente a ge- Muito obrigado.
ografia da produção mundial de cacau. O 5R. 5ALATIEL CARVALHO (PMDB - PE.

Em 1989, o Brasil ocupava a segunda posição Sem revisão do orador.) -.Sr. Preside~te, prezad?s
entre os países produtores, com 14% da produção colegas Deputados, apro~e~~oa ~p~rtunld~de para In-

mundial, contra 32% e 6% atribuídos à Costa da Mar- fo.rma~ a esta ~asa e a oplnlao p~b!lca nacional da re-
fim e à Indonésia, respectivamente. Já em 1999, o aliz~çao.do 4 Congresso Brasll:lro dos Con~elhos

país detinha apenas 7% do volume produzido mundi- ~eglonals de Enferma~em, em Sao Paulo, mais pre-
almente e está bem atrás das duas nações referidas, Clsamente no Anhembl. ..
as quais ostentam participações de 40% e 12%. Ontem, ~ abert~ra do .ev~nto,. que reuniu aproxl-

. -' - madamente cinco mil profissionais de enfermagem
Mencionadas as repercu~so~~ da.ampllaçao da de todo o Brasil estiveram presentes vários Deputa-

crise cacaueira por conta da Incldencla da vassou- dos Federais r~presentando cada um dos Estados
ra-de-bruxa no final dos anos 80, cabe ressaltar que o da Federaçã~ a convite do Conselho Federal de
estágio do conheci.m~n!o sobre o seu com~at~ em Enferma em. Tivemos a honra de representar o Esta-
1997 era bastante Inclpl~nte. e a~arretav~ altl~slmos do de p~rnambuco. Na oportunidade, saudamos os
custos, ~em conta~ as Implicaçoes ambientais das congressistas em nome da delegação parlamentar e
tecnologias preconizadas. . . . . constatamos o nível de organização e de mobilização

. Entretanto, pa.ra o nosso aliVIO, o Secretano da do segmento. Refiro-me aos enfermeiros, aos técni-
Agricultura da Bahia, Pedro Barbosa de D~us, em cos e aos auxiliares de enfermagem.
alentadora entrevista à revista Agroanalysls deste Queremos desta tribuna saudar a classe dos
mês, declara com convicção: profissionais de enfermagem e parabenizá-Ia pela re-

Hoje, nós encontramos solução importantíssi- alização do congresso, que, sem dúvida, muito contri-
ma sob o ponto de vista tecnológico, o que nos deixou buirá para o aprimoramento do exercício da tão nobre
bastante entusiasmados. O que parecia no início ape- missão de trabalhar no setor Saúde.
nas indícios de uma solução, já sabemos que repre- Sr. Presidente, também queremos registrar nos-
senta uma solução técnica bastante adequada à reto- sa posição com relação ao brutal e insano ataque ter-
mada da produção. rorista contra os Estados Unidos, ocorrido no dia 11

Concretamente, a economia cacaueira já conta, de setembro.
conforme nos informa o pesquisador Márcio Bueno, Inicialmente, houve reação de indignação dos
com instrumentos eficazes de combate a esta terrível cidadãos americanos e do Governo dos Estados Uni-
doença, e o principal deles é o sistema de clonagem. dos. Ultimamente, no entanto, a grande indignação
Por meio desta técnica, pode-se obter, após a estabi- cede lugar ao anseio de paz.
lização da lavoura, até 100 ~rrobas de a~~ndoas por Lamentamos profundamente o episódio, que
hectare, um ganho expressIvo na produtIvIdade que, ceifou a vida de milhares de cidadãos nor-
por sua vez, permitirá, numa área menor que 300 mil te-americanos e de outros países - a cidade de Nova
hectares, produzir as mesmas 400 mil toneladas obti- Iorque tem a característica de abrigar pessoas de di-
das no final dos anos 80. Só que esse ní~el era, n~- versas partes do mundo. O ataque terrorista partiu de
quela ocasião, ~tingido numa área ~1 % maior, vale dl- grupos inconformados com a modernização do Oci-
zer, em 660 mil hectares. Isso tera grande repercus- dente, de arraigadas convicções fundamentalistas e
são na competitividade de nossa produção. dominados pelo fanatismo.

Para viabilizar a substituição do material antigo A reação correta ao acontecimento deve ser no
pelos clones resistentes, o Governo Federal lançou o sentido de banir o terrorismo da face da Terra e de im-
seu Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira, pedir que outras ações terroristas ousadas, assassi-
alocando recursos da ordem de 489 milhões de reais nas, cruéis e desumanas venham a ocorrer em cida-
para o programa, a partir da Bahia. des dos Estados Unidos ou de qualquer outro país.

Diante desses acontecimentos auspiciosos, Não seria adequado o ataque maciço a um país, prin-
quero cumprimentar o Governo Federal por esta inici- cipalmente ao pobre Afeganistão, que se encontra de-
ativa, que vai permitir a revitalização da economia dos vastado por uma guerra que durou quase dez anos.
Estados e regiões que sempre tiveram como base Entendemos que não há mais o que atacar naquele
produtiva a lavoura do cacau. país, que já está praticamente destruído.
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Grandes demonstrações de força por parte dos
Estados Unidos ou de países aliados tendem a acirrar
o surgimento de outros ataques e o derramamento de
mais sangue de pessoas que nada têm a ver com os
conflitos.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
fazer um apelo para a paz. É o que hoje desejam de
coração e de mente os cidadão de todas as parte do
mundo. Temos visto manifestações de apelo para a
paz acontecerem no mundo inteiro. Espero que as au
toridades que têm a prerrogativa de ordenar os ata
ques dêem chance à paz, a fim de que possamos eli
minar o terrorismo do cenário mundial, sem ampliar
mos ainda mais o conflito com a exacerbação da vio
lência e o derramamento de mais sangue inocente.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, compareço à tribuna desta Casa no dia de hoje
para registrar o lançamento, pelo Ministério do De
senvolvimento Agrário, do Programa de Ações Afir
mativas. Cumprimento o Ministro Raul Jungmann
pela iniciativa, que garante benefícios aos
afro-descendentes.

Estive no Ministério do Desenvolvimento Agrá
rio no dia 26 de setembro, e para que esta importante
iniciativa conste nos Anais desta Casa, passo a ler o
seguinte documento:

O Ministério do Desenvolvimento Agrário lan
çou, no último dia 26 de setembro, o Programa de
Ações Afirmativas para negros e negras. O objetivo é
reduzir a desigualdade de oportunidades entre servi
dores e beneficiários da reforma agrária e da agricul
tura familiar. O programa inclui cota de participação
de negros e negras para cargos de direção e vagas
em concurso público, além de medidas para garantir
às comunidades negras o acesso à financiamentos
rurais.

O lançamento do programa foi feito pelo Ministro
do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, e pelo
Presidente do INCRA. Sebastião Azevedo, em Brasí
lia, com a participação e apoio do Presidente do Su
premo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello; dos
Deputados Paulo Paim, João Grandão, Nelson Pele
grino e Roberto Balestra; da Vice-Governadora do
Rio de Janeiro, Benedita da Silva; do Presidente do
IPEA, Roberto Martins;, dos atores Miltom Gonçalves
e Antônio Pitanga e de representantes de entidades
ligadas à raça e etnia no Brasil.

Segundo o Ministro Raul Jungmann, as primei
ras medidas de ações afirmativas no âmbito do MDA
são os cursos de treinamento e formação para ne
gros; a primeira licitação no Brasil com a exigência de

uma cota de participação para negros; criação de
uma coordenação de ações afirmativas dirigida por
uma profissional negra; a continuidade de levanta
mento da situação do negro dentro do Ministério; e o
repasse de 30% dos recursos de crédito para
afro-descendentes. Em seu discurso, o Ministro se re
feriu à discriminação entre as pessoas com frases fi
losóficas, como, por exemplo: "aquilo que eu nego no
outro é aquilo que eu tenho medo em mim".

Por força da Portaria Ministerial n° 202, de 04 de
setembro de 2001 , o Programa de Ações Afirmativas
do MDA, no segmento raça, prevê a adoção de uma
cota mínima de 20% para o preenchimento de cargos
do Ministério para negros e negras. Até 2003, esse
percentual deverá chegar a 30% dos cargos.

Os editais para o preenchimento de cargos de
concursos públicos do MDAlINCRA deverão incluir a
cota de 20% das vagas disponíveis para candidatos
negros e negras. Também será alterada a Portaria n°
186, que dispõe sobre as contratações de funcionári
os e consultores por empresas prestadoras de servi
ços terceirizados e de organismos internacionais, ga
rantindo que 20% do total das vagas sejam reserva
das para profissionais negros e negras.

De acordo com as diretrizes e metas do novo
programa, os trabalhadores rurais de comunidades
negras deverão ser beneficiados com 30% dos recur
sos orçamentários destinados aos programas de re
forma agrária e da agricultura familiar para a implan
tação de projetos, produção e obras de in
fra-estrutura. Também estão incluídos os financia
mentos para compra de terra, por meio do Banco da
Terra.

Além disso, o programa de desenvolvimento ru
ral sustentável nas áreas da educação, saúde e lazer,
promovido em parceria com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, estadual e municipal,
deverá contemplar, pelo menos, 30% dos assentados
das comunidades rurais negras.

Uma outra portaria minísterial definiu que gêne
ro, raça e etnia serão componentes básicos das pes
quisas multidisciplinares realizadas pelo Núcleo de
Estudos Agrários, em assentamentos de reforma
agrária, na agricultura familiar e no ambiente instituci
onal. O Ministro anunciou, ainda, a inclusão da Fun
dação Cultural Palmares e de entidades da sociedade
civil representativas das comunidades negras no
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sus
tentável - CNDRS.

O Programa de Ações Afirmativas do MOA, nos
três segmentos (gênero, raça e etnia) é pioneiro na
Administração Pública Federal e atende às deman-
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das da III Conferência Mundial das Nações Unidas de
Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofo
bia e Intolerâncias Correlatas, ocorrida recentemente
na África do Sul.

Para as mulheres na instituição e no campo já
foram obtidos os seguintes avanços: título da terra for
necido em nome do homem e da mulher; cadastra
mento da mulher como trabalhadora rural, a fim de
garantir seus direitos previdenciários; 30% dos car
gos de direção para servidores do MDAlINCRA até
2003; 30% de recursos dos créditos do PRONAF, pre
ferencialmente, para mulheres trabalhadoras rurais;
30% de vagas para a capacitação e a assistência téc
nica destinadas às mulheres trabalhadoras rurais.

Origem do sistema de cotas: o uso de cotas de
participação no Brasil foi proposto pelo movimento de
mulheres a partir de 1991, primeiramente, nas centrais
sindicais e nos partidos políticos, como forma de ga
rantir maior presença feminina nesses espaços de po
der. A argumentação central é que dada a situação de
desigualdade, principalmente nos ambientes educaci
onais e de trabalho, era preciso prever ações que con
tribuíssem com a modificação de culturas e práticas
discriminatórias em seu interior. Sendo assim, estabe
leceram-se as cotas para a participação das mulheres.

Atualmente, muitos países utilizam-se de ação
afirmativa para reduzir as desigualdades sociais, se
jam elas ligadas a gênero, raça e condições econômi
cas, sejam relacionadas a portadores de necessida
des especiais.

Situaçôes dos negros no Brasil: na pirâmide que
representa o mercado de trabalho, os homens bran
cos estão no topo, seguidos das mulheres brancas,
dos homens negros e, finalmente, das mulheres ne
gras. Os homens negros ganham entre 47% (Salva
dor) e 76% (Belo Horizonte) menos que as mulheres
negras. Foram identificadas 743 comunidades negras
remanescentes de quilombos no País, segundo a
Universidade de Brasília. São seis os projetos de as
sentamento do INCRA criados em áreas de concen
tração de comunidades negras. Dezenove comunida
des remanescentes de quilombos foram tituladas
pelo INCRA e 40 pela Fundação Cultural Palmares.
De 1.804 servidores negros e negras do INCRA, 5%
ou 36 servidores já estão em cargos de direção ou co
missionados.

Este é o meu registro.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. The

místocles Sampaio, § 2° do art. 18 do Regimento Inter
no, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Salatiel Carvalho, 2° Suplente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Com
a palavra o Sr. Deputado Marcus Vicente.

O SR. MARCUS VICENTE (Bloco PMDB/ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, retorno a esta Casa e ao Con
gresso Nacional depois de cumprir difícil missão polí
tica em meu Estado. Talvez a mais difícil em meus 25
anos de vida pública.

Foram quatro meses e dezessete dias à frente
da Casa Civil do Governo do Estado do Espírito San
to, executando tarefa a pedido de um antigo compa
nheiro de lutas e fraternal amigo, o Governador José
Ignácio Ferreira.

Além de me privar do convívio com os ilustres
colegas, o exercício do referido cargo levou-me, devo
confessar, a cometer algumas falhas no relaciona
mento com meus amigos, principalmente com aque
les que tenho convivência mais direta. Isso deve-se
às atribuições do cargo, que, como é do conhecimen
to da classe política, provocam desgastes até no âm
bito familiar. Afinal, quem exerce a função a que me
refiro, sem demérito das demais, tem de se dedicar a
ela por inteiro. Daí a necessidade, quase imperiosa,
da compreensão da esposa, dos filhos e dos amigos.
Sem a paciência deles, não sei o que seria de mim.

Por isso o meu relacionamento familiar e de ami
zade continua o mesmo, pois o trabalho que desem
penhei, apesar de espinhoso, foi gratificante. Assim
considero, porque atendi a um amigo e também aju
dei o meu Estado, que, devido a uma crise política,
enfrentava problemas de governabilidade.

Como a normalidade voltou, e diante da minha
necessidade de reiniciar as atividades na Câmara
dos Deputados, já que sou candidato à reeleição, re
assumo hoje o mandato.

Ao retornar, em primeiro lugar, quero agradecer
aos meus conterrâneos a compreensão, por ter abre
viado temporariamente meu convívio com eles, mas
quero dizer que a tristeza também foi minha.

Em segundo lugar, meus agradecimentos ao
Deputado Luiz Durão, que muitos Deputados conhe
cem de outras Legislaturas, e que, nesses quatro me
ses e pouco, honrou-me ao ocupar a minha cadeira.

O Deputado Luiz Durão é uma das referências
da política e do próprio Estado do Espírito Santo.

Dito isso, quero, ao reassumir o mandato, deixar
claro que aqui chego revigorado, pois o aprendizado
no exercício da chefia da Casa Civil do Governo do
Estado do Espírito Santo foi extraordinário. Tanto
aprendi a me exercitar na vida política como, princi
palmente, a melhor conhecer as pessoas.
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Aprendi, por exemplo, que a disputa pelo poder
modifica a personalidade de muitos, macula o caráter
e, dependendo da formação moral, incentiva a desle
aldade.

Foi portanto muito proveitosa, para mim, essa
passagem pelo Governo do Estado do Espírito Santo.
Tive a oportunidade de comprovar o quanto é salutar,
inclusive para a auto-estima, saber que, apesar das
dificuldades do mundo de hoje, em que é crescente o
sentimento mercantilista, ainda existem amigos. E os
amigos, os verdadeiros amigos, nós conhecemos nos
infortúnios da vida.

voho para Brasflia consciente do dever cumpri
do, apesar dos sacrifícios pessoais e talvez até polfti
cos, mas gratificado pela convivência direta que tive
no Governo do Estado, que, repito, muito me ensinou
e também me ajudará no desempenho do mandato
de Deputado Federal, que me foi outorgado pelo povo
do Estado do Espírito Santo.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) 
Deputado Marcus Vicente, boas-vindas a V. Exa

.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no dia 1° de outubro é come
morado o Dia Nacional do Vereador, desde julho de
1984.

Dentre as várias e diffceis atribuições do Verea
dor, está a de zelar pelo patrimônio público, ou seja,
colocar acima de tudo o interesse da comunidade.

O vereador brasileiro tem uma grande respon
sabilidade que precisa ser assumida em toda a sua
inteireza. É ele o verdadeiro e legítimo representante
do povo em seus Municípios e ainda o elo entre a so
ciedade e os demais representantes nas esferas es
tadual e federal.

Pela importância do seu trabalho, o Vereador
quase sempre é responsabilizado por ações e atitu
des que não correspondem às suas atribuições, des
virtuando a finalidade de sua atuação parlamentar. A
árdua missão de municipalista com procuração refe
rendada pelo povo, nas urnas, é responsável pelo
melhor perfil da Câmara.

Infelizmente, essas qualidades e atribuições
do Vereador não são reconhecidas nesta Casa do
Congresso Nacional. Aqui, dezenas de leis já foram
aprovadas, com mazelas crônicas sobre o Edil, den
tre elas, a famigerada Lei Amin, que limita a condi
ções sufocantes as despesas com o Poder Legislati
vo Municipal. Vale registrar que a grande maioria
dos Parlamentares pernambucanos, que se benefi-

ciam de votos dos Vereadores, votou favoravelmen
te a esta Lei.

Salientamos, ainda, que dezenas de outros pro
jetos de lei e propostas de emenda constitucional tra
mitam nas Comissões Permanentes e Especiais des
ta Casa, em sua maioria danosas à legítima repre
sentação do Vereador. Algumas retiram inclusive os
subsídios desses; outras reduzem a quantidade de
Vereadores em conformidade com a população, e as
sim por diante.

Não fosse a União dos Vereadores do Brasil 
UVB e associações estaduais de Vereadores, o qua
dro seria bem pior. Essas entidades se reúnem e de
fendem não apenas as atividades do Vereador, mas
as suas ações de apoio aos seus representados mu
nicipais. No final de semana passado, a União de Ve
readores de Pernambuco - UVP realizou congresso
na cidade de Petrolina, onde se discutiu uma pauta de
prioridades do Estado com diversos assuntos, tais
como: previdência social, ética na polftica, Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, orçamento participativo e pro
blemas regionais.

Sr. Presidente, gostaria de encaminhar aos
mais de sessenta mil Vereadores deste Brasil meus
cumprimentos e meu reconhecimento ao difícil traba
lho por eles exercido, principalmente após a entrada
em vigor da Emenda Constitucional n° 25, de 2000, a
contestada PEC n° 627/98 - Emenda Amin, que dis
põe sobre os limites de despesas com o Poder Legis
lativo Municipal.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - A
Presidência associa-se a V. Exa nesta homenagem.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, mais um escândalo cerca a Câmara dos
Deputados. Estamos preocupados com os desdobra
mentos das denúncias que envolvem a CPI das
Obras Inacabadas.

A revista IstoÉ traz a público esta semana o
nome do empresário que tentaram envolver num
processo fraudulento, a fim de extorquir dinheiro. O
mais lamentável é a postura de alguns Líderes da
Casa. O Llder do PSDB, por exemplo, tentando
guardar sigilo não sei de quem, anunciou que não
poderia tornar público o nome do empresário que te
ria sido vítima da tentativa de suborno.

Não podemos aceitar esse tipo de procedimen
to, sob pena de desmoralizarmos todas as CPls desta
Casa. É necessário que, a bem da moralidade, todos
os Líderes que assinaram o documento de
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não-prorrogação da CPI das Obras Inacabadas reve- evitarem comentar envolvimento de empreiteiros com
jam sua posição para continuarmos as apurações. Parlamentares.

Fatos dessa natureza comprometem a Casa e o É inadmissível o que ocorreu com o Presidente
instituto das CPls. Lembro-me de que alguns mem- da CPI das Obras Inacabadas. O Líder do PSDB afir-
bros da CPI do Narcotráfico foram acusados durante mou que um empresário tinha informações sobre de-
os trabalhos da Comissão. O que fizemos? Nós, terminados procedimentos de um membro da referida
membros da Comissão, reunimo-nos e conversamos CPI. Em nome do sigilo, disse que não declinaria o
internamente. Alguns se ausentaram, pediram licen- nome. Imaginem, daqui para frente, para que qual-
ça a fim de que pudéssemos proceder à investigação, quer CPI fique sob suspeição, basta dizer que o em-
mas garantiram a integridade da CPI, que levou adi- presário Fulano de Tal tem informação contra tal Par-
ante a investigação. Não permitimos que algumas ca- lamentar. A partir daí, através de calúnia, estará cria-
lúnias feita~ contra membros daquela CPI pros~eras- da a suspeição, e os corruptos, os culpados, automa-
sem e terminassem por proteger aqueles que nao es- ticamente estarão impedidos de ser investigados.
tavam querendo a investigação. É inaceitável esse É . . d . d'r d d' t Impenoso encerrar esse processo e Sln 1-
IpO e proce Im~n o. . . .. cância e retomar a CPI, em nome da moralidade, da

Nesse sentido, temos de eXigir a continuidade defesa desta Casa e do instituto da CPI como instru-
d~ CPI ~as Obras Inacabadas. Não apurar ~s denún- mento de apuração de falcatruas.
clas sera atestado de que esta Casa quer Jogar para ..
debaixo do tapete os indícios que estão sendo cons- Era o que tinha a dizer.
tatados. A CPI foi malconduzida, mal coordenada, O SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente,
mas é necessário que seus procedimentos sejam re- peço a palavra pela ordem.
vistos. Mais do que nunca esta Casa tem de cobrar O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
das Lideranças que revejam seu posicionamento de V. Ex" a palavra.
não pr~rr?~ar a Comiss~o, em. no~e da moralidade, O SR ASDRUBAL BENTES (PMDB _ PA P I
da InstltUlçao e do respeito ao instituto da CPI. . . _ . . ea

É . ., I '" - ordem, Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, no
Inaceltave que se ~erml~a um~ I~vestlgaçao dia 27 de agosto, denunciamos desta tribuna o grave

sobre Parlamentares que nao ter~o o direito d.e sed~- clima de tensão social criado no Projeto de Assenta-
fender. Se há pessoas sob suspelt~, que se de o.dlrel- mento Carlos Fonseca, no Município de Parauape-
to a elas de se defenderem. Mas nao podemos nivelar b P' N- ,d' b'. . _ . , as, no ara, ao so enunciamos como responsa 1-
todos os Integrantes da Comlssao. Imagino como fl- r S· t d t d INCRA d Id P á
carão os demais membros dessa CPI no instante em ~za~os ~ ~pennrten ~n e o'd TI o su o ar.,
que forem desautorizados publicamente de prosse- r. _arwm e,rne ,pe o ocor,n o. rata-s,e de um CI-

guir a investigação. Todos estarão automaticamente dad~o .que ate p:lo nome m?ls parece gnngo do que
incriminados e sob suspeição. E sabemos como é b~asllelro, que nao conhe~e nossos P!Oblem~~,. que
cruel para a imagem pública de qualquer pessoa se nao conhece na~a ~ respeito da questa~ fu~dlana do
submeter a esse tipo de constrangimento. meu Estado; esta ali posto a cometer arbltranedades.

Por isso, Sr. Presidente, é preciso que a Comis- Sr. Presidente, foi o próprio INCRA que, em
são de Sindicância apresse a conclusão de seus tra- 1999, destinou aquele local para assentar 93 fam ílias,
balhos e retome a CPI com todo vigor e rigor, sob em acordo c~lebrado com a Federação dos Trabalha-
pena de estarmos participando de um processo de dores na Agricultura do Estado do Acre - FETACRE,
aniquilamento da vida pública de alguns companhei- com os trabalhadores rurais do projeto de assenta-
ros que estarão sob suspeita, deixando sobre todos a mento e com participantes da Câmara de Vereadores
desconfiança de terem responsabilidade em procedi- de Parauapebas. Agora, o INCRA vai lá, arbitraria-
mentos condenáveis. Não podemos aceitar punição mente, com a Polícia Federal e retira os trabalhadores
antecipada, nem darmos margem a que outros Parla- rurais para assentar outros, criando esse grave clima
mentares não tenham direito de se defender. de tensão.

Repito: em nome do respeito à Instituição, à fi- Não tenho bola de cristal, mas denunciei. Levei o
gura da CPI, exigimos que seja retomada a CPI das fato ao conhecimento do Ministro do Desenvolvimento
Obras Inacabadas. É muito curiosa a forma como Agrário, do Presidente do INCRA e do Ministro da Jus-
essa CPI foi interrompida - bruscamente. É necessá- tiça mas nenhuma providência foi tomada. Portanto, o
rio que as Lideranças não façam declarações irres- confl~o, era inev~ável. Ontem, um humilde trabalhador
ponsáveis e se utilizem do instrumento do sigilo, para rural, Diretor da Associação dos Assentados no Proje-
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to de Assentamento Carlos Fonseca, foi alvejado com questão de honra para a Casa e a Nação a continua-
seis tiros nas proximidades de sua residência. ção dos trabalhos da CPI de Obras Inacabadas.

Sr. Presidente, quero dizer à Casa e à Nação Não posso permitir que se descubram, numa só
que o único responsável pela violência nos projetos obra, um rombo de 4 bilhões de reais e que se deixe
de assentamento é Darwin Boerner Júnior, Superin- por isso mesmo. Esse valor resolveria o problema de
tendente do INCRA no sul do Pará, sendo irrigação de todo o Estado do Ceará, o problema da
co-responsável a Direção Geral, que deve arcar com miséria daquelas pessoas. Se houve superfatura-
as conseqüências por manter esse incompetente na mento de 4 bilhões de reais - vejam que não falo em
área mais conflituosa do País. milhões, mas em bilhões -, temos que descobrir

Muito obrigado. quem roubou esse dinheiro,e ir at~ás ~om a ~~sma

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) _ Com vontade com que fomos atras do dinheiro do IUI.Z La-

I D t d M . T t' . lau. Temos de pegar esses outros lalaus que eXistema pa avra o epu a o oronl organ por a e cinco , , '" . I
. t 'noPais e coloca-los na cadela, Sim, pnnclpa mente

mlnu os. esses ladrões graúdos do dinheiro do povo; devem
O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE. estar na cadeia, onde é o lugar deles.

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Tenho certeza de que a Casa reverá sua deci-
Deputados, estamos dlan~e de um pr?bl~ma qu~ de- são, reformulando a CPI, se for o caso, pois não pode
vemos resolver com a maior transparencla posslvel. extingui-Ia dessa maneira. Essa investigação tem de

Fui designado, com muita honra, pelo Líder do continuar até que se cheguem aos culpados.
meu partido, ~ep~tado In?c~n~io ?Iiveira, para fazer A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB _
p~rte. da C~mlssao .de Slndlca~cla 'para apura.r d:- PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
nunclas de Irreguland~?es no amblto d~ Comlssao Srs. Deputados, no momento em que me inscrevi pela
Parlamentar. de Inquento so~re obras .macaba~a~, manhã, pensei em tratar de assunto do meu Estado.
tendo recebido também o apoIo do Presidente Aeclo Mas, diante dos noticiários eda gravidade do momen-
Neves. to por que passamos, é indispensável falar a respeito

Estou bastante preocupado com esse problema das conseqüências do atentado às torres de Nova
das obras inacabadas, porque vi uma denúncia oficial York e a Washington.
do ~C~ de uma o~ra_que havi~ sido superfatura~a em O Governo brasileiro, por intermédio do seu por-
1 b.llhao e 300 mllho~s ~e dolares.' o que eqUivale, ta-voz, tem dito que aceitou a instalação de escritório
mais ou menos, a 4 bllhoes de reais de superfatura- do serviço secreto americano no Brasil; e o serviço
mento em apenas uma obra! Isso traz uma responsa- secreto inglês também quer trazer seus espiões. No
bilidade muito grande para todos nós. meu entender, a instalação dos serviços de espiona-

Esta semana, uma revista de circulação nacio- gem americano e inglês no País configura um atenta-
nal acusou formalmente um Deputado da CPI. Temos do à nossa soberania, uma ingerência indevida e peri-
de ouvir não só esse Deputado como também todos gosa. Nenhum governo brasileiro aceitou, nem mes-
da CPI, porque as acusações que pairam na impren- mo os do período de exceção da ditadura militar. Ora,
sa são gravíssimas. Devemos tirar a limpo se foi uma é extremamente perigoso o Presidente Fernando
armação para acabar com o trabalho da CPI ou se foi Henrique concordar com essa instalação, nesse mo-
um deslize, roubo ou achaque de algum membro da mento de turbulência mundial.
CPI. O Brasil deve, sim, fiscalizar a lavagem de di-

Peço, publicamente, a ajuda de todos os mem- nheiro e as investigações. Temos instituições compe-
bros da CPI, desta Casa e da população deste País. O tentes para isso. Além do mais, é uma abdicação de
telefone 0800-619619 está disponível para receber suas funções colocar na mão do governo de outra Na-
denúncias de extorsão e corrupção referentes às ção essas funções.
obras inacabadas. Quero aproveitar este espaço e re- Sr. Presidente, o Presidente da República tam-
petir o número. Quem quiser denunciar, deve ligar bém declarou que apóia o ataque militar dos Estados
para 0800-619619. Unidos ao Afeganistão. Tal declaração também é con-

Desde já, deixo um apelo a todas as lideranças tra a tradição diplomática internacional brasileira, que
partidárias: não podemos encerrar esta CPI. Podemos é democrática e pacifista. O Brasil em momento al-
até afastar alguns membros, se houver alguma suspei- gum aprovou ataques militares de uma nação contra
ção sobre eles ou se quiserem sair. Vamos renovar, en- outra. Questão de tal gravidade teria de passar pelo
tão, os membros da CPI e continuar os trabalhos. É crivo do Congresso Nacional. No momento em que o
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Presidente da República faz essa declaração, o faz Entre vários temas, a enfermagem brasileira
em nome pessoal. De acordo com pesquisas de opi- discute ações práticas que venham a dar o merecido
nião, a grande maioria do povo brasileiro é pela paz, reconhecimento a esta abnegada e indispensável
contrário à guerra, à invasão militar dos Estados Uni- profissão: a enfermagem.
dos ao Afeganistão, Paquistão ou a qualquer outro A legislação que rege a profissão já existe há
país do Oriente Médio ou da Ásia Central. muitos anos, mas apenas nos últimos vinte anos ela

Além de ser contra a vontade da Nação brasilei- vem sendo aplicada, cujo benefício significa melhor
ra a decisão do Presidente, S. Exa não tem a prerroga- qualidade de serviço à sociedade.
tiva de resolver essa questão sozinho, ou seja, apro- As inúmeras profissões relacionadas à saúde se
var o ataque militar de um país contra outro. Mesmo complementam. Não podem ser vistas em graus de
porque a Casa e o povo brasileiro já se posicionaram importâncias. Assim, o médico, o enfermeiro, o fisiote-
de forma clara: as investigações sobre os atentados, rapeuta, o nutricionista, o dentista e tantos outros, in-
que repudiamos, devem ser feitas pela ONU. Há uma teragindo, asseguram maior chance de recuperação.
instância, um fórum das nações, e a ele cabe a inves- Os cuidados de enfermagem, no mínimo, repre-
tigação, não a um país sozinho. Um país não pode sentam os cuidados e o especial afeto a alguém en-
suspeitar, investigar, julgar, condenar e executar, se- fermo, desde o começo da humanidade. O diagnósti-
não as nações ficarão à mercê do seu talante, da sua co e a prescrição médica são considerados de indis-
vontade, do seu arbítrio ou do grau da sua belicosida- cutível importância, mas os serviços da enfermagem
de. Quer dizer, qualquer país que aceite isso coloca significam quem ouve e atende ao pedido do Bom Sa-
toda a Nação em risco. maritano.

Não falo da necessidade legítima de investiga- São elas, as enfermeiras, auxiliares e técnicas
ção. Não só o povo americano, mas todos repudiamos que estão à cabeceira 24 horas atendendo desde a
esses atentados. Porém, é irresponsável se utilizar pedidos e desejos, até aos primeiros socorros nas in-
dessa investigação como pretexto para invasão mili- tercorrências hospitalares. A discriminação existente,
tar. Mesmo porque atos terroristas de um grupo não que vejo diminuir gradativamente, representa muito
os são de uma nação. No Brasil, já tentaram buscar o mais o espírito machista da sociedade do que diferen-
Acordo dos Estados Americanos, cuja utilização não tes graus de importância profissional. Esse marco cul-
se justifica nessa circunstância. Nesse caso, os Esta- tural ainda demorará anos para ser removido.
dos Unidos estariam considerando que estavam sen- Quem deve sair à frente são os enfermeiros. É o
do atacados por uma nação, não por um grupo. Aliás, que estão fazendo.
em vários países, há fortes indícios inclusive de que A Organização do Congresso teve a idéia de re-
estadunidenses participaram do atentado - até hoje unir 27 Deputados, um de cada Estado e do Distrito
isso não foi esclarecido. Por que vamos agora apoiar Federal. No dia 10 de outubro, na cerimônia de abertu-
um ataque dos Estados Unidos contra qualquer na- ra, estavam presentes representantes de 23 Estados.
ção do mundo? A Câmara dos Deputados esteve representada por

É um absurdo. Mais grave ainda é a atitude dos aqueles Parlamentares. Eu fui representando o Esta-
Estados Unidos de mandarem um porta-aviões com do de Santa Catarina, escoltado pelo Presidente do
três mil marines treinar nas do Rio de Janeiro. CORENlSC, Dr. Joacir da Silva, e os seguintes mem-

Que acordo militar é esse? Como é possível au- bros: Antônio José Albino - Tesoureiro; Deise Uliano
torizar três mil marines invadirem o Brasil em treina- Rodrigues - Secretária; Sérgio Vitali - Conselheiro
mento militar? Como podem autorizar a entrada de Fiscal; Denise Andrade - Conselheira; Maria Gorete
um porta-aviões com dezenas de aviões nas costas Mendonça - Conselheira; Carmelina da Silva Rossi -
brasileiras? Conselheira; Cláudia, Roberta e Carla - Funcionári-

Não podemos aceitar isso. Temos de garantir a as; e o provável futuro Presidente, Dr. Luiz Scarduelli.
soberania do País. Mais de sete mil enfermeiros e enfermeiras estavam

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. presentes. Todos os CORENs, cada qual do SeU Esta-
O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC. do, estavam representados.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. O Congresso, com extraordinária programação
e Srs. Deputados, o Conselho Federal de Enferma- científica, visa reciclar, atualizar e equalizar, a todo
gem, de 10 a 5 de outubro de 2001, realiza o 40 Con- Brasil, os conhecimentos, descobertas, técnicas e ou-
gresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no tras. É a forma como o conhecimento se torna prática
Estado de São Paulo. comum em todos os rincões do País. Também tem in-



rior;

- O investimento no ensino fundamental caiu de
5% para 2,2% do PIB desde 1998.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em con
trapartida, os profissionais de ensino nunca foram tão
desrespeitados e desvalorizados:

- Um terço dos professores não tem titulação
adequada e mais de 60% estão em regime de contra
tação temporária;

- Salários médios insuficientes, que variam de
136 reais no Nordeste a 854 reais no Sudeste;

- A média salarial no País é de 409 reais, que re
presenta o quarto pior do mundo, segundo pesquisa
da UNESCO e da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico;

- Mais da metade dos funcionários de escola
estão sem a escolaridade obrigatória;

- Apenas 32% dos professores têm curso supe-

- Nem completaram o antigo 10 grau 11,7% dos
professores da região Norte e 5,7% dos do Nordeste.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para
agravar a situação, o Presidente vetou dispositivos do
Plano Nacional de Educação, dentre eles o que ga
rantia aumento dos atuais 4% para 7% do PIB para
educação. Por isso, não dá mais para ficar conforma
do com a hipocrisia do Governo.

A marcha do dia 3 de outubro em Brasília pede
paz e mobilização. Como diria Paulo Freire, "é a mar
cha dos que não têm escola, marcha dos reprovados,
marcha dos que querem amar e não podem, marcha
dos que se recusam a uma obediência servil".

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - se. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero hoje ressaltar um dos grandes progra
mas na área de cultivo de peixe nas plantações de ar
roz - rizipiscicultura, na minha região sul de Santa
Catarina.

Vários Municípios do sul do Estado de Santa
Catarina têm na rizicultura a sua principal atividade

A marcha dos professores, funcionários e estu
dantes é uma continuação de tantas outras marchas
que se dirigem a Brasília para fazer ecoar a voz do ci
dadão mais comum deste País, do aposentado, do
pequeno agricultor, do sem-terra, do povo carente e
sofrido, mas digno, que está insatisfeito e não suporta
mais tanta exploração. A mais recente manifestação
aconteceu no domingo, quando milhares de pessoas
de diferentes credos, raças e culturas se reuniram
para pedir paz no mundo, empunhando a bandeira
antiterror, antiviolência, contra o imperialismo e a do
minação dos povos.

Sr. Presidente, nesse sentido, a educação no Bra
sil também pede paz. Chega de opressão, de embro
mação, de propaganda enganosa. A Confederação Na
cional dos Trabalhadores em Educação apresenta da
dos bastante dramáticos, para reflexão de todos:
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vejável programação social, como a extraordinária - O Brasil tem 17 milhões de analfabetos literais
peça teatral "Ana Neri". Estiveram também presentes e 30 milhões de analfabetos funcionais;
os cantores Ney Matrogrosso e Agnaldo Rayol. - Mais de 70% das crianças até três anos não

Tudo isso para atrair e entreter os mais de sete têm creche;
mil congressistas que, ao retornarem aos seus Esta- - Estão fora da escola 8,5 milhões de crianças e
dos, levarão um vetor de mudança, de melhoria dos adolescentes;
serviços e de maior reconhecimento da profissão. - Menos de 7,5% da população têm acesso ao

Algumas bandeiras devem ser destacadas, nível superior;
como a insalubridade profissional, a jornada de seis - Estão em escolas públicas 97% da população
horas e a busca de um piso salarial de referência. estudantil negra, e apenas 3% chegam ao nível supe-
Esse Congresso, sem dúvida, será um marco para o rior;
reconhecimento profissional, sob diversos aspectos:
cultural, social, legislativo e outros.

Sr. Presidente, quero ainda destacar o brilhan
tismo da comissão organizadora, encabeçada pelo
Presidente do COFEN, Dr. Gilberto Linhares Teixeira;
a Presidente do COREN de São Paulo, Ora. Ruth Mi
randa; a Presidente da Comissão Científica, Ora. Rita
de Cássia Chamma; o Presidente do COREN de San
ta Catarina, Dr. Joacir da Silva; o futuro Presidente do
COREN de Santa Catarina, Dr. Luiz Scarduelli; e de
mais membros colaboradores.

Muito obrigado.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, nessa quarta-feira acontecerá em Brasília,
na Esplanada dos Ministérios, a 28 Marcha Nacional
em Defesa e Promoção da Educação Pública. O tema
deste ano é "O futuro está na educação: além de va
gas, exigimos qualidade". Isso quer dizer: não adianta
o Governo encomendar propagandas bonitas, de cri
anças felizes nas salas de aulas com professores sa
tisfeitos, quando a realidade é bem mais crítica e in
sustentável.



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 46969

econômica, caracterizando a região por apresentar
uma produtividade acima da média nacional em fun
ção das novas técnicas introduzidas pelo Programa
Pró-Várzea, gerando garantia para as famílias rurais.

Na cultura do arroz tradicional, o cronograma de
atividades inicia-se por volta dos meses de agosto a
setembro, com a preparação do solo, para posterior
semeadura em outubro. E o ciclo de produção encer
ra-se nos meses de março a abril, com a colheita.
Assim, observa-se que, de abril até outubro, ou seja,
da colheita ao plantio da próxima safra, as quadras de
arroz apresentam-se ociosas.

No sistema de rizipiscicultura, o povoamento
com peixes se dá logo após a colheita, quando juve
nis de peixes (carpas húngaras, carpas chinesas e ti
lápias) são introduzidos nas quadras. Estas necessi
tam passar por uma reforma, onde seus taludes são
elevados e uma área é rebaixada nas laterais das
quadras, chamada de refúgio, com o intuito de facilitar
a despesca dos peixes antes da nova semeadura.

No cultivo tradicional, grande parte da produtivi
dade do arroz está alicerçada na utilização de defen
sivos e de mecanização agrícola. Conseqüentemente
grande aplicação de recursos financeiros são desti
nados para esses cultivos.

Além do fato de que, nesse sistema de produ
ção de arroz, a inundação das quadras se faz neces
sária. Logo, a água passa a ser o veículo de transpor
te dos defensivos, sendo esta escoada posteriormen
te à aplicação dos mesmos para os cursos d'água, e a
mecanização excessiva na preparação do solo ocasi
ona a pulverização do mesmo, favorecendo o carrea
mento das partículas de solo e de fertilizantes para os
cursos d'água.

Opostamente, na rizipiscicultura, os peixes têm
uma função importante, pois alimentam-se de plantas
aquáticas, entre elas as ervas daninhas do arroz,
além de controlarem os insetos nocivos, como a bi
cheira da raiz, uma praga que costuma atacar a cultu
ra. Com isso, o produtor diminui o impacto ambiental
negativo da atividade, pois elimina a aplicação de de
fensivos agrícolas na lavoura. O movimento dos pei
xes no fundo das quadras, procurando alimento e re
volvendo a terra, substitui perfeitamente as máqui
nas, que seriam utilizadas no preparo do solo antes
da semeadura. E o último benefício da utilização de
peixes nas quadras é a fertilização orgânica da lavou
ra, através de seus dejetos.

De forma integralizada a proposta de incrementar
o sistema de rizipiscicultura, com a não-utilização de
defensivos e máquinas agrícolas para produção de ar
roz, leva os seguintes aspectos em consideração:

Ambiental - Menor degradação dos recursos hí
dricos (águas superficiais e subterrâneas) e dos solos;

Cultural- Incentivar uma atividade sustentável
no meio rural;

Social - Diminuir os problemas de saúde públi
ca, aumentar a receita e a diversificação da proprie
dade, diminuir o êxodo rural e melhorar a qualidade
dos alimentos produzidos;

Operacional - Diminuir os manejos na lavoura e
promover a utilização das quadras da colheita até o
plantio da próxima safra;

Econômico - Diminuir os custos de produção e
agregar valor ao arroz, por este ser um produto ecoló
gico; pela não-utilização de defensivos e máquinas
agrícolas na lavoura, beneficiando com isto os agri
cultores e os usuários das águas da Bacia; aumento
da fertilidade orgânica dos solos das quadras, com os
dejetos dos peixes; e a despesca dos mesmos.

Outro aspecto a ser considerado na rizipiscicul
tura é seu aproveitamento integral, em que posso ci
tar como exemplo o Entreposto de Pescados da
COOPERSULCA, no Município de Turvo, em Santa
Catarina, para a obtenção dos filés de tilápia e da pol
pa da carpa. Nesse processo é gerada, como resíduo,
uma grande quantidade de músculo aderido às carca
ças (espinhaço). Esse resíduo, por lei, não pode ser
descartado diretamente em aterros sanitários, por ge
rar impactos ambientais negativos. É reaproveitado
na fabricação de ração para alimentação dos peixes.

No último semestre o entreposto beneficiou
aproximadamente 170 mil quilos de peixes, proveni
entes do sistema de rizipiscicultura, do Município de
Turvo e região, com um rendimento de 33% de mús
culo de pescado. Logo, dois terços da produção são
descartados in natura para o meio ambiente, na forma
de ração.

Sr. Presidente, faço este pronunciamento para
ressaltar as pesquisas que tenham por finalidade le
var ao consumidor um produto saudável e, para o
agricultor, outra fonte de renda e economia familiar.

Esses tipos de projetos, a meu ver, devem terto
tal incentivo do Governo Federal. Alguns já estão sen
do elaborados. outros analisados pelos órgãos com
petentes.

Espero que as pessoas de bom senso, que irão
ou já estão analisando esse projeto de rizipiscicultura,
enxerguem o benefício que trará a toda população
brasileira.

Aproveito para parabenizar o agricultor Sérgio
Sibien, que começou o projeto; o Presidente da Coo
perativa, Sr. Flávio Marcom; o Presidente da Aquatur,
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Sr. Sandro Accordi; o responsável técnico na produ
ção de peixes dos associados da Aquatur, Sr. Alexan
dre Félix Campos; o Prefeito de Turvo, Sr. Heriberto
Schmidt. E, parabenizando-os, estendo a todos os co
laboradores desse projeto, aos demais agricultores,
enfim, a todos que, de forma direta ou indireta, fazem
desse projeto uma realidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, terrorismo, segundo Aurélio, vem do latim
terrore. O que tem a condição de terrível. Provoca pa
vor. O medo que alucina.

Há os que o fazem por dinheiro, os mercenários.
Há os nacionalistas que o justificam pelo redizente
ideal patriótico. Há os ideólogos que o explicam por
singular e estúpida visão de mundo. Há os que mistu
ram as pretensas motivações, todas elas envolvidas
pelo desespero e pelo ódio. Chamam-no corretamen
te de doença social, ciclicamente identificada em al
guma parte da Terra. Sempre estigmatizado pela
"pestilência da morte". Seu produto são safras maca
bras e sinistras.

O novo milênio inicia-se num clima de visão
apocalíptica, em que a decadência se manifesta pela
corrupção moral generalizada, numa moldura em que
o cenário humano desnuda a indiferença pelo drama
lancinante da pobreza absoluta, formando ambiente
favorável à peste do terrorismo, com a mostra indis
farçável da face mais cruel do homem. Assassinatos
bestiais, invocando auras de santificação, heroísmo,
deixando rastro de sacrifício de pessoas mortas, mu
tiladas.

Sr. Presidente, estas imagens foram identifica
das como terrorismo, em 1789, pelo pavor em que a
França foi mergulhada após sua gloriosa e enigmáti
ca revolução.

Terrorismo caracteriza-se pelo uso sistemático da
violência contra pessoas e bens, com o propósito de
provocar sentimentos coletivos de medo e insegurança.
As vítimas são atingidas indiscriminadamente. Inocen
tes pagam pela generalização da violência. Leva-se a
comunidade ao estupor da imagem do que é selvagem,
monstruoso, desumano, perverso, feroz, animalesco,
bárbaro. E tudo isso como resultado de um processo
pensado, buscado, planejado, para que a coletividade
sofra com o que passa, com o que vê e com o que ima
gina possível. Este o cenário que apavorou o mundo e
enlutou a sociedade americana, nos infaustos aconteci
mentos do fatídico dia 11 de setembro.

Tão terrível quanto o ontem, está sendo o depo
is. Parece que nada mais será o mesmo para a huma-

nidade. O que acontecerá agora? O povo americano
pede ação. O governo anuncia guerra. Osama Bin La
den personifica o mal. Morto ou vivo tem de ser caça
do. O Afeganistão tem ultimato: entrega o suspeito ou
sofre ataque. O dinheiro para a guerra já está libera
do, em quantidade extraordinária: 40 bilhões de dóla
res. Os países estão intimados a escolherem de que
lado estão. Os americanos, como nós, estão sendo
advertidos, para que não venham com retórica.

No meio de tudo, a palavra de uma parlamentar
dos EUA, que nega a autorização do dinheiro para a
guerra, e do Diretor da Universidade de San Diego,
Stephen L. Weber, que, em carta aos 30 mil alunos,
alerta que "Tais atos de ódio (os atentados) são pos
síveis somente quando nós reduzimos outros seres
humanos a estereótipos, quando nós estamos longe
demais para ver suas esperanças, seus amores, seus
trabalhos, seu lazer. .. O teste para cada um de nós é
sustentar e praticar os valores da tolerância e respeito
mútuo que fizeram forte esta nação de imigrantes".

A condenação do diabólico, do satânico, há de
ser uníssona no mundo civilizado, nunca justificativa
para novas atrocidades contra outros inocentes. Que
o massacre de inocentes não produza, por vingança,
mais vítimas massacradas. Que não seja o ódio a res
posta do ódio, mas a paz da Justiça, vigorosa, exem
plar, mas Justiça!

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, se a família é a célula da sociedade, o Município
é o elemento fundamental de um País.

Nas pequenas unidades que compõem o territó
rio nacional é que se devem conceber e executar pro
jetos em favor da educação, da saúde, do saneamen
to básico e da segurança pública - projetos que, reu
nidos, farão chegar às pessoas, de maneira concreta,
o empenho com que o Governo busca o desenvolvi
mento econômico e a prosperidade social.

Exemplo desse novo modelo de administração
nos dá o Dr. Sérgio Vidigal, Prefeito Municipal da Ser
ra, no Estado do Espírito Santo. O maior dos seis Mu
nicípios da Região Metropolitana de Vitória, a Serra
tem, hoje, a terceira população do Estado - 322 mil
habitantes, 99% deles na zona urbana. A distância
entre a sede do Município e a Capital é de apenas 29
quilômetros.

Ainda na campanha para a Prefeitura, Sérgio Vi
digal já elegera a educação como a prioridade maior
do seu programa administrativo. E pagou a promessa:
em junho de 1998, criava o Pró-Escola, modelo de
educação para o Brasil, referência nacional pelos ex
pressivos avanços que possibilitou. Não por coinci-
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dência, recebeu o Pró-Escola a Medalha do Mérito
em Gestão Educacional Anísio Teixeira, e tomou-se o
programa como base do projeto de lei que propõe mu
danças na Lei de Diretrizes e Bases.

Para que avaliemos a grandeza da melhora, há
quatro anos, no Município da Serra, a reprovação dos
alunos chegava a 17%, e o abandono escolar atingia
7%. Hoje, graças ao Pró-Escola, o índice de estudan
tes reprovados decresceu para 11 %, e o total dos que
abandonam a escola é de apenas 0,9%. São esses os
frutos de que se podem orgulhar os noventa estabele
cimentos de ensino da rede municipal da Serra.

Frutos que não se colheriam sem os valiosos
parceiros com que conta a Prefe~ura. No caso do
Pró-Escola, a Secretaria Municipal da Educação en
trega ao Poder Judiciário uma lista bimestral dos alu
nos faltosos. Intimados pela Justiça, os pais recebem
a informação de que não mandar os filhos à escola é
falta grave, sujeitando-os até à pena de detenção.
Identificadas as famílias carentes, a Prefeitura garan
te-lhes uma cesta básica/mês por aluno.

Diversas parcerias já se firmaram com a Funda
ção Banco do Brasil, Companhia Vale do Rio Doce, a
Fundação Pitágoras e o Instituto Ayrton Senna, entre
outras respeitáveis instituições. Graças a esse apoio,
desenvolvem-se projetos bem-sucedidos, a exemplo
do "Minha Escola, Minha Amiga", "Serra Minha Terra",
"Meu Mundo, Minha Casa", "Estrela Guia", "Vale Mú
sica", "Bom de Bola" e "Bandeira da Paz".

Tem razão o Prefeito Municipal da Serra: "Pro
fessores e alunos são eternos aprendizes. Na visão
poética de Guimarães Rosa, mestre não é apenas
aquele que ensina, mas quem, de repente, aprende.
Essa é a beleza da vida, e é justamente esse viver
junto, esse construir junto, esse descobrir junto, a
cada dia, um novo mundo, que motiva essa adminis
tração a fazer da criança e da educação uma priorida
de, de fato".

Parabéns, portanto, ao Prefeito Municipal da
Serra, Dr. Sérgio Vidigal, e ao Secretário da Educa
ção do Município pela admirável obra que vêm reali
zando em favor do aperfeiçoamento intelectual da
nossa juventude. Graças ao idealismo e à dedicação
desses homens públicos, a Serra é hoje modelo para
o Espírito Santo e exemplo para todo o Brasil.

Muito obrigado.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a Agência Câmara de Notícias acaba de in
formar que o relator da Comissão Especial sobre a
PEC n° 2ü-A/95, que institui o parlamentarismo, De
putado Bonifácio de Andrada, dentre outras providên-

cias, vai incluir no seu parecer a sugestão de que o
Primeiro-Ministro seja obrigatoriamente membro do
Congresso Nacional e não "de preferência um Parla
mentar", como estava previsto.

Naturalmente o parecer, que deve ser votado
nesta semana, busca privilegiar o Congresso Nacio
nal, na expectativa de ver ampliada suas poucas pos
sibilidades de aprovação em plenário.

Como todos sabem, o inciso 111 do § 4E do art. 60
da nossa Carta Constitucional institui como cláusula
pétrea a separação dos poderes, cuja extinção não
pode ser objeto de emenda constitucional, como pre
tendem alguns adeptos do parlamentarismo.

Aliás, nossas Constituições de 1891, 1934,
1946 e 1988 consagraram o presidencialismo, confir
mado pelo povo brasileiro, por grande margem de vo
tos, em dois soberanos plebiscitos: nos anos de 1963
e 1993.

É, pois, triunfante o presidencialismo em nosso
País, legitimado que foi por duas vezes pelos eleitores
brasileiros.

Com efeito, em mandato de segurança que im
petrei juntamente com os então Parlamentares Mi
guel Rossetto e Sandra Starling, o Exmo. Sr. Ministro
Néri da Silveira, do Supremo Tribunal Federal, em
1997, afirmou textualmente em seu relatório:

Melhor dizendo: o poder constituinte reformador
não teria o condão de introduzir a forma monárquica
de governo (sepultando a República) ou o regime par
lamentarista de governo (rompendo, ao menos parci
almente, a separação existente no presidencialismo,
entre os órgãos Executivo e Legislativo.)

Mais adiante, ensina ainda o douto Ministro do
STF:

Mantidos, pela soberana vontade popular, o pre
sidencialismo e a República, não se há mais de cogi
tar de revisão ou emenda alguma.

Dispensável se torna, portanto, destacarmos as
desvantagens do modelo parlamentarista, que tem
sua maior visibilidade na pouca alternância do Poder.

Meus nobres Pares bem se recordam que, na
Suécia, Olaf Paim permaneceu no poder por 18 anos,
bem como, na Inglaterra, Margareth Thatcher ficou
por quase 13 anos. Na fndia, Indira Gandhí permane
ceu 15 anos como Primeira-Ministra, de 1966 a 1977,
retornando em 1980 e deixando o posto em 1984, ao
ser assassinada. Na Alemanha, o Primeiro-Ministro
Khol por pouco não foi reeleito e, se o fosse, perma
neceria no poder por 19 anos, mais que Bismark, no
século passado.
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Tenho profunda convicção de que essa aventura
parlamentarista não prosperará nesta Casa.

Assim sendo, estou convencido de que, por lar
ga maioria de votos, os membros do Congresso Naci
onal rejeitarão esta irreverente investida contra a so
berana vontade do povo brasileiro, bem como não
permitiremos que nada se faça nesta Casa ao arrepio
das normas constitucionais.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. RODRIGO MAIA (Bloco/PFL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, embora alguns segmentos da socie
dade considerem que ainda não é o momento ade
quado para tratar do assunto, não podemos ignorar
que estamos há pouco mais de um ano das eleições
para a Presidência da República.

A Oposição está em campanha permanente há
aproximadamente quatro anos. Durante esse perío
do, vem, sistematicamente, criticando o Governo,
sem contudo apresentar linhas de ações concretas a
serem adotadas, em substituição às vigentes.

É oportuno enfatizar que a assunção de uma
postura crítica é muito cômoda, pois não tem nenhum
vínculo com o realizar. E mesmo assim o principal
candidato oposicionista não conseguiu atingir o pata
mar de 35% das intenções de voto durante todo o "pe
ríodo de campanha".

Se nos detivermos na análise da performance
dos outros candidatos oposicionistas, que já assumi
ram suas candidaturas, não será muito diferente.

Aquele que até há pouco tempo ocupava a se
gunda colocação na preferência do eleitorado, de
acordo com as pesquisas mais recentes, também não
conseguiu deslanchar e estacionou na faixa de
12,5%.

Situação idêntica, conforme as mesmas pesqui
sas, é vivenciada pelo terceiro pretendente, que ainda
não conseguiu alcançar o segundo colocado e oscila
nos 10%. E assim sucessivamente, com os demais
pré-candidatos da Oposição.

Enquanto a Oposição se digladia, o Governo
está aguardando os desdobramentos, sem contudo
ignorar a situação. Afinal, os dados sobre a preferên
cia do eleitorado indicam o candidato governista
como sendo a quarta opção, sem conseguir ultrapas
saros 6%.

Nesse cenário, surge dos quadros do PFL uma
alternativa que, logo de início, já atingiu a casa dos
14%. Essa nova opção alia dinâmica, modernidade e
competência a uma personalidade forte e determina-

da, sinalizando de forma inequívoca a tendência para
as próximas eleições.

Ademais, há que se considerar, também, o atual
pensamento internacional de levar as mulheres ao
poder. E, sem nenhuma sombra de dúvida, além das
qualidades mencionadas, a Governadora Roseana
Sarney possui o carisma inerente aos grandes líderes
políticos.

Vale destacar, Sr. Presidente, que o brasileiro
não se deixa mais levar por falsas promessas ou ilu
sões de ver resolvidos os problemas da Nação pela
aparição de um salvador. Experiências passadas, ain
da presentes na memória de todos nós, imunizaram o
povo desse risco.

Portanto, a preferência explicitada pela candida
tura da Governadora Roseana está atrelada à sua ex
periência, adquirida por meio de dois mandatos de
Deputada Federal e, principalmente, pela maneira
como vem administrando o Estado do Maranhão, pela
segunda vez consecutiva.

Além disso, é bom realçar que, entre os atuais
pretendentes ao cargo maior da República, a Gover
nadora Roseana é aquela que apresenta o menor ín
dice de rejeição. E mais importante ainda, quando as
pesquisas retiram da simulação o atual candidato go
vernista, ou o substituem por outro, o percentual de
intenção de votos da Governadora aumenta significa
tivamente.

Se considerarmos que essa ascensão é oriunda
apenas de sua aparição nos programas do PFL, po
demos inferir que, caso a candidatura venha a se con
firmar, e a partir da apresentação das propostas do
partido, aliado ao efetivo início da campanha, a ten
dência natural é o crescimento da sua posição junto
ao eleitorado.

Todavia, Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero
deixar bem claro que o PFL defende a manutenção da
base aliada que levou o Presidente Fernando Henri
que Cardoso ao cargo máximo. Enfatizo ainda que
nós do PFL defendemos as prévias para a escolha do
melhor candidato, independentemente de sua filiação
partidária.

Entretanto, se a Governadora continuar a cres
cer na preferência popular, não poderemos ignorar o
fato, pois, se o fizermos, as conseqüências poderão
ser, além de irreversíveis, extremamente prejudiciais
aos partidos que compõem a base governista, e pro
piciarão à Oposição oportunidade ímpar de assumir a
Presidência.

Portanto, devemos começar a debater a ques
tão, sem idéias preconcebidas, voltadas apenas para
a formação de uma chapa que tenha reais chances
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de sucesso no pleito do próximo ano. E. para tanto. O cidadão se forma na cultura da participação
não podemos virar as costas à opinião do eleitorado, por meio da ferramenta da educação. que. por sua
que se manifesta por meio dos institutos de pesquisa. vez. lhe confere maior racionalidade e capacidade de

A permanecer as tendências recentes, os parti- distinguir o certo do errado. A maior parte dos 150 mi-
dos aliados devem buscar posição de consenso em Ihões de brasileiros ainda está fora do mercado de
torno do nome da Governadora Roseana Sarney e consumo. Milhões de brasileiros perambulam nos es-
partir na busca de um nome para compor sua chapa. paços da pobreza marginal, enfrentando os desafios
que venha a somar os apoios necessários para uma da moradia, da saúde. da alimentação e da educação.
grande vitória em 2002. Milhares de crianças e jovens. antes mesmo de co-

Muito obrigado. nhecerem as reais possibilidades da vida. são joga
dos nos braços da violência e do abandono. São afas-

O ~R. GE~SON. GABRIElLl (Blo.co/PFL - BA. tados do convívio da cidadania. pela impossibilidade
Pronuncia o segu.l~te dls~urso.) - Sr. Presldent~, Sras. ~ do acesso às condições mínimas de engajamento na
Srs. De~ut.ados, ja se disse qu~ a de.mocracla ~~ a~l- vida social, institucional, cultural e política. A esses.
men~a dlan~mente no prat~ da.cl~~danla. A conSClenCla certamente está muito distante o conceito de pátria.
da cidadania fort.~lece as InstltUlçoes e torna seu~ ~e- cidadania, participação. Sua motivação primeira é a
presentantes legltlmos defensores das causas SOCiaiS. de garantir a sobrevivência.

.u~ cidadão consciente de se_us direitos tem Mas, para que o contigente dos desassistidos
condI90~sde cobrar e control~r ~s açoes ~os pod~res possa fazer parte do grande concerto social, é preci-
con~tltUldos. ~ f.und~mento basl.co do projeto de clda- so que os setores esclarecidos, os grupos e camadas
dama é a partlclpaçao e o engajamento das pessoas· • . ..

'd . t't' I d P' N- ., á engajadas no processo economlCO, cultural e polltlco.
n~ VI a Ins I uClona ? ais. ao se constrOl.uma p - sejam mais conscientes de seu real oder e de sua
trla sem p~netr~r no.am~go ~e suas n.ecessldades e capacidade de promover mudan as. p
sem espmto ciVICO. E o cldadao, nos sistemas demo- ç
cráticos. que indica diretamente seus representantes Tra~a-se d~ pe~ado gr~ve fechar os olhos para
e os escolhe. periodicamente. a fim de têlos mais as questoes naCionaiS. O Pais que temos e o País que
completamente sob sua dependência. Na Pátria de- podemos fazer ~elhor exig~.de.nós to~os o sent~men-
mocrática. o poder pertence ao seu povo e em seu to d: abne~a~ao. a conSClenCla do Ideal coletlv?,. a
nome é exercido. noçao do direito e do dever e. sobretudo, o espmto

E t
'd - f . . aberto para dizer "sim" à convocação pelo uso pleno

s as consl eraçoes se azem necessarlas nes- d'd d .
t P

. d' a CI a anla.
se momen o em que o ais começa a escortlnar um
novo horizonte políticoinstitucional. Não podemos, . ~ode-se até afirmar que um país.é um agregado
sob hipótese alguma, abdicar de nossa cidadania, ce- t~rntonal, de espaços e pessoas sem Identidade defi-
dendo a outros e muito menos a oportunistas de plan- n1da, sem vontade própria , sem afirmação cívica.
tão o nosso direito de reivindicar posições, apontar Mas ur:n~ nação é o país d.o sentimento pátrio. da von-
caminhos, defender causas ou selecionar as melho- tade CIVlca, da alma coletiva, onde as pessoas se or-
res alternativas para viabilizar nosso futuro. Temos ur- gulham do pedaço de terra em que habitam. cantam
gência de melhoria de processos. Temos pressa para seus hinos e sua poesia, cultivam sua cultura e seus
implantar as bases de um país economicamente antepassados. interpretam seus sentimentos e feste-
equilibrado, socialmente justo e solidamente demo- jam suas datas nacionais. E ainda, se unem para abrir
crático. Como podemos conquistar tais metas? as portas para o futuro.

Em primeiro lugar, há que sepultar a cultura aco- Precisamos transformar o País Brasil na Nação
modatícia que tem sugado o sangue da nossa criativi- brasileira. Precisamos libertamos da síndrome de
dade e quebrado a nossa vontade. Explicase: histori- "pra frente brasilismo", em que qualquer expressão
camente, a nossa representação política tem sido em de nativismo é tomada como de inspiração piegas ou
grande parte escolhida na base do "toma lá, dá cá" e autoritária.
influenciada pelos donos dos currais eleitoreiros que Não se trata de meta impossível. É mais simples
ainda persistem, apesar dos progressos conquista- do que se imagina. Basta que cada habitante cumpra
dos nos processos de redemocratização dos últimos seu dever. Que cada representante do povo desem-
17 anos. Tais práticas, infelizmente, ainda grassam penhe com eficiência sua missão. Que parem de ter-
entre nós, contribuindo para deformar o processo cu 1- giversar e apressem as mudanças que são indispen-
tural e alargar as fronteiras da barbárie política. sáveis para viabilizar a nossa carta magna.
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Devemos ser mais rigorosos, escolhendo aque
les que falem a nossa língua e expressem os nossos
sentimentos. Não podemos continuar a dar vez aos
que transformam a política em esteira para sua as
censão. O Brasil está maduro para sua reciclagem po
lítica. Para avançar é preciso não contemporizar. Para
crescer é preciso não fazer concessões aos privilégi
os, à ilicitude, aos engodos, à política de embosca
das. O Pais merece um banho de decência e fé.

De uma coisa devemos estar conscientes: po
demos terceirizar quase tudo; jamais poderemos ter
ceirizar a cidadania, sob pena de apagarmos o pas
sado, o presente e futuro de uma nação, e destruir
mos os sonhos de um povo.

Obrigado.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quando o Governo Fernando Henrique Car
doso anunciou a intenção de vender as empresas es
tatais de telecomunicações, a sociedade, os partidos
de oposição, indagaram os motivos. E a resposta foi:
haveria melhor qualidade e universalização dos servi
ços, haveria mais empregos.

Para deixar as empresas num excelente estágio
de qualidade, o Governo investiu US$ 22 bilhões. E de
pois vendeu por US$ 21 bilhões. Sendo que o BNDES
ainda emprestou nosso dinheiro para que eles com
prassem o nosso patrimônio.

A EMBRATEL foi nesse lote de telecomunica
ções para grupos norte-americanos. Ela era uma em
presa sólida, com tecnologia de ponta e dava lucro.
Mas foi vendida, porque assim determinou o capital
estrangeiro.

Pois bem, agora recebemos mais uma notícia
comprovando que fizemos um péssimo negócio. A
EMBRATEL acaba de anunciar a demissão de mil tra
balhadores: metade da operadora de telecomunica
ções e metade da Brasil Center, operadora de Cal!
Center. A empresa manda embora um milhar de pais
e mães de família, sob o argumento de que precisa
reduzir os gastos operacionais diante dos resultados
pífios da empresa. Entre os demitidos estão vários di
rigentes sindicais.

Esta é a modernidade pregada por FHC: entre
gamos nosso patrimônio aos estrangeiros e aumen
tamos a massa de desempregados a cada instante.

Na verdade, há mentiras nas palavras da empre
sa. O relatório financeiro do primeiro semestre da
EMBRATEL mostra que, dos R$ 3,7 bilhões de receita
líquida alcançados no período, apenas R$ 115 milhões
- cerca de 3% - correspondem à despesa de pessoal.
Daí pode-se estimar que a demissão dos trabalhadores

representará uma economia em torno de R$ 1.280 mil,
ou 0,21 % da receita líquida, considerando um quantita
tivo de pessoal de 7.500 trabalhadores.

A demissão não se deve a prejuízo. De fato, a
EMBRATEL teve um aumento de receita este ano em
torno de 20%, comparando-se com igual período no
ano passado. O aumento foi devido principalmente à
correção tarifária autorizada pela ANATEL - que é
uma mãe nesses casos -, em torno de 7%.

Eles só não ganharam mais por causa de uma
política de privilégio ao capital estrangeiro, priorizan
do a aquisição de equipamentos no exterior em detri
mento da indústria nacional. Essa política de negóci
os foi prevista pelos sindicalistas e pela Oposição na
época da venda das estatais. Sabíamos que os es
trangeiros iriam beneficiar a si próprios, não iriam va
lorizar a nossa indústria. Acontece que o dólar perdeu
o rumo, é cada vez mais desvalorizado, e agora eles
estão pagando caro pelo que compram lá fora.

É assim que funciona o sistema neoliberal glo
balizado. Ele não valoriza a indústria local, muito me
nos o trabalhador. Por isso que, na primeira oportuni
dade, dispensa sem argumentos decentes.

O consumidor também é lesado por essa políti
ca, porque naturalmente cai a qualidade do serviço, e
as tarifas aumentam (com a devida cumplicidade da
ANATEL). É bom lembrar que cada vez que a
atriz-modelo Ana Paula Arósio diz "Faz um 21 ", mais
pessoas vão para rua.

Diante desses fatos, posicionamo-nos ao lado
dos trabalhadores. Não aceitamos os argumentos da
empresa.

Não se descarta ser humano como se descar
tam fios e ferros. Defendemos o ser humano por uma
questão humanitária e também porque sabemos que
o fator humano é que faz a diferença. Pelo visto, a
EMBRATEL, que nos trata como ferros e fios, ainda
não aprendeu sobre isso.

Estamos juntos com os trabalhadores na luta.
Vamos reagir.

Obrigado.

A SRA. ANA CORSO (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a revista Exame edita anualmente um guia das
cem melhores empresas para se trabalhar, em doze
setores. Vários jornalistas são destacados para con
versar com os funcionários de cada empresa para
proceder à avaliação. Foram realizadas 242 reuniões,
duas por empresa, com 2.420 funcionários, num total
de 360 horas de conversa, para que o guia retratasse
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Segundo a Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e a Alimentação - FAO (dados ,de
1999), a produção mundial de pescado tem evolUldo
de forma contínua, nas últimas décadas, chegando a
122 milhões de toneladas em 1997. Desde o início da
década de 1990, a evolução da produção pesqueira
mundial baseia-se principalmente na aqüicultura (al
cançando 28 milhões de toneladas em 1997). A parti
cipação da pesca extrativa mostra-se estabilizada
nos últimos cinco anos, em torno de 90 milhões de to
neladas.

O Brasil atualmente ocupa o 250 lugar no ran
king mundial relativo à produção de pescado, o que
corresponde a menos de 1% do total mundial. Tradici
onalmente, a atividade pesqueira nacional emba
sa-se na pesca extrativa, na região costeira e em
águas continentais, com predominância da produção
de pequena escala (a chamada "pesca artesanal").
Na década de 1970 e até 1986, a exploração pesquei
ra nacional apresentou tendência geral de crescimen
to. A produção máxima foi alcançada em 1986, che
gando-se a 940.000 toneladas/ano. A partir de então,
ocorreu um declínio, estabilizando-se posteriormente
em torno das 700 mil toneladas/ano - número este
que persiste até o presente.

Atualmente (com base em dados de 1997), esti
ma-se que no Brasil se produzem 450 mil tonela
das/ano de pescados de água salgada, sendo mais
de 95% provenientes da captura de espécies costei
ras tradicionais, tais como: lagosta, camarão, sardi
nha e peixes de fundo. De espécies oceânicas, como
os atuns e afins (excluindo-se o bonito listrado, cuja
ocorrência é mais costeira), a produção nacional atin
giu, em 1997, pouco mais de 5 mil toneladas - cerca
de 1% co total capturado no Oceano Atlântico.

Nas últimas décadas, uma crise de sustentabili
dade - caracterizada por acentuada queda de produ
ção - vem prejudicando a pesca dos estoques tradici
onalmente explotados nas regiões costeiras e conti
nentais. Em conseqüência, a participação desses
segmentos na produção nacional vem decrescendo
paulatinamente. Em contrapartida, a aqüicultura já
participa com cerca de 12% da produção nacional.

A pesca costeira em pequena escala - também
chamada "artesanal" - mantém sua importância social
e econômica, ainda que em um nível precário de orga
nização. Diversos fatores, dentre eles a necessidade
de buscarem-se fontes alternativas de renda e empre
go, têm impulsionado um número crescente de pesso-

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR

Procuramos atender à solicitação do Exmo

Sr. Deputado Cunha Bueno, no sentido de elabo
rar-se estudo técnico acerca de matéria publica
da em 5 de agosto de 2001 no jornal O Estado
de S. Paulo, com o titulo "Ameaça no Mar - A
Guerra do Atum.

Para que possamos abordar o assunto com
maior propriedade, procuraremos traçar, inicialmen
te um breve panorama do setor pesqueiro no Brasil.
Em seguida, abordaremos a questão institucional,
as políticas governamentais para o setor, a questão
da pesca oceânica - enfocando destacadamente a
polêmica relativa ao arrendamento de embarcações
estrangeiras para a pesca de atuns e afins Por últi
mo, detalharemos os aspectos jurídico e legislativo:
normas legais em vigor, acordos internacionais e
projetos de lei em tramitação.

com fidelidade os melhores ambientes de trabalho do PANORAMA DO SETOR PESQUEIRO
País. NO BRASIL

Nesse contexto, duas empresas de Caxias do
Sul, cidade que tenho o orgulho de representar nesta
Casa, foram consideradas, do ponto de vista dos tra
balhadores, as melhores para se trabalhar: as Lojas
Amo, a segunda melhor no comércio varejista, e a
Marcopolo, fabricante de carrocerias para ônibus.

Queremos congratular-nos pela premiação con
cedida, uma vez que ela está diretamente relaciona
da às condições de trabalho oferecidas, tais como:
plano de saúde; remuneração; assistência a familia
res; auxílio-educação para funcionários e dependen
tes; gratificações; oportunidade de crescimento na
empresa; cursos de atualização e valorização dos
funcionários.

Precisamos saudar os empresários que vêem
nos seus funcionários cidadãos merecedores de te
rem seus direitos respeitados e de serem incentiva
dos a crescer profissionalmente, por serem os agen
tes diretos da construção da riqueza deste País.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, tendo o jornal O Estado de S. Paulo publica
do matéria intitulada "A Guerra do Atum", solicitei à
Assessoria da Casa estudo a respeito do assunto.

Por ser oportuna e interessante a matéria, solici
to a transcrição do trabalho nos Anais da Casa.

Era o que tinha a dizer.
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as para essa atividade, gerando um aumento do esfor
ço de pesca e acentuada queda de produtividade.

A pesca continental, basicamente de subsistên
cia, tem sido explorada comercialmente em todo o
País, notadamente nas Regiões Norte e Cen
tro-Oeste. Cabe salientar a potencialidade da captura
e cultivo de peixes ornamentais, cujas exportações
vêm crescendo a cada ano, com estimativas de recei
tas da ordem de US$12 milhões, em 1998.

O Brasil tem 550 mil hectares de reservatórios e
407 km de canais de irrigação, somente na Região
Nordeste. Apresenta ainda limas altamente favoráve
is, insumos disponíveis e grandes extensões de terras
alagadas subaproveitadas - mais de 2 milhões de
hectares. Esses fatos evidenciam o potencial deste
País para o desenvolvimento da aqüicultura, sendo
considerado um dos mais promissores para essa ati
vidade, no mundo.

Entretanto, a participação da aqüicultura brasi
leira na produção mundial de pescado é modesta,
apesar de seu rápido desenvolvimento: crescimento
conjunto da ordem de 49% em 1997, contra 10% em
nível mundial. Nesse mesmo ano, a aqüicultura brasi
leira produziu 87 mil toneladas de pescado, o que cor
responde a pouto mais de 0,3% das 28 milhões de to
neladas produzidas no mundo.

A aqüicultura empresarial, embora de recente im
plantação, tem praticamente dobrado a sua participa
ção na produção de pescado do País, a cada ano. Ca
racterizada por alto nível de organização e elevado pa
drão tecnológico, a aqüicultura nacional utiliza uma
grande variedade de espécies nativas e exóticas. Des
tacam-se entre elas: o camarão marinho (no Nordeste),
o mexilão e outros moluscos bivalves (em Santa Catari
na) e a tilápia (em todo o território nacional).

A contribuição da pesca e da aqüicultura para a
economia nacional, mesmo modesta no presente,
movimenta cerca de US$ 1 bilhão/ano. Trata-se de
uma importante fonte de emprego e de renda para
cerca de 4 milhões de pessoas (direta e indiretamen
te) residentes em zonas ribeirinhas e costeiras,
não-raro distantes de centres urbanos e de estruturas
adequadas de serviços sociais. É um setor que contri
bui significativamente para a oferta de alimentos pro
téicos de origem animal e para o equilíbrio do balanço
comercial do País, através da exportação de produtos
de alto valor no mercado internacional, atingindo US$
191 milhões de dólares em 1993 (US$ 137 m]hões
em 1999).

Estima-se que na atividade pesqueira (como um
todo) trabalharem diretamente (considerando-se os
setores de produção e transformação) cerca de 700

mil pessoas, das quais, 90% na pesca artesanal e o
restante na pesca costeira industrial. Na aqüicultura, o
número de produtores já ultrapassa 85.000. O nível so
ciocultural desse contingente de trabalhadores é bai
xo, com elevado grau de analfabetismo, pouca capaci
dade tecnológica e gerencial, estrutura de organização
social e produtiva desarticulada, normalmente sem as
sistência médico-hospitalar e previdência social.

A frota pesqueira nacional (mais de 26.000 em
barcações) é composta por barcos antigos - cerca de
98% têm mais de 10 anos de construção - cujo raio
de ação é restrito. Essa frota opera em áreas costei
ras sobreexplotadas, utilizando padrões de pesca su
perados, geralmente apresentando altos custos de
produção e baixa produtividade.

Parte do parque industrial pesqueiro passa por
um processo de decadência, com a desativação de vá
rias unidades, resultado do seu sobredimensionamento
no passado e da diminuição das capturas, com conse
qüências na apresentação e diversidade dos produtos
elaborados. Isso provoca, ainda, um baixo aproveita
mento e significativas perdas de matéria-prima, com
prometendo a competitividade dos produtos pesqueiros
nos mercados nacional e internacional, além, é claro, da
diminuição da oferta de empregos.

De maneira geral, a cadeia produtiva pesqueira
apresenta-se bastante desorganizada, com margens
de lucro aparentemente excessivas e situações ina
dequadas de acondicionamento e transporte, nas fa
ses de intermediação, reduzindo a qualidade e ele
vando o preço cio produto ao consumidor.

QUESTÃO INSTITUCIONAL e POLíTICA
GOVERNAMENTAL

Os primeiros atos legais relacionados à pesca
no Brasil datam de 1912. Desse ano até 1932, essa
atividade foi integrada ao elenco de providências go
vernamentais, através da criação da Inspetoria de
Pesca e de ações da Marinha, Entre 1933 e 1961, sob
a supervisão do Ministério da Agricultura, o setor ex
perimentou certa tecnificação, mantendo-se, todavia,
como atividade essencialmente artesanal.

No período de 1962 a 1989, os assuntos da pes
ca, no Brasil, foram geridos pela Superintendência
Nacional da Pesca - SUDEPE. Tratava-se de uma au
tarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, direcio
nada exclusivamente ao desenvolvimento e gestão
da atividade pesqueira, tendo realizado importantes
ações de fomento. Ocorreram investimentos públicos
e privados, sendo concedidos incentivos fiscais à ati
vidade empresarial.
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A política de expansão do setor com base em in
centivos fiscais revelou-se equivocada, resultando na
concentração de industrias pesqueiras em determi
nadas regiões e na explotação excessiva de alguns
estoques de peixes (como a sardinha e o pargo) e
crustáceos (lagosta e camarão).

A situação do setor pesqueiro nacional tor
nou-se crítica, observando-se reduzida produtivida
de, obsolescência da frota pesqueira e baixo nível
tecnológico. Empregam-se, ainda, métodos predató
rios, que ocasionam sérios danos ambientais e com
prometem o futuro da atividade. O excessivo esforço
de pesca dirigido a determinadas espécies que ocor
rem próximas à costa prejudicou sua rentabilidade. O
exemplo da sardinha é característico: a produção caiu
de 230.000 toneladas, em 1973, para 20.000 tonela
das, em 1990 Nos anos recentes, o Brasil tornou-se
importador de sardinhas.

No período subseqüente - 1989 a 1998 - coube
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA tratar das ques
tões pesqueiras no Brasil. Essa autarquia, criada para
reunir as atribuições de vários órgãos, inclusive a
SUDEPE, teve uma atuação marcada por uma visão
preservacionista do assunto - como seria próprio de
um órgão ambiental.

No final de 1995, foi criado o Grupo Executivo do
Setor Pesqueiro - GESPE, com o intuito de conciliar a
política do governo com as necessidades e anseios do
setor. Reuniram-se representantes de onze ministérios,
do setor produtivo e de instituições de pesquisa e exten
são, propondo-se novos modelos de gestão, com vista
ao desenvolvimento sustentável da atividade.

No ano de 1998, em cumprimento ao disposto
no art. 41, inciso I, da Lei n° 9.649, de 27 de maio de
1998, o Poder Executivo reviu a estrutura, as funções
e atribuições do IBAMA, transferindo as funções de
desenvolvimento e fomento dos recursos pesqueiros
para o (atualmente denominado) Ministério da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento, onde se criou o
Departamento de Pesca e Aqüicutura - DPA.

Todavia, embora as funções relativas ao apoio ao
desenvolvimento da pesca tenham sido transferidas ao
Ministério da Agricultura, permanecem no IOOma (vin
culado ao Ministério do Meio Ambiente) as atribuições
de pesquisa, controle e fiscalização da pessoa, pesca
amadora e difusão de tecnologia. Ainda não estão per
feitamente definidos os limites de atuação entre as duas
áreas governamentais envolvidas.

O Departamento de Pesca e Aqüicultura declara
adotar um política que visa recuperar e imprimir uma
"nova dinâmica" ao setor pesqueiro nacional, com

base em um enfoque de cadeias produtivas e em fun
ção da oferta ambiental, em três frentes:

1. acelerado avanço da aqüicultura, por meio do
estabelecimento de ambiente propício a mercados;

2. aproveitamento racional dos recursos pes
queiros existentes na Zona Econômica Exclusiva
(ZEE) brasileira e em águas oceânicas internaciona
is; e

3. medidas de recuperação, sustentabilidade e
competitividade dos principais recursos pesqueiros
sobreexplotados nas áreas litorâneas.

São as seguintes as estratégias de desenvolvi
mento da pesca, no contexto da atual política gover
namental:

a) ampliação e modernização da pesca oceâni
ca na ZEE brasileira e em águas internacionais;

b) estímulo à aqüicultura continental costeira e
de águas oceânicas;

c) recuperação e racionalização das principais
pescarias costeiras;

d) apelo a pescarias artesanais e aqüicultura fa
miliar;

e) introdução de novas alternativas tecnológicas
e comerciais;

f) proteção e inserção internacional competitiva
da atividade pesqueira e da aqüicultura, incluindo a
abertura de espaços negociais e a atração de capitais
estrangeiros; e

g) aumento do consumo interno dos produtos
pesqueiros.

Com o enfoque governamental centrado no ne
gócio da pesca e da aqüicultura, na promoção das ati
vidades de pequena escala e no envolvimento do se
tor produtivo na definição das políticas de fomento e
desenvolvimento, elaboraram-se metas para o ano de
2003, visando à sustentabilidade e à inserção compe
titiva do setor no mercado nacional e internacional.

O DPA está organizando um banco de dados
contendo informações sobre o setor pesqueiro e es
pera que, em 2003, pelo 80% dos usuários das ativí
dades de pesca e aqüicultura estejam devidamente
cadastrados, registrados e licenciados.

O Plano Plurianual do Governo Federal para o
período 2000-2003 prevê dois programas relativos à
pesca:

a) Programa de Desenvolvimento da Pesca e
Programa de Desenvolvimento da Aqüicultura - Mi
nistério da Agricultura e do Abastecimento;

b) Programa de Recursos Pesqueiros Sustentá
veis - Ministério do Meio Ambiente.



46978 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200\

O OPA concentra suas ações em um número Ii- mento nas capturas, principalmente por meio da ex-
mitado de iniciativas, com a finalidade de racionaliza- pansão da pesca em áreas não tradicionais.
rem-se os recursos humanos e financeiros disponíve- Entretanto, duas limitações se impõem à pesca
is. O eixo dos programas prioritários baseia-se em: oceânica: a escassez de embarcações pesqueiras

1. Cadeias Produtivas: adequadas à operação em alto mar e a escassez de
1.1. Pesca Oceânica: atuns e afins; pessoal qualificado. Para contornar essas limitações,
1.2. Pesca Costeira: lagosta, camarão da costa o Ministério da Agricultura vem concedendo autoriza-

norte e sardinha' ções para o arrendamento, por empresas de pesca
1.3. AqÜicultura: camarão marinho de cultivo, ti- br~sileira, demarcaç~es. estrangeiras - medida que é

lápia e moluscos bivalves. objeto de grande polemlca.
2. Programas Especiais: !ais autorizações p.ar~ a captura de p~ixes e
2.1. Pesca Artesanal' crusta?eos ~a Z.EE brasllel~a por embarcaço?s es-

.. ' : . trangelras tem sido concedidas em grande numero,
2.2. Aqulcultura Familiar. desde o ano de 1999 até o presente. Entretanto, ainda
ZEE e REVIZEE se desconhecem o potencial máximo de captura, a

. A Zona Econômica E~clusiva é uma fai~a oceâ- distribuição ao longo da costa e as épocas de abun-
mca que se estende na faixa de 12 a 200 milhas da dância das espécies demersais de peixes e caran-
costa, incluindo ilhas oceânicas, onde os países de- guejos. Especialistas temem que capturas excessivas
têm soberania sobre os recursos vivos e não-vivos. levem ao colapso os estoques pesqueiros.
De acordo ~o~ tratados internacion~is em vigor para Reportagem publicada em 5 de agosto de 2001
exercer o direito de explorar economicamente a ZEE, no Jornal O Estado de S Paulo com o título "Amea-
um país p~e~isa elaborar ~m di~g~óstico.d~ recursos, ça no Mar - A Guerra do Atum", ~ugere que a política
com o obJetiVO de garantir o direito de limitar ou ex- de arrendamento estaria sendo desvirtuada. Informa
p~ndi~ a prospecçã~ e a pesca por demarcações na- que, no ano 2000, teriam sido liberadas licenças para
ClonalS ou e.strangelras. . .. o arrendamento de 82 embarcações estrangeiras e,

O Revlzee .é o prowama braSileiro destlna~o a desse conjunto, 62 seriam destinadas ao Estado da
estudar o po.ten~lal produtivo da ZEE, sendo consld~- Paraíba. Hoje, existiriam 13 empresas em Cabedelo
rado pelos Cientistas como um marco na oceanografia (PB) exclusivamente dedicadas à atividades com bar-
brasileira. Sua finalização nas regiões Sul e Sudeste cos arrendados.
é prevista para o final do ano de 2001 e, então, será A organização ambientalista Greenpeace acu-
p~ssível estab:lecer-S? ~m programa de conser~~- sa as autoridades de estarem emprestando a bandei-
çao e ex~loraçao economlca .das dezenas~de esp~cl- ra brasileira para embarcações que já não são aceitas
es pesqUlsadas. P_ara a sua Imp.lementaçao, .equ~pa- em outros portos, porque não respeitam os acordos
ram-s~ embarcaçoes de pesquisa com esplnhé~s e internacionais de pesca. Segundo essa ONG, muitas
armadilhas que ~Icança~ até 10°9 m d.e pro!un.dlda- embarcações burlam as normas, procurando prote-
de. Antes do Revlzee, as .lnform~ç~es dlsponlvels s~- ger-se sob a bandeira de que não são signatários dos
bre a fauna ~ a flora mannha~ I~mltava-se a pr?fundl- acordos. Estima-se países que e arca de 1.300 em-
dade~ d~ ate ~OO m~ _o que 1I~ltava o conheCimento barcações estariam operando em todo o mundo, com
dos Cientistas as regloes costeiras. as chamadas "bandeiras de conveniência" de países

PESCA OCEÂNICA como Belize, Honduras, Panamá e São Vicente.
A ênfase na pesca oceânica tem em mira a efeti- Embora o Brasil defenda os acordos internacionais,

va ocupação da Zona Econômica Exclusiva e, numa desde que começou a estimular a pesca do atum es-
segunda etapa, a pesca em águas internacionais, vi- taria sendo procurado por embarcações desse tipo.
sando à captura de recursos pesqueiros altamente A reportagem de O Estado de S. Paulo ouviu o
migratórios. engenheiro de pesca José Dias Neto, do Ibama, críti-

Ainda no ano de 1988, em meio à crise que atra- co da política atual, que teria afirmado que "a política
vessava o setor pesqueiro, Neto e Mesquita (6) realiza- do OPA é vendida a partir de mitos; um deles seria o
ram um estudo em que estimaram a potencialidade da riqueza do mar brasileiro. Apesar da longa exten-
pesqueira de quatro regiões brasileiras, concluindo que são da costa, nosso mar é relativamente pobre de pe-
a pesca marítima poderia oferecer incrementos, numa ixes; sabemos disso há 40 anos". A maior preocupa-
estratégia de longo prazo, e observaram que o estoque ção do Ibama seria a dificuldade de fiscalização dos
de atum e afins seria um dos poucos a comportar au- navios com bandeira de conveniência. Para Dias, "o
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estrmulo ao arrendamento favorece a introdução de
métodos de pesca predatórios, denunciados pela ma
ioria das nações, inclusive o Brasil".

Outro pesquisador ligado ao Ibama, o engenhei
ro de pesca José Heriberto Lima, teria declarado ao
jornal que "um dos temores mais freqüentes é o do
transbordo em alto-mar: navios menores transfeririam
o pescado para outras maiores, que levariam a carga
para portos internacionais, dificultando o controle de
cotas".

O Presidente da Colônia de Pescadores de Ca
bedelo, Reynaldo Maya, teria afirmado que "algumas
tripulações partem em barcos com capacidade de
permanência no mar de três meses, mas só voltam
seis meses depois, o que somente seria possível por
que fazem transbordo e são abastecidos por navios
maiores".

O Diretor do OPA, Gabriel Calzavara de Araújo,
também ouvido pela reportagem de O Estado de São
Paulo, teria afirmado que "o Brasil explora mal a pes
ca nas áreas das águas profundas do Atlântico Sul", e
que "a nona economia do mundo não pode se dar ao
luxo de abaixar a cabeça para o oceano". Rebatendo
as críticas, ele teria dito: "essa polêmica surge no mo
mento em que estamos travando uma guerra diplo
mática para conquistar maiores cotas de pesca; isso é
protecionismo de mercado".

A reportagem esclarece que "o palco da guerra
à qual o diretor do OPA se refere é a Comissão Inter
nacional para a Conservação do Atum Atlântico. Mais
conhecida pela sigla inglesa ICCAT, essa instituição é
responsável pela preservação de quase 30 espécies
de atuns, peixes migratórios de grande valor comerci
ai e caçados com espantosa voracidade. Nas reu
niões da ICCAl, que reúne 30 países e mais os mem
bros da Comunidade Européia, é delimitado o volume
total de atuns a ser capturado a cada ano e a cota de
cada país. Os que recebem as cotas mais gordas são
os de maior tradição pesqueira, uma vez que e o crité
rio utilizado é o do volume de pesca obtido em anos
anteriores. Quem pescou mais no passado terá cota
maior. Para reivindicar aumento da cota, o Brasil pre
cisa mostrar que pode pescar mais. Daí a correria pe
los barcos com bandeira de conveniência. Mas não é
só. O Brasil também tem de brigar com outros países,
uma vez que a ICCAT se recusa a aumentar o volume
de pescado que pode ser extraído. Enfim, para um
país ganhar uma cota maior, outro tem de perder al
gum pedaço".

O professor Fábio Hazin, do Departamento de
Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco e
representante científico do Brasil na ICCAl, indicado

pelo Ministério da Agricultura, declarou à reportagem:
"Estamos no meio de uma guerra diplomática, a guerra
do atum; estamos defendendo nossos direitos".

A matéria de O Estado de S. Paulo informa que
Hazin, originário de uma família com tradição na in
dústria pesqueira, é um nome respeitado na área ci
entífica, mas não uma unanimidade. Outros cientis
tas, como José Heriberto de Lima, do Centro de Pes
quisa e Extensão Pesqueira do Nordeste, vinculado
ao Ibama, não vêem sentido na guerra do atum. De
acordo com Lima, "existe um compasso entre a capa
cidade da frota pesqueira mundial e os recursos dis
poníveis. Os barcos têm capacidade para pescar mui
to mais do que aquilo que está disponível. A maior
parte das espécies de peixes de valor comercial já
está sendo capturada em níveis que comprometem
sua reprodução. Isso pode levar à extinção dessa ati
vidade econômica".

E a reportagem conclui: "Por esse raciocínio, o
Ministério da Agricultura está na contramão da histó
ria. Afinal, no momento em que aumenta a pressão
para se reduzir a intensidade da pesca, o Brasil resol
ve apostar no mar".

Trata-se, sem dúvida alguma, de assunto bas
tante polêmico. No dia seguinte à publicação da re
portagem de O Estado de S. Paulo - dia 6 de agosto
de 2001 - o Diário Oficial da União publicou a Instru
ção Normativa n° 16, de 30 de julho de 2001, do Minis
tério da Agricultura e do Abastecimento, que fixa limi
tes para a captura de espécies migratórias nas águas
jurisdicionais brasileiras e estabelece novos procedi
mentos operacionais para embarcações estrangeiras
de pesca arrendadas.

Destacamos, dentre os dispositivos da Instru
ção Normativa n° 16, de 2001, os seguintes aspectos,
que nos parecem relevantes no contexto do presente
estudo:

a) estabelecem-se limites máximos de captura
para as seguintes espécies, altamente migratórias,
em águas jurisdicionais brasileiras: espadarte, agu
Ihão branco e agulhão negro;

b) as empresas de pesca e armadores de pesca
deverão informar, mensalmente, o peso total captura
do de espadarte, albacora branca, agulhão branco e
agulhão negro:

c) a partir de 20 de agosto de 2001 ,as embarca
ções pesqueiras deverão, obrigatoriamente, manter
em funcionamento dispositivo de rastreamento por
satélite que permita o monitoramento automático, em
tempo real, das operações de pesca realizadas sob
jurisdição brasileira, além de viabilizar o trabalho de



PROCESSO LEGISLATIVO
Diversas proposições tramitam nas duas Casas

do Poder Legislativo Federal, propondo alterações ou
a substituição do Decreto-Lei n° 221, de 1967, ou dis
pondo sobre matérias correlatas.

Dentre os projetos de lei que aguardam inclusão
na pauta de votação da Comissão de Agricultura e Po
lítica Rural da Câmara dos Deputados, parece-nos im
portante destacar um bloco de seis: o PL n° 687/95 e
outros 5 a ele apensados. Se aprovados, poderão alte
rar profundamente a legislação pesqueira em vigor:

PL n° 687-A, de 1995, do Sr. Koyu lha, que "dis
põe sobre a política pesqueira nacional, regula a ativi
dade pesqueira, e dá outras providências". Sendo a
proposição mais antiga, a ela foram apensadas ou
tras cinco. Em síntese, a proposta desse PL consiste
em regulamentar, de forma ampla, o setor pesqueiro,
revogando especificamente o Decreto-Lei n° 221, de
1967.

Pl n° 825-A, de 1995, do Sr. Murilo Pinheiro,
que "dispõe sobre a pesca amadorística". Em síntese,
esse Pl conceitua a pesca amadorística de forma co
incidente com o regulamento em vigor e estabelece o
exercício dessa atividade não gera aos seus pratican
tes qualquer direito ou benefício de natureza previ
denciária.

Pl n° 1.273-A, de 1995, do Sr. Fausto Martelo,
que "dispõe sobre a pesca, a agricultura, a proteção
dos recursos pesqueiros, e dá outras providências".
Em síntese, esse PL busca definir os diversos aspec
tos relativos à atividade pesqueira e regulamentá-Ia,
de forma abrangente, revogando especificamente o
D.L. n° 221, de 1967; a Lei n° 7.643, de 1987; e a Lei n°
7.679, de 1988(especificamente revogados).

PL n° 2.965-A, de 1995, do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira, que "dispõe sobre a proteção, a conserva
ção e estímulos à pesca e à agricultura, e dá outras
providências". Em síntese, esse PL também busca
definir e regulamentar de forma ampla a atividade
pesqueira, substituindo o D.L. n° 221, de 1967; a Lei
n° 7.643, de 1987; e a Lei n° 7.679, de 1988 (especifi
camente revogados).
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observadores de bordo, designados pelo Ministério pesqueiras; embarcações; permissões, proibições e
para proceder à coleta de dados e informações; concessões; equipamentos de captura; agricultura;

d) apresentação obrigatória de documentação fiscalização, infrações e penalidades; incentivos fis-
comprobatória de que, nos 12 meses anteriores ao cais; etc.
pedido inicial de arrendamento de embarcações es- Apesar de o Decreto-Lei n° 221, de 1967, já ha-
trangeiras de pesca (atuns e afins), ou relativo ao seu ver recebido algumas alterações, introduzidas por
reingresso, a embarcação operou de acordo com as normas legais posteriores, muitos de seus dispositi-
recomendações da Comissão Internacional para a vos já se tornaram anacrônicos, sendo desejável sua
Conservação do Atum Atlântico - ICCAl, informando substituição por uma nova lei.
inclusive as suas capturas àquela Comissão.

LEGISLAÇÃO EM VIGOR
Restringindo-nos aos níveis de lei até decreto

(para evitar um detalhamento excessivo), as principa
is normas legais em vigor que se referem à pesca, no
Brasil, são as seguintes:

• Decreto-lei n° 221, de 28-2-1967, que "dispõe
sobre a proteção e estímulos à pesca, e dá outras
providências";

• Lei n° 7.643, de 18-12-1987, que "proíbe a
pesca de cetáceos nas águas jurisdicionais brasilei
ras, e dá outras providências";

• lei n° 7.679, de 23-11-1988, que "dispõe so
bre a proibição da pesca de espécies em períodos de
reprodução e dá outras providências";

• Lei n° 7.735, de 22-2-1989, que "dispõe sobre
a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, e dá outras providências";

• Lei n° 8.617, de 4-1-1993, que "dispõe sobre o
mar territorial, a zona contígua, a zona econômica ex
clusiva e a plataforma continental brasileiros, e dá ou
tras providências";

• Decreto n° 1.530, de 22-6-1995, que "declara a
entrada em vigor de Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar, concluída em Montego Bay,
Jamaica. em 10-12-1982";

• Lei n° 9.605, de 12-2-1998, que "dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências";

• Lei nO 9.649, de 27-5-1998, que "dispõe sobre
a organização da Presidência da República e dos Mi
nistérios, e dá outras providências";

• Decreto n° 2.869, de 9-12-1998, que "regula
menta a cessão de águas públicas para exploração
da agricultura, e dá outras providências".

O Decreto-Lei nO 221, de 1967, é a norma legal
em vigor mais abrangente, relativa à pesca, abordan
do aspectos como: modalidades de pesca; pescado
res profissionais, amadores e cientistas; empresas
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PL n° 3.016-A, de 1997, do Sr. Silas Brasileiro,
que "dispõe sobre os equipamentos e petrechos que
se podem utilizar na pesca, e dá outras providências".
Em síntese esse PL relaciona os petrechos de pesca
que poderão ser utilizados por profissionais e amado
res e dispõe sobre a fiscalização, penalidades e medi
das a serem adotadas em benefício dos pescadores
artesanais.

PL n° 3.331-A, de 1997, do Sr. Milton Mendes,
que "dispõe sobre a política pesqueira nacional, regu
la as atividades de pesca e agricultura, e dá outras
providências". Em síntese, esse PL busca definir e re
gulamentar de forma ampla a atividade pesqueira,
destacando-se dos demais pela proposta de criação
de Conselhos Regionais de Pesca compostos parita
riamente por representantes do Poder Público e da
sociedade civil, com competência para propor diretri
zes de políticas governamentais para o setor, regula
mentar a atividade, tratar de pesquisas, projetos, cré
dito e fiscalização. Revoga-se especificamente o DL
n0221, de 1967.

Tramitação: os seis projetos de lei supra referi
dos já foram apreciados pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minerais, onde se
aprovou o parecer - favorável, na forma de um Substi
tutivo - do Relator, Deputado Jaques Wagner. O con
junto ainda deverá ser apreciado pela CAP.R. e pala
C.C.J.R. (Art. 54).

Parecer na CAP.R.: Nessa comissão, coube ao
nobre Deputado Adão Pretto a Relatoria dessas seis
proposições; seu parecer é favorável, na forma de um
segundo substitutivo, que incorpora grande parte do
substitutivo adotado pela C.D.C.MAM. e a Emenda
n° 9 apresentada (ao 1° Substitutivo) na Comissão.

Observação: não tendo sido apresentadas
emendas às proposições originais, ao 1° Substitutivo
do Relator ofereceram-se nove emendas, todas de
autoria do nobre Deputado Xico Graziano; em
30-12-1999, o Relator apresentou complementação
de voto, em que acata a Emenda n° 9 e rejeita as de
mais, concluindo pela aprovação dos seis projetos de
lei na forma do 2° Substitutivo. Após audiência pública
realizada na Comissão em 15-5-2001, aguardam-se
sugestões de aprimoramento, de parte do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento e de entidades re
presentativas do setor pesqueiro.
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Consultoria Legislativa, 17 de setembro de
2001 . - Luciano Gomes de Carvalho Pereira, Con
sultor Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con
cedo a palavra ao Sr. Nelson Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, por dois anos consecutivos a
bancada paulista desta Casa vem alocando recursos
federais para as obras de construção do Hospital do
Câncer da Fundação Pio XII de Barretos, São Paulo.

O Ministério da Saúde, por sua vez, tem investi
do maciçamente em equipamentos para que o hospi
tal possa oferecer serviço diferenciado aos pacientes
de câncer.

Recentemente a Secretaria Estadual de Saúde
de São Paulo tomou a decisão de reduzir em 30% o
repasse de verbas ao referido hospital, prejudicando
sobremaneira o atendimento aos doentes mais ca
rentes.

Essa medida, Sr. Presidente, limita as possibili
dades dos mais pobres de terem acesso a um direito
fundamental de toda pessoa humana, que é a saúde.

Por oportuno, quero lembrar que o Hospital do
Cãncer da Fundação Pio XII de Barretos foi agraciado
pelo Ministério da Saúde com o Certificado Hospitalar
2000, como sendo o melhor hospital do Brasil no
atendimento da rede pública, com cerca de mil paci
entes/dia. Lembro ainda que no próximo mês de no
vembro será inaugurado o novo complexo, que dará
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ao hospital a possibilidade de aumentar em 40% sua
capacidade.

Quero, Sr. Presidente, desta tribuna, fazer um
apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Pa
ulo, Sr. Geraldo Alckmin, para que reveja essa deci
são no sentido de torná-Ia sem efeito, restabelecendo
o repasse de recursos ao Hospital do Câncer de Bar
retos, o que até então vinha sendo fe~o, devolvendo a
todos os pacientes que o procuram a esperança de
uma vida melhor.

Solicito também que, através da Mesa Diretora,
seja encaminhada cópia deste pronunciamento ao
Exmo. Sr. Governador e ao seu Secretário de Saúde,
para que tomem conhecimento do assunto.

Tenho certeza de que o Sr. Governador, com o
seu espírito público já demonstrado em decisões an
teriores e sensível aos problemas de seu Estado, irá
atender a este apelo que ora faço da tribuna.

Muito obrigado.

O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de manifestar minha solidari
edade aos funcionários e dependentes de
ex-trabalhadores da Rede Ferroviária Federal, que lu
tam contra a absurda ação de despejo que os ameaça.

A empresa está em liquidação e já foi a leilão.
Como não apareceu nenhum interessado em comprar
as casas que fazem parte do patrimônio da empresa, os
moradores estão sendo intimados a abandonar suas re
sidências em São João de Mer~i. A situação é absurda
e precisa ser imediatamente contornada.

É o caso, por exemplo, da pensionista Arany
Rosa Mendes, de 83 anos, que há 24 anos mora em
uma das casas cedidas aos funcionários, no Bairro do
Éden. Ela é viúva de Elcides Mendes, que trabalhou
38 anos na Rede, e se encontra na mesma situação
de mais oito famílias que têm sido pressionadas por
medidas injustificáveis por parte da empresa.

Até 1988 todos os moradores pagavam de 3% a
6% dos salários como taxa de moradia. Desde então,
a Rede Ferroviária subiu os valores em até dez vezes
- alguns passaram, de R$ 30,00, para R$ 300,00.

Durante as negociações com a empresa, os mora
dores se dispõem a pagar o valor dos imóveis em presta
ções de R$ 110,00 por quinze anos. A Rede está propon
do 10% de entrada, mais prestações de R$ 300,00, o
que é inviável para os trabalhadores.

Na verdade, desde 1977, o Termo de Permissão
de Uso das casas passou a ser obrigatório para quem
trabalhava com a parte operacional de movimento de
trens, sinalização, rede aérea e segurança. Os traba-

lhadores deveriam ficar à disposição da empresa 24
horas por dia, para resolver qualquer problema que
aparecesse. Ou seja, a situação surgiu de uma ne
cessidade criada pelo próprio trabalho, e é nesse con
texto que deve ser avaliada.

Os moradores estão apreensivos, mas, com a
criação da Agência Nacional de Transporte Terrestre,
que irá absorver as funções da Rede, existe a pers
pectiva de que a situação seja resolvida de forma ra
zoável e a ação de despejo seja revista.

De fato, a expulsão desses moradores é uma
agressão contra os trabalhadores brasileiros e deve
ser evitada a qualquer custo. Depois de uma vida inte
ira dedicada a um serviço essencial, seria um verda
deiro crime condenar ex-funcionários e viúvas à misé
ria e ao abandono.

Estou certo de que o Governo não vai querer ser
responsabilizado por esse crime e trabalhará em bus
ca de uma solução que preserve a dignidade e a justi
ça do serviço público.

Nós, do PSDB, estaremos vigilantes ao lado
desses homens e mulheres que guardam na memó
ria, entre outras coisas, o orgulho que os trabalhado
res sentiam quando serviam a seu País.

Obrigado.

O SR. TELMO KIRST (PPB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna congratular-me com o
Sr. Presidente da República, Fernando Henrique Car
doso, por sua louvável decisão de ampliar o Progra
ma de Arrendamento Residencial - PAR para mais
105 cidades do interior do Brasil, entre as quais inclu
em-se os Municípios gaúchos de Caxias do Sul, Pas
so Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Uru
guaiana.

O Programa de Arrendamento Residencial, lan
çado em 1999, atende famílias com renda máxima de
seis salários mínimos, beneficiando, pois, a faixa po
pulacional mais carente de hab~ação. A taxa mensal
de arrendamento é de 132 reais, em média, e no total
a operação conta com orçamento disponível de 2 bi
lhões de reais, suficientes para a produção de 100 mil
novas moradias.

O PAR inovou os programas sociais destinados
à aquisição da casa própria, introduzindo o conceito
de arrendamento residencial no nosso País. Mais de
48 mil famílias já foram atendidas pelo programa, com
a geração e a manutenção de milhares de empregos
no setor da construção civil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a carên
cia de moradias e o desemprego são dois dos nossos
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mais graves problemas sociais. Cerca de 80% da po- manidade, D. Tomás Balduíno, que é também presi-
pulação brasileira residem nas cidades, e nosso défi- dente da Comissão Pastoral da Terra, órgão da
cit habitacional é da ordem de 5 milhões de moradias. CNBB, manifestou-se, em matéria publicada no jornal

É com enorme satisfação, pois, que acompa- O Popular, de Goiânia, sobre a onda terrorista que in-
nhamos os esforços do Governo Federal, através da vade o mundo, tratando especialmente de suas con-
Caixa Econômica Federal e da Secretaria Especial de seqüências para a humanidade.
Desenvolvimento Urbano, da Presidência da Repúbli- Ele se refere ao Fundo Monetário Internacional,
ca, para minimizar estes problemas, implementando que na sua opinião suplantou a ONU, tornando-se o
programas que a um só tempo geram empregos e fa- "grande articulador da política econômica neoliberal,
cilitam o acesso à casa própria às populações de bai- equivocada, imperialista e perversa". Dado que cons-
xa renda. titui o pensamento de um religioso, sem dúvida de

Aproveito a oportunidade para saudar a amplia- muito prestígio nos círculos eclesiásticos do País,
ção dos limites de renda das famílias que podem plei- considerei esse pronunciamento de importância para
tear financiamentos habitacionais com recursos do a melhor compreensão de alguns dos fatos que ulti-
FGTS a juros subsidiados. Desde o mês de agosto mamente têm dominado a nova ordem mundial.
passado, o limite de renda familiar para acesso aos Quero ressaltar que D. Tomás Balduíno é domi-
créditos para a compra de imóveis novos ou usados, nicano e, além de homem erudito, portador de salien-
com recursos do Fundo, passou de 1.812 para 2 mil te cultura clássica, de fácil palavra, aprimorada forma-
reais. Para a compra de imóveis na planta, o limite ção sacerdotal e analista profundo de tudo quanto
passou de 3.020 para 3.250 reais. acontece na órbita da Igreja e no campo social em

Com os novos limites, 88% das famílias brasilei- nosso Brasil. Assim, lendo o pronunciamento do pre-
ras poderão candidatar-se a financiamentos habitaci- lado goiano, intitulado "Terrorismo e a nova Ordem
onais com recursos do FGTS, beneficiando-se dos ju- Mundial", publicado na edição de 26 de setembro
ros mais baixos do País. Os juros para esses créditos deste ano, no jornal O Popular, que se edita na Capital
são de 8% ao ano mais a TR, que está por volta de do meu Estado, faço constar dos Anais da Câmara
2% ao ano. Isso significa que o mutuário participante Federal a sua opinião sobre o momentoso assunto.
deste programa financiará sua casa própria pagando É o seguinte o inteiro teor do artigo:
juros inferiores a 1% ao mês. O dramático episódio que destruiu as torres gê-

Nos últimos cinco anos, os recursos do FGTS já meas de Nova York, o rombo profundo no prédio do
financiaram habitações para mais de 1 milhão de fa- Pentágono e a medonha e imediata reação do Gover-
mílias, com a aplicação de 13 bilhões e 700 milhões no dos Estados Unidos expõem para o mundo inteiro
de reais. O orçamento total do FGTS para este ano é três tipos de terrorismo. Em primeiro lugar, o terroris-
de 3 bilhões e 800 milhões de reais. mo imprevisível, praticado por autores anônimos, invi-

Quero parabenizar o Presidente da Caixa Eco- síveis e que, movidos por ódio implacável, usam mei-
nômica Federal, Sr. Emílio Carazzai, por seus múlti- os he~io.n?os, sem I~i nem étic~, fa~náticos, suicidas e
pios e eficazes esforços no sentido de minimizar o sangulnan?s. Terron~mo que dlspoe de enormes re-
drama de milhões de famílias brasileiras que compro- cursos, ~utlllza a mais modern~ tecnolog~a, planeja
metem significativa parcela de seus parcos rendimen- suas açoes a longo prazo, mantidas no mais absoluto
tos mensais com o pagamento de aluguel. segredo.

Faço votos de que o Governo Federal continue Os co-autore~_ que estão vivos, isto é, os não in-
patrocinando programas sociais modernos e eficien- corporados a_os aVlo~s-bombas, embora caçados por
tes, distribuídos com justiça, transparência e eqüida- toda parte, .n~o estariam orgulh~sos co~ a su.rpreen-
de, capazes de melhorar efetivamente a qualidade de dente precl~o dos golpes? Nao ~stanam Vibrando
vida da população brasileira, como o Programa de com a ~a~n1tude ?O espaç,? gratUlt? que ga.nharam
Arrendamento Residencial na mídia internacional? Nao estanam curtindo as

E t
· h d'. buscas ansiosas e dolorosas de restos mortais bem

ra o que eu In a a Izer. . . - '. como a custoslSSlma remoça0 dos escombros da
Obrigado. apocalíptica devastação?
.0 SR. L~IZ B~TTENCOURT (PMDB - GO. Pro- O outro terrorismo é o visível, estatal, imperial,

nuncla o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e legal, grandiloqüente, mobilizador de fóruns e da mí-
Sr~. Depu~ados, o Bispo emérito da cidade de Goiás, dia mundiais na conquista da opinião para a execra-
hOJe considerada pela UNESCO Patrimônio da Hu- ção do terrorismo acima descrito e do parecer favorá-
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vel e solidário com o Estado atingido e com suas víti
mas inocentes.

Em virtude do "direito" de guerra, utiliza vultosos
recursos, declarados ou não, com ou sem o aval do
Legislativo e à margem do Judiciário. Adiciona táticas
secretas, no mais das vezes aéticas, sujas e malva
das. Atua através da diplomacia entre os Estados ali
ados e da intervenção militar ou econômica entre paí
ses hesitantes. Usa o suborno, a premiação por cabe
ça, a violação da privacidade, o encarceramento, a
tortura e o assassinato.

Depois dessa humilhação que feriu fundo o sím
bolo do gigantesco poderio econômico-militar nor
te-americano e desnudou seus pés de barro, o terro
rismo oficial passa a agir com autoritarismo, arrogân
cia e desprezo. Declara uma guerra insana a uns bo
des expiatórios históricos, alguns deles antigos alia
dos a alunos bem treinados. E aproveita para fazer, di
ante do mundo inteiro, obscena ostentação triunfalis
ta do seu arsenal bélico.

E segue em frente, com absoluto desdém pela
soberania das nações dos outros, especialmente as
dos pobres, e conta, muitas vezes, com a subserviên
cia do aparato policial-militar dos países subalternos,
como o Brasil. Copiadores da intolerância da moda de
hoje contra árabes e muçulmanos. .

É este o terrorismo que o mundo já vem repudi
ando no holocausto dos judeus, perpetrado pelo go
verno de Hitler e no lançamento da bomba atômica
sobre Hiroshima e Nagasaki. É esta a leitura que se
faz dos 30 anos de política parcial dos Estados Uni
dos, no encarniçado conflito entre israelense e pales
tinos, tornando-o cada vez mais distante da paz.

São as 500 humilhantes intervenções dos Esta
dos Unidos em algum país da América do Sul e Cari
be desde 1882 até hoje. Aí se incluem vários golpes
de Estado e também o castigo do vergonhoso bloque
io econômico a Cuba desde 1961.

O terceiro terrorismo: os analistas sociais consi
deram o modelo econômico neoliberal como o res
ponsável pela atual situação de pobreza, miséria e
exclusão de 1 bilhão de pessoas e pela condenação à
morte de milhões, vítimas da fome, causada pela con
centração de incrível riqueza nas mãos de poucos. O
FMI, que praticamente suplantou a ONU, tornou-se o
grande articulador dessa política equivocada, imperi
alista e perversa.

No áspero diálogo entre membros do Fórum
Mundial de Porto Alegre, em janeiro, e representantes
dos oito países mais ricos do mundo, reunidos em Da
vos, caiu como uma bomba a acusação de "assassi-

nos" lançada àqueles servidores do ídolo Moloc, o
deus dinheiro, sacrificador de seres humanos.

Este é o terrorismo que mais mata. Mata ho
mens, mulheres, mata a "mãe terra, a irmã água, pre
ciosa e casta, o irmão vento, o ar e o tempo", como
cantava Francisco de Assis. O mundo não perdoa
Bush por ter recusado assinar o Tratado de Kioto. E o
fez por não renunciar ao lucro das indústrias nor
te-americanas, mesmo que o planeta sofra com o efe
ito estufa.

E a humanidade? Terá ela de ficar na total inse
gurança e à mercê da crueldade desses terrorismos?
Da guerra, intrinsecamente imoral, só se pode espe
rar o pior para o povo todo, sobretudo para os venci
dos, mas certamente também para os vencedores.
Portanto, nem império legal, hegemônico, policial e
bélico, nem contra-império ilegal, clandestino e vio
lento.

Qual a saída? É estranho que, com tanta refle
xão sobre aquele episódio de horror do dia 11 e sobre
as raivosas reações guerreiras, pouco ou nada se te
nha falado da impreterível necessidade do estabele
cimento da sociedade internacional do direito e da
justiça e da nova ordem mundial.

Cadê a ONU? O que tem dito ela a respeito da
precipitada declaração desta primeira guerra do sé
culo 21? Ela foi mesmo obrigada a suspender a ação
humanitária ao faminto Afeganistão? Não teria che
gado a hora de rever a lamentável estrutura das na
ções mais desunidas do que unidas na intolerável de
sigualdade do direito de voz e voto, neste tempo de
universal reivindicação de liberdade e igualdade? E o
Tribunal de Haia? Ficou para sempre desmoralizado
desde que o presidente Reagan escarneceu da sua
condenação a uma ação criminosa do governo dele
contra a Nicarágua.

Sabemos que a 2a sessão do Fórum Social
Mundial, em janeiro de 2002, em Porto Alegre, deve
aprofundar o fecundo horizonte da nova ordem mun
dial do direito e da justiça. Oremos aos espírito de
Deus para que irrompa naquela belíssima multidão,
proveniente dos quatro cantos da Terra, como num
novo e esperançoso pentecostes de vida, de alegria e
de paz.

O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a turbulência que se seguiu aos aten
tados a Nova Iorque e Washington há de chegar ao fim
brevemente, devolvendo a normalidade à economia
mundial. Entretanto, o que se seguirá será um período
em que todos procurarão recuperar sua posição em
uma competição desesperada pela própria recupera-
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ção. A exemplo do avanço da globalização econômica, Mas as aflições da nossa economia não se limi-
nessa nova corrida quem não se preparar agora pode- tam a esse problema constitucional. A reforma tributá-
rá amargar um período longo de sofrimento. ria também não pode continuar imobilizada pela mes-

E o Brasil não ficará alheio a esse processo, tal ma blindagem legislativa do art. 192 ou por falta de
a importância da sua economia no cenário global. É vontade política para fazê-la andar nesta Casa.
hora, por exemplo, de retomar nesta Casa projetos Há questões de entendimento absolutamente
que têm aprovação consensual e que foram sendo geral, que não são tratadas, porque insistimos em
postergados, porque nos acomodamos a uma agen- apostar numa reforma tributária mais ampla e que
da sem pressa. Como se não tivéssemos responsabi- acaba não se viabilizando pelo temor do Poder Cen-
lidade pela construção das bases para crescimento trai e dos Governos Estaduais pela perda de receita,
sustentado da economia ou como se a dívida social com eventuais reflexos negativos sobre os compro-
não nos envergonhasse e pudesse esperar pelos Go- missos externos do País.
vernos futuros. O resultado desse descompasso entre os avan-

Enquanto esperamos o novo Governo, o mundo ços dos projetos no Legislativo e as necessidades do
já terá decidido o seu destino e o melhor caminho País é o ônus de uma carga tributária que já chega a
para superar as dificuldades decorrentes da crise atu- 33% do Produto Interno Bruto - PIB, ou o absurdo de
aI. Portanto, é preciso pensar desde já nesta grave si- termos encargos sociais que já ultrapassam 100%
tuação e nos meios de superar esses novos desafios. das folhas de pagamentos das empresas, com efeitos

Dentre as questões inadiáveis, estão algumas danosos sobre a competitividade do setor produtivo,
que têm a ver com as exportações - felizmente temos da economia e, claro, sobre a geração de empregos,
agora um Ministro que conta com todo apoio para reali- algo que no Brasil e no mundo é uma questão de
zar seu trabalho. Outras têm a ver com os impostos e emergência social.
suas implicações com a produção e o trabalho. Sem fa- Como dizem os chineses, crise é também opor-
lar nas questões relacionadas com a dinamização do tunidade. Afinal, é nos momentos de crise que a hu-
sistema financeiro, do mercado segurador e de capitais. manidade consegue avanços mais significativos, por-

A questão do mercado de capitais se arrasta há que responde aos desafios da própria crise. Nessas
anos, sem perspectivas de solução a curto prazo. A di- horas não há lugar para vaidades ou rivalidades. Aci-
namização do sistema financeiro e do mercado de se- ma de tudo está sempre o interesse nacional.
guros e resseguros, igualmente, não tem figurado entre Embora as ações militares contra o terror ainda
as prioridades nacionais. A previdência privada já deu sejam uma incógnita, as conseqüências econômicas
demonstrações de sua importância para a formação de já bateram às portas do Brasil. Mesmo longe do front,
poupança pública e privada, mas seu fortalecimento vivemos uma situação de emergência. E nossa me-
permanece à espera de decisões institucionais. Ihor forma de reação será preparando o País para en-

Todas as questões relativas à agilização e mo- frentar essa nova fase de competição que dominará o
dernização do sistema financeiro estão amarradas mundo. Para isso, temos de avançar nas reformas
por equívocos da Constituição de 1988, que enges- para desengessar o sistema financeiro, dinamizar a
sou toda essa legislação ao prever que qualquer re- economia e dar substantiva contribuição à ampliação
gulamentação por lei complementar teria de abranger da oferta de empregos no País.
toda a área financeira. Muito obrigado.

O art. 192 da Constituição, por exemplo, não O SR. LUISINHO (Sem Partido - RJ. Pronuncia
permite que um dos segmentos do mercado, isolada- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
mente, possa fazer com que o País responda a uma putados, recentes matérias publicadas na mídia trata-
transformação do mercado e ajuste a respectiva le- ram do aumento no preço de medicamentos. Descre-
gislação a essa nova realidade. veu-se, em alguns casos, assombroso percentual de

Esse artigo é um empecilho no caminho da pro- 322,7% de majoração, contra inflação acumulada de
dutividade nacional, na medida em que as questões 93,8% no mesmo período.
da área financeira se refletem de imediato em toda a Para citar um exemplo específico, veja-se o
economia nacional. As taxas de juros, a abertura do caso do anticonvulsivante Gardenal, que ficou 250%
capital das empresas, os programas de aposentado- mais caro desde a edição do Plano Real.
ria privados, o mercado de seguros e resseguros, Há relatos de outros remédios que, em apenas
tudo passa por esse artigo, que precisa ser modifica- um mês - de abril para maio deste ano -, tiveram pre-
do com a máxima urgência. ços aumentados em quase 300%.



v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Regis Ca
valcante, do Bloco PPS, do Estado de Alagoas.

S. E)(l dispõe de até 25 minutos para o seu pro
nunciamento.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, qualquer análise que se faça no calor dos
acontecimentos históricos corre o grande risco de
conter imprecisões e até erros essenciais de avalia
ção. A abordagem dos atentados terroristas do último
dia 11 de setembro contra alvos emblemáticos das ci
dades norte-americanas de Nova York e Washington
certamente não foge a essa regra.

Porém, Sr. Presidente, como aqueles fatos e
seus desdobramentos presentes e futuros já provoca
ram e deverão continuar provocando repercussões de
enorme envergadura em escala mundial, atingin
do-nos portanto de forma imediata sobretudo no ter
reno da economia, considero que não podemos fur
tar-nos à sua análise também imediata, principalmen
te nos marcos do Parlamento brasileiro.

Já se foi o tempo em que podíamos dar-nos o
luxo de nos comportar como meros espectadores da
cena mundial, concentrando o principal da nossa
atenção apenas na magnitude incontestável da reali
dade continental do nosso País. Repetir hoje esse típo
de comportamento, num mundo cuja integração, à
raiz do processo da globalização, transformou o pla
neta numa grande aldeia, como dizia o pensador, se
ria uma espécie de suicídio político para uma Nação
que tem peso tão considerável como o Brasil.

Daí a necessidade de procurar compreender em
sua extensão e profundidade o que ocorreu em Was
hington e Nova York, para que possamos defender da
melhor forma os interesses nacionais do nosso País
e, concomitantemente, contribuir para defender os in
teresses da democracia, da justiça social, do huma
nismo e da paz em todo o mundo.

Para tanto, devemos iniciar qualquer análise dos
recentes fatos solidarizando-nos com as vítimas, re
pudiando a estupidez dos atentados de 11 de setem
bro e condenando de forma inequívoca o terrorismo,
seja qual for a forma em que ele se apresente, incluin
do o terrorismo do Estado.

Nova York foi certamente a gota d'água para
que a humanidade finalmente desperte para conside
rar o terrorismo como forma hedionda de conduzir a
política, a religião ou a guerra, obrigando-se em con-
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Em setembro, o Conselho Regional de Farmáci- O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Pas-
as - CRF de Brasília apontou novo aumento. A tabela sa-se ao
da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica
ABIFARMA foi divulgada com 23 produtos reajusta
dos por laboratórios diferentes. Não há justificativa
plausível para essa atitude, se considerarmos que a
matéria-prima teve redução média de 40%.

Segundo o presidente do Conselho, o reajuste é
ilegal em virtude de a lei proibir correções antes do fi
nal do ano. Tendo denunciado o abusivo procedimen
to ao Ministério Público Federal e à Câmara de Medi
camentos, o CRF alerta para o fato de que os labora
tórios desrespeitam a legislação, lançando mão do
artifício de aumentar os preços em pequenas e su
cessivas doses.

Os consumidores, maiores prejudicados nessa
batalha entre Governo e indústria farmacêutica, co
bram uma fiscalização mais acurada por parte das
autoridades públicas.

Há depoimentos indignados sobre a falta de
vontade política de punir os responsáveis. Outros re
latos queixosos indagam acerca dos genéricos, nem
sempre encontrados nas farmácias.

Lançada no mercado em fevereiro de 2000, a
categoria de medicamentos genéricos surge como
uma opção para baratear os custos do tratamento
de doenças. Vendidos pelo nome do princípio ativo,
com características farmacológicas iguais às das
marcas tradicionais, esses remédios desobrigam o
fabricante de investir em pesquisa, desenvolvimento
ou marketing, o que pode ser traduzido em redução
média de 40% no preço final.

Para o CRF, a saída para acabar com a farra
dos laboratórios reside na publicação do preço dos
remédios no Diário Oficial, que deverá estar à mão
para consulta nas farmácias.

Sras. e Srs. Deputados, é desnecessário lem
brar quão frágil um indivíduo se torna ao ser acome
tido por enfermidade ou ao ver um de seus familia
res nesse quadro. Quanto maior a gravidade, maior
a angústia, maiores as despesas.

Não podemos permanecer indiferentes a tão
temerário quadro. De fato, não é esta a primeira vez
que abordo o assunto.

Por diversas vezes o fiz, e continuarei me in
surgindo contra o aumento abusivo no preço de me
dicamentos, recurso de tão difícil acesso para a
grande maioria da população brasileira.
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seqüência a pôr fim em método tão bárbaro de tratar
as diferenças de qualquer natureza em âmbito local
ou internacional.

Cremos que há grande convergência em todo o
mundo em torno da condenação ao terrorismo, o que
já representa sentimento positivo e alentador. Toda
via, essa convergência termina na condenação do fe
nômeno, porque, quando se trata de discutir as cau
sas, a natureza, as formas e os caminhos do terroris
mo para lhe dar combate, encontramos muitas posi
ções divergentes e algumas até mesmo antagônicas.

Todos nós compreendemos que a comoção e a
dor provocadas pelos atentados de 11 de setembro
tenham produzido, num primeiro momento, reações
de extrema beligerância de parte dos principais líde
res norte-americanos, a ponto de o próprio presidente
dos Estados Unidos ter acenado até com o uso de ar
mas nucleares para eliminar os responsáveis pela tra
gédia que abalou Nova York.

Compreendemos igualmente, embora jamais
possamos justificar, que, no clímax dos acontecimen
tos, excessos tenham sido cometidos durante os pro
cessos de investigação dos atentados e na tomada
de medidas preventivas para evitar novas ocorrências
do gênero.

Entretanto, passado o período do susto e da co
moção violenta, chegou a hora de cobrar das autori
dades norte-americanas e dos governos mundiais,
começando pelo próprio Governo brasileiro, posições
lúcidas e equilibradas que possam fazer do combate
ao terrorismo um grande momento de reflexão mundi
al e fator de fortalecimento da democracia e da paz.

a Sr. Salatiel Carvalho - Concede-me V. Ex" um
aparte, nobre Deputado Regis Cavalcante?

O SR. REGIS CAVALCANTE - Concedo com
muito prazer um aparte ao nobre Deputado Salatiel
Carvalho.

a Sr. Salatiel Carvalho - Lamento interromper o
brilhante discurso de V. Exa , mas não pude conter
meu desejo de fazer manifestação do mais absoluto
apoio às ponderações, às observações inteligentes e
sábias de V. Exa Estamos vivendo, caro colega Regis
Cavalcante, momento de perplexidade mundial. E,
como muito bem pontuou V. Exa , após a indignação
natural e inicial, após a reação de ira, eu diria até de
ira santa por parte não somente dos Estados Unidos,
mas de povos do mundo inteiro, esses sentimentos
cedem lugar a pensamentos mais ponderados, mais
equilibrados. A violência gera mais violência. Como
disse V. Exa , o ataque partiu de grupos de indivíduos
que devem ser capturados, entregues à Justiça e jul
gados. Eles devem pagar por seus crimes. Não houve

ataque de uma nação contra outra. Portanto, a reação
de um país tão forte e de tal poderio militar como os
Estados Unidos pode desencadear desequilíbrio e in
segurança, o que nenhuma nação do mundo deseja.
Vemos hoje manifestações do mais profundo anseio
pela paz e pela garantia de um mínimo de tranqüilida
de, para que possamos viver integrados, como ir
mãos, às várias nações do mundo. Portanto, quero
manifestar integral apoio a V.Exa. por seu pronuncia
mento e por sua posição. V.Exa. interpreta muito bem
o sentimento da Nação. Também queremos a paz.
Que o bom senso prevaleça e possa nortear todas as
ações que serão desencadeadas não pelos Estados
Unidos, a nação diretamente atacada, mas pelos de
mais países aliados. Parabéns a V. Exa pelo pronunci
amento.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Agradeço a V. Exa,
companheiro da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias. Não poderia ser diferente o
seu aparte.

Este momento nos preocupa a todos, porque a
aTAN já aceitou pura e simplesmente as imposições
dos Estados Unidos. A defesa da democracia e da
paz mundial, sobretudo, é fundamental agora para os
Parlamentos do mundo inteiro.

Por isso vejo-me na contingência de discutir
este tema na tarde de hoje, nesta Casa. A intervenção
de V. Exa abrilhanta mais o nosso pronunciamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o contex
to em que se deram os atentados e seus desdobra
mentos é extremamente tenso, complexo e contradi
tório, exigindo enorme responsabilidade das lideran
ças mundiais na busca de soluções, que não podem
ser relegadas apenas ao plano de ações policiais e
militares.

É evidente que ninguém de bom senso iria negar
aos Estados Unidos o direito e a necessidade de de
senvolver ações desse tipo para defender a integrida
de do seu país e do seu povo. Mas seria trágico imagi
nar que a solução do problema do terrorismo está ape
nas no simples uso da força, muito menos numa estra
tégia baseada na idéia da revanche, fruto de uma visão
maniqueísta, que apresenta o combate do terrorismo
como se tora tão-somente a cruzada do bem contra o
mal. Ver as coisas desse modo seria praticar um redu
cionismo tão perigoso quanto ineficaz.

Tal como se apresenta hoje, o terrorismo não
tem solução militar. E é exatamente isso que emergiu
das ruínas do World Trade Center, quando um punha
do inexpressivo de fanáticos conseguiu, em minutos,
acabar com o mito da invulnerabilidade dos Estados



O Sr. Nelson Pellegrino - Nobre Deputado Re
gis Cavalcante, em primeiro lugar gostaria de para
benizá-lo pelo importante assunto de que trata em
seu pronunciamento. Por ser Vice-Presidente da
Comissão de Direito Humanos, V. Ex<t não poderia
furtar-se a comentar tema tão importante e que diz
respeito a todos nós, brasileiros, embora tenha
acontecido no hemisfério norte do planeta e o confli
to seja quase no outro extremo. Mas, sem dúvida al
guma, conflitos como esse nos abalam, até porque
brasileiros morreram naquele atentado. Como já re
gistrou o Deputado Rubens Bueno, esse atentado
teve o repúdio de todos os brasileiros. O terrorismo
não é o caminho para a solução de conflitos econô
micos, étnicos e sociais. Li hoje uma reportagem
que me preocupou bastante, segundo a qual 20 mil

Concedo, com prazer, um aparte ao Deputado
Nelson Pellegrino, companheiro e Presidente da Co
missão de Direitos Humanos.

Ouço, com prazer, o Líder do PPS, Deputado
Rubens Bueno.

O Sr. Rubens Bueno - Sr. Deputado Regis Ca
valcante, companheiro de bancada, o que me traz à
tribuna nesta tarde é este tema sobre o qual a cada
dia se aprofundam mais os debates. Não é para me
nos. Afinal, esse grande atentado que aconteceu no
dia 11 de setembro está dando muito assunto não
só para os debates nesta Casa, mas também para
todo o mundo. Precisamos refletir sobre o que irá
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Unidos e, ao cabo de algumas horas, abalar a econo- acontecer e quais serão os desdobramentos. Prime-
mia mundial. iro, porque se trata de atentado terrorista. E nós, de-

O fato, tão insólito quanto desconcertante, colo- mocratas, já identificamos, através de nota oficial,
cou o terrorismo na rota da globalização e mostrou ao que esse é um crime hediondo, porque atinge a to-
mundo que estamos definitivamente tanto em um dos, e sonhamos com um mundo onde todos cai-
novo século e um novo milênio, como também em bam dentro dele. Esta é a visão humanista do pro-
uma época diferente em essência das épocas anteri- cesso. Em segundo lugar, é importante destacar
ores. que essa questão de retaliação ou de grande guer-

Para que o combate estritamente militar ao ter- ra, com todo o aparato internacional implementado
rorismo pudesse dar certo, teríamos de fazer o mun- pelos americanos, também tem de ser discutida. Afi-
do regredir às condições anteriores à Segunda Guer- nal, o Produto Interno Bruto do Afeganistão é de 2
ra Mundial, desativando todo o processo multifacético bilhões de dólares, e a operação que os americanos
da integração internacional, além de sacrificar todas estão implementando agora vai custar 40 bilhões de
as conquistas democráticas das últimas décadas em dólares, vinte vezes mais que o PIB dos afegãos.
nome de um controle policial das sociedades, que nos Então, cumpre refletir sobre tudo isso e procurar sa-
remeteria rapidamente aos horrores do fascismo, ber o que está por trás de toda essa movimentação
com todas as suas manifestações de racismo, chauvi- no mundo int~iro, envolvendo forças da Europa, da
nismo e opressão nacional. América, da Asia. Temos de discutir atentamente o

Nas condições do mundo globalizado, como assunto e fazer com que a democracia se moderni-
controlar todos os pousos e decolagens de aviões, to- ze. Temos de discutir a criação de um grande tribu-
das as partidas de trens, navios e barcos, toda a mo- nal penal internacional, através do qual crimes como
vimentação de pessoas e mercadorias, enfim, todo o esse poderão ser identificados, provados e indicado
monumental cenário da integração mundial? Haveria o culpado, para que seja julgado e punido exemplar-
Estado capaz de fazer isso? É claro que não! mente. V. Ex

8
trás a este plenário um debate da ma-

. . ~ ior importância, expondo a linha e a visão do pro-
Se represe~tamos o cenano n~~ses p~rame- cesso humanista que o PPS defende no seu progra-

tros do absurdo, e pa.ra mostra~ que e, Impossl.vel f~- ma e no seu estatuto. Muito obrigado, Deputado Re-
zer o mundo ~~gredlr, ~e.nunclando a globall~açao gis Cavalcante.
para acabar militar e poliCialmente com o terronsmo. .
Então, concluímos que, diante do terrorismo, tere- O SR. REGIS CAVALCANTE - Agradeço ao LI-
mos de buscar novas saídas que rompam com a der do PPS, Deputado Rubens Bu~no, o aparte: É
própria lógica da política e das guerras tradicionais. sempre bom lembrar a preocupaçao deste partido

com a paz mundial, o humanismo e a liberdade.
Parece-nos, Sr. Presidente, que muno embora

os setores da ultradireita americana estejam se esfor
çando para pescar em águas turvas, utilizando o terro
rismo como pretexto para produzir um vasto cenário
de guerra contra o mundo muçulmano, além de inves
tir mundialmente contra os postulados fundamentais
da democracia e dos direitos humanos, há hoje, nos
Estados Unidos, importantes segmentos da população
e lideranças locais que procuram colocar a solução da
crise em termos mais racionais.



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarla-ti:ira 3 46989

a 40 mil crianças deverão morrer desassistidas e 10 O Sr. Divaldo Suruagy - Deputado Regis Ca-
milhões de pessoas serão levadas à pobreza, no valcante, V. Exa, sem a menor sombra de dúvidas, tra-
mundo, em função desse conflito. Não podemos duz em seu pronunciamento o sentimento unânime
aceitar esta atitude do Governo brasileiro: na calada desta Casa e, por que não dizer, da imensa maioria
na noite, sem que esta Casa fosse comunicada, au- do povo brasileiro. O fato altamente preocupante
torizou a implantação de um escritório do serviço se- ocorrido no dia 11 de setembro em Nova York e Was-
creto americano em nosso território, sem que hou- hington revelou para o mundo a força e a potencialida-
vesse algum tratado de cooperação ou convenção, de do terrorismo internacional. É, sob certos aspec-
como existe no caso do FBI. Não podemos aceitar tos, compreensível que, naquele momento de dor e
que o Presidente Bush leve o mundo a uma aventu- desespero, o povo americano fizesse ecoar em todos
ra armamentista para sustentar os interesses da in- os seus quadrantes um grito de vingança. Mas, gra-
dústria bélica americana. Não podemos aceitar que ças a Deus, o bom senso está predominando naquele
a intolerância aumente no Oriente Médio e que civis país. O Congresso norte-americano, mais uma vez,
sejam mortos numa ação de retaliação. Acho que os revelou sua sapiência, não concedendo poderes i1imi-
terroristas devem ser identificados. Os Estados Uni- tados ao Presidente da República, que os havia solici-
dos têm de apresentar provas irrefutáveis da culpa tado. Isso é uma prova eloqüente de que o povo ame-
deles, que evidentemente devem ser presos e pro- ricano, através dos seus congressistas, está procu-
cessados na forma da lei. O Brasil tem de participar rando uma saída que seja condigna com a honra
de todas as ações de combate ao terrorismo, mas americana e ao mesmo tempo com o forte sentimento
de forma alguma participar de aventuras belicistas de extinção dos movimentos terroristas existentes em
da maior nação militar do planeta - os Estados Uni- todos os quadrantes do mundo. Congratulo-me com o
dos -, para justificar os lucros da sua indústria ar- discurso de V. Exa, que mais uma vez dignifica a c1as-
mamentista. se política alagoana, com seu espírito público e com

O SR. REGIS CAVALCANTE - Muito obrigado, sua inteligência.
Deputado Nelson Pellegrino. Também ouço, com pra- O SR. REGIS CAVALCANTE - Obrigado, Deputa-
zer, o nobre Deputado Salomão Gurgel. do Divaldo Suruagy. Tenho enfatizado especificamente a

O Sr. Salomão Gurgel - Deputado Regis Ca- lógica de combate ao terrorismo.
valcante, o tema que V. Exa traz hoje a esta tribuna é Neste momento tão difícil por que passa o mun-
de grande importância. Tanto é que se está fazendo do, lembro que esses setores minoritários compreen-
fila no plenário para aparteá-Io. Hoje, todos estão en- dem que combater o terrorismo longe da democracia,
volvidos nessa discussão, desde os mais simples ci- com racismo e com uma retórica hegemonista e poli-
dadãos brasileiros até as autoridades. A pergunta é: cialesca, criaria situações de tensão inaudita em to-
por que aconteceu? Importante também, nobre De- dos os países ricos, que, a começar pelos próprios
putado, é que as pessoas não estão pensando ape- Estados Unidos, abrigam hoje consideráveis contin-
nas na vingança, mas querendo identificar as causas gentes de imigrantes de todas as crenças e proce-
dos ataques. Todos estão dizendo que o mundo não dências, que não podem e não devem ser transforma-
volta mais a ser aquele de antes do dia 11 de setem- dos em alvo de uma moderna inquisição. Se isso é vá-
bro. É importante que as pessoas tirem determinadas lido para os imigrantes, também o é para diversos
conclusões, como o papel das superpotências. É pre- Estados soberanos, que não podem ser carimbados
ciso pensar sobre a arrogância e o uso da violência indiscriminadamente como Estados terroristas passí-
sem identificar as causas do problema, analisar a mo- veis da represália total dos Estados Unidos.
vimentação que se faz hoje querendo represália, apli- Todas essas circunstâncias transformam o ter-
car uma punição aos terroristas, como se diz, destru- rorismo num inimigo sem rosto, teoricamente presen-
indo um povo, como se, atacando um Estado, fosse te em todas as partes e capaz de usar a própria lógica
possível acabar com as causas do terrorismo. Para- da globalização como uma arma de novo tipo, a exigir
benizo V. Exa pela importância do tema em discussão. uma forma de combate que foge inteiramente aos pa-
Creio que não serão as únicas palavras dentro da Câ- drões tradicionais da política e da guerra.
mara dos Deputados. Esse combate democrático do terrorismo só

O SR. REGIS CAVALCANTE - Agradeço ao terá êxito se o terrorismo deixar de ser encarado
Deputado Salomão Gurgel, ao tempo em que conce- como fenômeno isolado e passar a ser visto como
do também um aparte ao Deputado Divaldo Suruagy, mais uma manifestação de todo o mal-estar que en-
da bancada de Alagoas. volve a civilização humana à raiz de um processo de
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globalização capitalista que produziu desigualdades Para combater com sucesso o terrorismo, é pre-
absurdas no mundo inteiro, acentuando uma crise de ciso estabelecer uma nova cultura do relacionamento
civilização que acirra todas as contradições naciona- entre os povos e os Estados nacionais, voltando a co-
is, étnicas, econômicas, comerciais, culturais, religio- locar no centro da política mundial a idéia da paz, da
sas, o que termina por converter o mundo numa fábri- convivência pacífica, do diálogo político, do respeito
ca de violências, de desajustes sociais, de fanatismos às identidades culturais e às idiossincrasias de cada
e de desespero em proporções nunca vividas na his- povo, de cada cultura.
tória da humanidade. Não tenho receio de afirmar que, sem uma pro-

Visto na perspectiva de manifestação da crise funda reflexão internacional que repense a atual or-
o de civilização, o terrorismo inevitavelmente nos reme- dem injusta e perversa de coisas, não teremos a solu-

te à necessidade de repensar o mundo atual, para es- ção do terrorismo, tampouco a solução dos grandes
tabelecer uma nova ordem internacional capaz de in- males que estão levando a humanidade ao desespe-
verter a lógica perversa que comanda a evolução do ro, como é o caso das drogas, das guerras localiza-
mundo com todo o seu corolário de crise ambiental, das, da degradação do meio ambiente, da expansão
de miséria que inviabiliza países inteiros e até um acelerada da fome e da miséria, da explosão demo-
continente, como é o caso da África, de instabilidade gráfica e da corrida armamentista que se avizinha,
financeira que arruina economias nacionais, de dívi- transformando o planeta, com a proliferação de ar-
das nacionais impraticáveis, de decadência moral e mas nucleares em vários países, em verdadeiro barril
de massificação cultural que liquidam identidades e de pólvora.
exacerbam ao máximo diferenças nacionais, locais e No caminho para a construção dessa nova or-
conseqüentemente internacionais. dem internacional, pacífica, democrática, solidária,

Sr. Presidente, para combater com eficácia o tolerante e sustentável, um grande papel poderá ser
terrorismo, é preciso, muito além de medidas militares desempenhado pelo Brasil, que deve utilizar seu peso
e policiais, começar solucionando conflitos irracionais e sua força para servir como grande parceiro do diálo-
que se arrastam há décadas sob a complacência do go, mediador de conflitos, campeão do desarmamen-
mundo, como é o caso do conflito judeu-palestino, to e poderoso exemplo dos novos caminhos que o de-
cuja solução negociada passa a ser, mais do que nun- senvolvimento está a requerer.
ca, exigência de toda a humanidade. Para eliminar o terrorismo é preciso isolá-lo poli-

Para combater com eficácia o terrorismo, é pre- ticamente e evitar que os terroristas se façam por-
ciso tornar mais equânimes as trocas comerciais en- ta-vozes desesperados e violentos de justas bandei-
tre Estados ricos e pobres. É preciso impor controles ras nacionais, culturais, étnicas ou políticas. Mas,
rígidos e estabelecer regras para o capital especulati- para chegar até aí, é preciso que as populações dos
vo, que desarticula economias, quebra empresas e países ricos passem a compreender as razões que
até mesmo países inteiros. movem a insatisfação generalizada que a globaliza-

Para combater com eficácia o terrorismo, é pre- ção neoliberal causou em vastas massas excluídas
ciso inverter a monumental concentração de riquezas do planeta, para dar soluções humanas e racionais a
que criou um abismo intransponível entre uma mino- essas insatisfações.
ria de países ricos que sofrem mais e mais com pro- Sei que para muitos este discurso parecerá uma
blemas humanos de excesso de consumo e uma es- colcha de utopias, mas advirto que a situação mundi-
magadora maioria de países pobres, que já enfren- ai está chegando a tal ponto de tensionamento e de-
tam situações dramáticas de miséria, de superpopu- gradação política que é bom ir pensando em soluções
lação, de falta de recursos, de degradação ambiental, não tradicionais e até supostamente utópicas para
provocados pelo reverso do excesso de consumo, evitar situações ainda mais dramáticas do que a tra-
que é a escassez. gédia do World Trade Center.

Para combater com êxito o terrorismo, é preciso Para o Brasil, como nação, é fundamental essa
criar uma nova concepção de desenvolvimento, base- revisão de conceitos, até porque os atentados nos
ado, cada vez mais, na sustentabilidade ambiental, Estados Unidos serviram como um espelho a nos
no aprofundamento da democracia política, na exten- mostrar o quanto frágil e instável é a situação brasilei-
são imediata da justiça social e na eficácia de econo- ra nas condições de cega submissão do País a um
mias que sejam recuperadas sob princípios endóge- projeto de inserção global que se fez e se continua fa-
nos, capazes de devolver a cada povo a soberania so- zendo sob a égide do grande capital financeiro e es-
bre seus destinos e suas escolhas vitais. peculativo internacional.
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Os atentados do 11 de setembro colocaram limi
tes na absurda tendência do modismo típico das eli
tes privilegiadas brasileiras, que costumam sempre
absolutizar modelos importados, abandonando o ne
cessário equilíbrio que deve sempre existir entre as
condições internas e externas do País, para que não
nos surpreendamos com a absurda vulnerabilidade
que o Brasil experimenta hoje frente aos transtornos
da economia e das políticas mundiais.

Não estamos pregando aqui nenhuma forma de
isolacionismo para o País, até porque isso seria in
compreensível no contexto de um mundo tão interna
cionalizado. Entretanto os atentados nos mostraram
que devemos sempre priorizar nossas possibilidades
endógenas de desenvolvimento, para que possamos
atravessar as crises internacionais sem os sobressal
tos que ameaçam a nossa soberania e os equilíbrios
da nossa sociedade.

O Brasil é um dos pouquíssimos países do mun
do que pode utilizar o seu enorme potencial na procu
ra de uma saída diferente para o impasse criado pela
globalização perversa. Basta optar por um modelo
que privilegie a dinâmica interna de um tipo de desen
volvimento sustentável e democrático para, aí sim, fa
zer a sua inserção internacional em bases seguras e
mais equânimes para o seu povo.

O mundo mudou mais do que imaginávamos
três semanas atrás. Isso exige de todos nós novas ati
tudes e nova forma de encarar as coisas, se não qui
sermos ser ainda mais atropelados pelos aconteci
mentos.

A situação internacional exige do Parlamento
brasileiro bastante atenção, para que possamos en
caminhar o Brasil na direção que a maioria deseja, ou
seja, de um país cada vez mais soberano, capaz de
rejeitar em termos absolutos a prática do terrorismo,
mas capaz de contribuir mundialmente para que o
combate desse fenômeno, mesmo no terreno militar,
se dê em favor da paz mundial, mobilizando povos, et
nias, facções políticas e religiosas, partidos e movi
mentos de todos os tipos que queiram construir um
mundo mais livre, mais justo e muito mais racional.

Saúdo as marchas que começam a se multipli
car no País inteiro defendendo a paz mundial. Elas
são, sem dúvida, a maneira mais eficaz de condenar
moralmente o terrorismo e de sinalizar às autoridades
que terrorismo não se combate com mais terrorismo,
mas sim com uma ação política, social, econômica e
cultural que vá às suas raízes e livre a humanidade do
pesadelo da guerra e da destruição.

Ouço com prazer o aparte do nobre Deputado
Dr. Hélio.

o Sr. Dr. Hélio - Parabenizo V. Exa , Deputado
Regis Cavalcante, por tão importante pronunciamen
to. Gostaria também de pedir à Diplomacia brasileira
que dê uma resposta a esta Casa, enviando-nos tudo
que diz respeito à participação e ao posicionamento
do Brasil nesta situação tão dramática por que passa
hoje o mundo. Era esse o registro que queria fazer.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Nobre
Deputado Regis Cavalcante, a Mesa informa a V. Exa
que lhe concedeu seis minutos além do tempo regi
mental.

Parabenizo-o pelo tema e pela forma corajosa e
muito correta como o apresentou.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
não só incorporo o aparte do Deputado Dr. Hélio ao
meu pronunciamento, como agradeço as palavras de
V. Exa e a atenção da Presidência diante dos apartes
aos nossos posicionamentos.

Durante o discurso do Sr. Regis Caval
cante, o Sr. Salatiel Carvalho, 2 0 Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Pedro Valada
res, 10 Suplente de Secretário.

O SR. DIVALDO SURUAGY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. DIVALDO SURUAGY (Bloco/PST - AL.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, S~. e Srs. Deputados, a agricultura, mesmo
não sendo a principal atividade, continua a ser parte
da economia brasileira. Só para se ter idéia, o setor
agrícola contribui com cerca de 10% do PIB, 40% da
receita das exportações e 25% dos empregos. Contu
do, a atividade agrícola nacional sempre foi caracteri
zada pela predominância de cultivos destinados à ex
portação. Produtos importantes para o consumo in
terno, como o arroz e o feijão, nunca tiveram trata
mento preferencial nas políticas de incentivo ao incre
mento agrícola no País.

Esta situação persiste até os dias atuais, e suas
razões podem ser encontradas na história brasileira:
o passado colonial deixou-nos o legado de um papel
de fornecedores de produtos primários na divisão in
ternacional do trabalho; a forte influência das oligar
quias agrárias na determinação das políticas de in
centivo aos produtores exportáveis; a situação dese
quilibrada da balança de pagamentos, caracterizada
por uma crescente dívida externa.

Essa situação, colocada ao lado da enorme po
tencialidade brasileira para a agricultura, fez com que
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os Governos encontrassem nas exportações agrícolas dependentes da ajuda de São Pedro. E, graças à con-
uma enorme fonte de divisas. Desta maneira, busca- tribuição da ciência, o cultivo irrigado, hoje, é pelo me-
va-se cumprir os compromissos externos e ainda obter nos mais 50% do que há vinte anos.
excedentes para a importação de produtos com maior Não apenas onde a irrigação é tradicional, como
renda agregada (industrializados e de alta tecnologia). Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também em

Mesmo com tamanha importância, a agricultura Minas, Goiás, Tocantins, Baixo São Francisco e ou-
nacional vêm passando por uma séria crise conjuntural. tras regiões vem crescendo a produção irrigada, em

Na região Nordeste, verifica-se que a atividade propriedades grandes, médias e pequenas, inclusive
agrícola, em termos de produção de grãos, é pouco ex- com o aproveitamento racional das várzeas.
pressiva. Os Municípios de maior produção em totais Continuando com o exemplo do arroz, nos últi-
absolutos são: Barreiras, São Desidério e Correntina, mos dez anos, o Sistema Nacional de Pesquisa Agro-
todos com produção municipal superior a 100 mil tone- pecuária, liderado pela EMBRAPA, lançou 35 novas
ladas. Quanto à densidade da produção de grãos, tam- variedades de arroz irrigado e 15 de arroz de sequeiro.
bém ocorrem alguns núcleos isolados, principalmente Graças às contribuições dos pesquisadores, o
em Alagoas e Pernambuco, com produção superior a cultivo sem irrigação de arroz de sequeiro também tem
50 toneladas por quilômetro quadrado. melhorado sua performance. Neste caso, os resulta-

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste- dos são pouco mais modestos, porque a lavoura, mais
cimento pretende, através de incentivos à EMBRAPA, suscetível aos contratempos climáticos, desencoraja o
promover pesquisas para melhorar a qualidade de agricultor a dispensar-lhes maiores cuidados. Ainda
nossos produtos e, assim, torná-los mais atraentes assim, graças ao melhoramento genético, a produtivi-
no mercado estrangeiro. dade é 30% a 40% superior à de 25 anos atrás.

A agricultura está se modernizando, o que é fa- Como parceiro da dobradinha com o arroz, te-
cilmente perceptível. O êxito da política antiinflacioná- mos o feijão. Com ele ocorreram também ganhos se-
ria tem seu lado "feijão com arroi'. Os produtos agrí- melhantes. Os pesquisadores brasileiros lançaram,
colas têm dado contribuição muito importante ao desde 1985,34 novas variedades. Os progressos são
combate à inflação. E isso não é porque temos tido observáveis em especial na "safra da seca" ou na "se-
apenas a "ajuda de São Pedro", ou porque "Deus seja gunda safra" do centro-sul. O crescimento da produti-
brasileiro". Há na realidade o esforço do agricultor, por vidade é consistente justamente a partir de 1985.
trás da contribuição dos produtos agrícolas, à derru- Além das cultivares melhoradas, a adoção da irriga-
bada da inflação. E há também muita ciência e tecno- ção, embora ainda não generalizada, eleva a média
logia. nacional. E, a exemplo do arroz, ajuda a garantir certa

A "economia de hectares" proporcionada pelo estabilidade à oferta, normalizando o abastecimento
aumento da produtividade tem impactos favoráveis e evitando as antigas e freqüentes crises e dores de
na ecologia e na economia. Por um lado, diminui a cabeça para o consumidor e o Governo.
pressão pela abertura de novas áreas de expansão Pesquisas biológicas e de natureza organiza-
do cultivo, o que implica menos desmatamento. Por cional poderão contribuir em muito para que se ob-
outro, a produção pode concentrar-se em regiões me- tenha ganhos em produtividade, garantindo maior
nos distantes dos consumidores, o que diminui o cus- rentabilidade para o setor e abastecimento para os
to do frete, que é incorporado ao preço final do produ- consumidores. Mesmo em época de abertura co-
to e que alimentava a inflação. mercial que defendemos, o País não pode ficar po-

Mas não foi apenas a produtividade que deu um tencialmente vulnerável em face de um relativo
salto. Também melhorou a regularidade de oferta. Há mercado restrito, em âmbito mundial, como é o
mais de vinte anos, cerca da metade de 70% da pro- caso do feijão. A estabilização econômica, grande
dução nacional de arroz se fazia sem irrigação. Acon- meta do Governo Fernando Henrique Cardoso, de-
tecesse um imprevisto climático no Centro-Oeste, pende também de abastecimento regular, como o
como o tristemente famoso e freqüente "veranico de da dobradinha ''feijão com arroz".
janeiro", e lá se ia uma parcela da produção espera- A área cultivada de arroz deverá sofrer redução
da, com problemas para todos. O resultado era sem- da ordem de 11,7% em relação à safra 1999/2000.
pre crise de abastecimento na entressafra, filas nos Essa redução se deve principalmente às dificuldades
supermercados, alta de preços e inflação. encontradas pelos produtores na comercialização da

Agora, mais da metade da produção brasileira safra passada, em que os preços pagos aos produto-
de arroz é obtida em lavouras irrigadas, muito menos res se mantiveram praticamente estáveis, em pata-
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mares baixos, durante quase todo o ano comercial, País é preocupante o baixo nível dos reservatórios e
apesar dos esforços empreendidos pelo Governo Fe- cursos d'água para alimentação dos pivôs. A nova va-
deral com vistas ao enxugamento de parte do exce- riável de controle das metas de consumo de energia
dente de produção. elétrica poderá limitar operacionalmente os equipa-

Os Estados de Goiás, Minas Gerais e Rondônia, mentos e custos adicionais de produção.
o Distrito Federal e quase todos os Estados da Re- Toda a análise sobre o consumo de alimentos
gião Nordeste sofreram com um veranico no início da no Brasil deve ter em conta a grande heterogeneida-
floração/frutificação da cultura, ensejando queda ge- de social que caracteriza o País, resultante de uma
neralizada de produtividade. das mais elevadas desigualdades de renda do mun-

Muito embora os números evidenciem queda do. Essa característica faz com que, em primeiro lu-
de produção, a situação do abastecimento interno gar, os gastos com alimentação tenham um peso mui-
não deverá sofrer qualquer percalço, em virtude dos to distinto na composição das despesas das famílias
elevados estoques públicos, que, nesta campanha, nos diversos estratos de renda.
deverão atingir o volume de 2,2 milhões de tonela- Os casos mais notórios de produtos em que
das, suficientes para 2,3 meses de consumo, aproxi- ocorreu redução tanto da quantidade consumida per
madamente. capita quanto da participação percentual nas despe-

Partindo do pressuposto de que a Argentina e o sas com alimentação são os do arroz e do feijão, no
Uruguai, por força do Tratado do Cone Sul grupo dos cereais, pela importância de ambos na die-
(MERCOSUL), continuarão a pressionar o mercado ta alimentar dos brasileiros.
brasileiro com vistas à exportação de parte se seus Como seria de se esperar, nesses produtos veri-
excedentes de produção da ordem de 1,2 milhão de fica-se o menor diferencial de consumo entre os es-
toneladas, há uma tendência muito forte de estabili- tratos de renda, pois eles estão presentes à mesa de
zação dos preços. todos os estratos sociais. A pequena redução havida

A área plantada de feijão nessa segunda safra, no consumo per capita deve-se a motivos próprios a
ou safra da seca, cultivada nos meses de janeiro e fe- cada um dos produtos, notadamente a substituição
vereiro, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e do arroz por outras fontes de calorias (principalmente
em São Paulo, e posteriormente nos demais Estados, as massas) e a inadequação da forma tradicional de
acusa declínio de 11,1 %, quando comparada com a aquisição do feijão (para preparo no domicílio) às
safra anterior. Na região Nordeste, a falta de chuvas Ii- condições urbanas de vida e à crescente participação
mitou o plantio e vem afetando bruscamente o rendi- das mulheres no mercado de trabalho.
mento nas lav?uras de f.eijão. Contudo, na ~egião ~en- Outro fenômeno curioso: a alimentação tende a
tro-sul do Pal.s houve Incremento d.e 1,77'0 na area ser mais nutritiva à medida em que caem o nível de
plantad~, motivado pelo.s preços estimulantes desde renda e a escolaridade da população. Cerca de 60%
a colheita da safra d~s aguas, remu.nerando co~ f~l- dos integrantes das classes Oe E comem arroz, feijão
ga o produtor. Esse In_cremento, cUJ.~s re:po~sav~l~ e algum tipo de carne no jantar. Nas classes A e B o
foram os Estados de Sao Paul,? e GOlas~ nao fo~ SUfICI- índice cai para 40%. Entre os que ganham mais, o
ente pa~~ compensar a reduçao no.cultlvo, registrada consumo de doces, refrigerantes e lanches dispara.
nas re~lo~~ Norte e N.?rd~ste, ocasionada por proble- Esse comportamento tem a ver com apegos culturais,
mas cllmatlcos - ausencla de chuvas. de um lado e com fatores econômicos de outro.

Do produto colhid~, consid.erado d~ ~oa quali- O SR: ORLANDO FANTAZZINI ~ Sr. Presiden-
dade, quase que a totalidade fOI comercializada em t I I d
função dos bons preços vigentes no mercado. e, peço a pa avra pe a or em.

Com relação à região Nordeste, os números O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
ainda são preliminares, pois no agreste, em alguns V. Ex<' a palavra.
Estados, os produtores ainda arriscam semear parte O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela
da área. Em Alagoas, Sergipe e na região nordeste da ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
Bahia, em que o plantio e a colheita coincidem com a dente, S~. e Srs. Deputados, dirijo-me mais uma vez
safra irrigada, a semeadura, que habitualmente ocor- à tribuna desta Casa com profunda indignação, cons-
re nos meses de abril e maio, começou a partir da pri- tatando o descaso com que as crianças e os adoles-
meira semana de junho. centes são tratados em nosso País.

A semeadura está atrasada e deverá ser conclu- Como Coordenador da Subcomissão para a Cri-
ída até meados de julho. Em alguns Municípios do ança e o Adolescente da Comissão de Direitos Huma-
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nos da Câmara, estive em maio deste ano visitando a Governo, general Alberto Cardoso, e do Presidente
Unidade de Acolhimento da FEBEM - UAI, em São da CDH, nosso companheiro Deputado Nelson Pelle-
Paulo, onde constatei as precárias condições em que grino (PT-BA), a prevenção foi considerada o ponto
os adolescentes se encontravam. O estabelecimento, mais importante. As chamadas instituições (família,
feito para abrigar 62 adolescentes que cometem infra- escola e religião) foram consideradas imprescindíveis
ção até a primeira audiência com o juiz, comportava para o desenvolvimento do adolescente. Caso o jo-
mais de trezentos jovens. vem "caia no mundo do crime", é de extrema impor-

Na época, solicitei providências urgentes do Go- tância sua reinserção na sociedade, e é a isto que al-
vemo do Estado para que se regularizasse a situa- guns programas se propõem.
ção. A juíza Mônica Ribeiro de Souza Paukoski sen- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, devemos
tenciou a FEBEM a fechar a Unidade de Acolhimento continuar aprofundando esse debate, mas a impor-
do Brás. Após um mês, a decisão foi suspensa pelo tância não está só no debate, e sim em uma ação arti-
Tribunal de Justiça de São Paulo. culada dos programas destinados à criança e ao ado-

Infelizmente, a situação da UAI só fez piorar. lescente, para que a burocracia encontrada na aplica-
Chegou a registrar, em setembro, o índice de 431 in- ção desses programas e os poucos recursos destina-
ternos, que se amontoam em condições piores que a dos pelos Governos Municipais e Estaduais e, princi-
dos campos de concentração. Os meninos são manti- palmente, pelo Governo Federal não se tornem em-
dos sentados no chão, sempre em silêncio, precisam pecilhos para que os jovens atingidos pelos proble-
de autorização para tomar água ou ir ao banheiro, ca- mas de nossa sociedade e carentes de amparo sejam
minham com as mãos para trás e de cabeça baixa, e beneficiados.
caso desobedeçam às regras, são ameaçados. Na semana passada, a Folha de S.Paulo noticiou

O problema de superlotação é antigo e acaba que a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor
afetando a recuperação dos jovens. A precariedade (FEBEM) Raposo Tavares, no Butantã, foi denunciada
no estabelecimento fere os princípios estabelecidos ao promotor da Vara da Infância e Juventude de São
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as nor- Paulo por diversos parentes de jovens intemados. Se-
mas internacionais de proteção aos direitos da crian- gundo as denúncias, os internos foram vítimas de es-
ça e do adolescente e a Constituição Federal. pancamento, por funcionários da FEBEM, com bas-

Em defesa dos jovens, a Subcomissão ingres- tões, pedaços de pau e spray com gás de pimenta.
sou com representação no dia 5 de setembro deste A Assessoria da FEBEM confirma o caso, mas
ano junto ao Procurador-Geral da Justiça do Estado nega o uso de bastões e pedaços de pau. Segundo a
de São Paulo, Dr. José Geraldo Brito Filomeno, soli- unidade de número 27, o que houve foi um "confron-
citando políticas emergenciais para a solução da su- to". Os funcionários perceberam uma movimentação
perlotação da unidade de triagem dos adolescentes entre os internos e decidiram revistar os alojamentos,
no Brás, assim como para que sejam apuradas todas onde ocorreu o "embate".
as denúncias de maus-tratos e tortura contra os ado- É inadmissível que "supostos" confrontos conti-
lescentes. Solicitamos também o desenvolvimento nuem ocorrendo dentro das unidades, o que vêm
de um projeto para capacitação e formação dos fun- acontecendo com certa freqüência. A FEBEM não
cionários das FEBEM, com diminuição das jornadas está cumprindo seu papel de garantir o bem-estar aos
exaustivas de trabalho, bem como com a responsa- menores. Só nesse caso da Raposo Tavares, cerca
bilização penal, civil e administrativa dos agentes de 21 jovens ficaram feridos e, segundo as mães das
públicos responsáveis pelo gerenciamento da unida- vítimas, além dos hematomas, alguns internos apre-
de de internação. sentam fraturas.

Mas o que se continua verificando no País é o As crianças e os adolescentes precisam ser
total descaso para com os jovens, principalmente considerados "de fato" prioridade absoluta no País,
aqueles em conflito com a lei. como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Comissão de Direitos Humanos realizou, na Não podemos admitir que tais tipos de denúncias
semana passada, uma mesa-redonda em que se continuem ocorrendo, quer seja de abuso e explora-
pôde discutir a criação de um programa de proteção ção sexual infantil, quer seja de adolescentes assas-
às crianças e adolescentes ameaçados de morte por sinados friamente pelo tráfico de drogas, na maioria
envolvimento no tráfico de drogas. No debate, que das vezes por uma dívida irrisória de 5 reais. É neces-
contou com a presença do Ministro da Segurança sário e urgente o cuidado com a reinserção social do
Institucional e Coordenador da política antidrogas do adolescente em conflito com a lei, mas com esses
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acontecimentos que ora relatamos essa reinserção
torna-se impossível.

Os desmandos contra as crianças não param
por aí, Sr. Presidente. O programa federal Bol
sa-Escola, que destina recurso irrisório no valor de
R$15,00 por criança, vem sendo alvo de vários tipos
de denúncias. Estados como a Bahia, o Amazonas, o
Ceará, o Rio Grande do Norte e Minas Gerais vêm
sendo investigados desde julho. Segundo o Secretá
rio do Programa Nacional Bolsa-Escola, Antônio Flo
riano Pesaro, existem hoje 550 projetos em auditoria.

Não podemos admitir que os recursos, embora
ínfimos, sejam desviados para privilegiar apadrinha
dos políticos.

Ações concretas devem ser implementadas
com urgência, a fim de garantir os direitos das crian
ças e adolescentes de nosso País: aprimorar o con
trole fiscalizador da sociedade nos programas, des
burocratizar a liberação de recursos, bem como ces
sar o contingenciamento das verbas orçamentárias
das áreas sociais. Isso corresponde a não atender às
determinações do FMI.

Só assim faremos com que, concretamente, a
Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Ado
lescente e as convenções internacionais sobre crian
ça e adolescentes deixem de ser letra morta.

Muito obrigado.

O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex<' a palavra.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf!!. e
Srs. Deputados, minha atuação parlamentar ao longo
de minha trajetória política tem sido ininterruptamente
marcada por uma característica própria de meu estilo
de lidar com a representação dos interesses do interior
fluminense, procurando tirar das pessoas e do povo a
orientação, o rumo para meus passos.

Em reiteradas oportunidades refiro-me a este
meu comportamento, por realmente sentir orgulho do
contato direto que hoje possuo com os Municípios do
norte, noroeste e centro-norte do Estado do Rio de
Janeiro, colocando meu mandato à disposição de li
deranças políticas as mais variadas, sem quaisquer
tipos de restrição, quando o objetivo maior é benefici
ar a população.

Para tanto, tenho tido a sorte de encontrar políti
cos e homens públicos de incomparável espírito cole
tivo, em todos esses Municípios, para que juntos pos
samos definir prioridades regionais e brigarmos, com

apresentação de demandas tecnicamente embaça
das, por recursos e obras para o interior do Estado do
Rio de Janeiro.

Dentre os vários Municípios, gostaria de me re
portar hoje ao de São João da Barra, no norte flumi
nense, em que se destaca o importante trabalho de
senvolvido pelo Prefeito Alberto Dauaire Filho, o Beti
nho Dauaire, um jovem em seu segundo mandato,
que tem demonstrado elevada sensibilidade e corre
ção na aplicação dos recursos que têm beneficiado a
população são-joanense.

Tem apresentado a administração do compa
nheiro de lutas variadas, o Prefeito Betinho Dauaire,
dinâmica e vigor indispensáveis para quaisquer que
sejam os governos, empenhados em ver seus atos e
ritos convertidos em melhorias concretas para a sua
gente, para seu povo. A dedicação desse administra
dor e dos seus colaboradores, de seu staff tem sido
responsável por uma verdadeira revolução social em
São João da Barra.

O Prefeito Betinho Dauaire tem investido tempo
e recursos de sua gestão para assegurar a São João
da Barra, um Município de pequeno porte, com eco
nomia ainda tipicamente voltada para área rural, uma
condição ímpar no campo das conquistas sociais,
com ênfase especial para seus programas na área de
educação, priorizando ainda o pleno atendimento à
criança.

Tenho procurado ainda contribuir para com essa
área, assegurando junto ao Ministério da Saúde as
verbas necessárias para o processo de elevação e
melhoria do atendimento público do SUS (Sistema
Único de Saúde), com esse esforço se traduzindo na
conquista, este ano, de recursos do Orçamento da
União para construção do primeiro hospital de São
João da Barra.

Não disfarço meu orgulho por ser, ao longo
desses meus dois mandatos como Deputado Fede
ral, um parceiro do Prefeito Betinho Dauaire e um
amigo de um político capaz de conseguir, com muito
suor e amor ao seu Município, mudar paulatinamen
te o perfil de São João da Barra, usando de comedi
mento, de bom senso, recursos orçamentários,
como os obtidos via royalties, com a exploração de
petróleo junto à sua casa.

Desejo enfatizar, Sr. Presidente, que São João
da Barra não está sozinha em seu desejo de se ver
fortalecida economicamente, com o incremento de
novas atividades, como a fruticultura, e reforço de ou
tras, como o turismo. Coloco-me ao inteiro dispor do
Prefeito Betinho Dauaire, para lutarmos pelos progra-



EDITORIAL DA GAZETA DE ALAGOAS
DE DOMINGO (30/9)

Chega de violência!
O bárbaro assassinato praticado, há uma sema

na, por um frio policial milrtar, ainda repercute na men
te da sociedade alagoana, perplexa e indignada com
tamanho ato de violência promovido justamente por
quem é pago pelo povo para manter a ordem pública
e defender essa mesma sociedade. Por mais que se
queira minimizar a ação criminosa como fruto da vio
lência inerente à natureza humana, a morte do jovem
agrônomo Olival Tenório Costa Filho expõe a maior
das chagas sociais, que é a violência, que nasce na
fragilidade do poder público e floresce à sombra da
impunidade institucionalizada. É até desnecessário
dizer que o ato criminoso é uma conseqüência direta
dessa impunidade reinante no Estado, espelhada na
angústia dos órfãos, viúvas e famílias enlutadas.

Afirmar que o crime só causou a indignação
da sociedade porque a vítima era de família rica é
tentar escamotear a verdade para esconder a real
extensão de um drama que a todos assusta e que
ameaça descambar para uma tragédia. É não que
rer reconhecer o clamor da sociedade pelo escla
recimento de casos como o do pintor e eletricista
José Joaquim, barbaramente torturado e morto
por um crime que não cometeu; a chacina da Gru
ta, que ceifou brutalmente a vida da Deputada Fe
deral Ceci Cunha e de três familiares seus; o fuzila
mento do fiscal de rendas Silvio Vianna, que pa
gou com a vida pelo crime de pregar e exigir a mo
ralidade no serviço público, e tantos outros brutais
assassinatos, para ficar apenas nos mais recentes
e que estão bem presentes na consciência de cada
alagoano.

A sociedade não suporta mais conviver com a
criminalidade incrustada em órgão do poder público e
exige ações de governo que efetivamente dêem um
basta à violência e à impunidade. E isto só se conse
gue com uma efetiva política de segurança pública
que contemple ações integradas e envolvam todos os
segmentos da sociedade organizada, com apoio e in
tegração dos três poderes constituídos, num verdade
iro mutirão antiviolência.

Cobrar mais agilidade dos órgãos públicos para
apurar os crimes ainda não esclarecidos e apontar os
responsáveis é dever do Estado. Mais importante e
urgente é definir e implantar rigorosas ações para es
tancar a violência e a criminalidade, antes que a cons-
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mas, nessa área, que for possível serem acessados EDITORIAL A QUE SE REFERE O
junto ao Governo Federal. ORADOR

Muito já tem sido feito pela Prefeitura de São
João da Barra, dentro desse contexto, com o forneci
mento de apoio para os produtores rurais e com a im
plementação de uma rede de infra-estrutura para es
coamento de produção, ao mesmo passo em que se
investiu muito ainda no equipamento turístico do Mu
nicípio, com belas praias e atrações diversificadas.

Ao encerrar este pronunciamento, estendo ao
povo de minha São João da Barra meus parabéns,
pelo tanto de entrega a que se dispõe na busca de
melhores dias para seu Município e reafirmo meu in
tegrai apoio ao Município de São João da Barra.

Registro também a presença, em Brasflia, de
seis Vereadores são-joanenses que estão lutando por
recursos para o Município: Osvaldo Barreto, Chico da
Sincera, Jorginho, Neco, Arildo e Gerson.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, gostaria de
deixar registrado que o Dr. Haroldo Francisco Para
nhos Cardela, juntamente com 55 alunos, está visi
tando a Casa. S. S'. representa o Centro Regional
Universitário de Espírito Santo do Pinhal, Estado de
São Paulo.

Peço também que sejam encaminhados reque
rimentos de informações ao Ministério das Comuni
cações e à ANATEL sobre outorga de licença para
prestação de serviços.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL - AL.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, semana passada, fize
mos um pronunciamento para denunciar o clima de
insegurança em Alagoas. Isso, inclusive, provocou
uma reação descabida do Governador do Estado,
mas a S. Exa darei resposta, lá e aqui, no momento
adequado.

Sr. Presidente, peço a V. Exa que autorize a
transcrição nos Anais da Casa do excelente editorial
publicado pelo jornal Gazeta de Alagoas, edição do
último domingo, que demonstra absoluta identidade
com aquilo que disse, semana passada, nesta Casa,
e se constitui em importante diagnóstico de alerta à
sociedade alagoana.
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ciência dos governantes seja manchada com o san
gue de novas vítimas. E isto depende não apenas de
recursos financeiros, mas, sobretudo, de vontade po
lítica e decisão de governo. A enlutada sociedade ala
goana espera que as providências não passem de
promessas.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Pellegrino, do
PT da Bahia.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, inicialmente, gostaria que fizesse parte do meu
pronunciamento documento assinado pelo comando
nacional de greve, que reúne ANDES (seção nacio
nal), FASSUBRA, SINASEFE e UNE. Esse documen
to refere-se à greve dos servidores públicos, principal
mente das universidades, às negociações entabula
das com o Ministério da Educação e às rupturas de
negociações por parte do Ministério da Educação,
com a suspensão dos salários dos professores e ser
vidores, medida de retaliação inaceitável.

Gostaria que o inteiro teor desse documento fi
zesse parte do nosso pronunciamento. Lerei apenas
os últimos dois parágrafos, que dizem:

"Consideramos essa atitude - no caso
da suspensão dos salários por parte do Mi
nistro da Educação, depois de negociar e di
zer que não suspenderia os salários - ina
ceitável a todos(as) que participaram da re
ferida audiência e se manifestaram em defe
sa da Educação Pública, Gratuita, Laica e
de Qualidade com Referência Social.

Isto posto, os quatro Comandos de
Greve se dirigem a vsIA. Excelência. para,
além de denunciar e repudiar a ação do Mi
nistério da Educação, esclarecer que, diante
desses atos, entendemos que o MEC rom
peu com um processo de Interlocução Ape
nas Iniciado. Isso significa que não mais
Participaremos dos grupos de trabalho en
quanto perdurar o não pagamento dos salá
rios.

Nesse momento, as entidades em
greve reafirmam sua firme disposição de ne
gociar e de lutar em defesa dos nossos dire
itos e das Instituições Federais de Ensino."

Assina o comando de greve.
Esse documento é encaminhado às Sras. e Srs.

Parlamentares e dou conhecimento dele ao Congres
so Nacional, especialmente à Câmara dos Deputa-

dos. O Comando de Greve repudia essa atitude do
Ministério da Educação e protesta contra ela.

Esse não é o caminho para a busca do entendi
mento que possa pôr fim ao movimento, o que permi
tiria até que se chegasse ao fim do ano letivo, que o
vestibular fosse realizado, que as universidades bra
sileiras voltassem à sua normalidade e que os profes
sores recebessem salários decentes.

O motivo que me traz à tribuna no Grande Expe
diente é falar de uma matéria que considero da maior
importância, sobre a qual já falei, outras vezes, desta
tribuna, não só na condição de Parlamentar, mas tam
bém como Presidente da Comissão de Direitos Hu
manos desta Casa. Trata-se da imunidade parlamen
tar, um tema que, no passado, foi importante, diante
de reis absolutos e regimes autoritários, para assegu
rar o livre exercício parlamentar e a independência
necessária contra as perseguições do tirano absoluto
ou de regimes repressivos e autoritários.

Vivemos tempos de democracia, embora im
perfeita. Infelizmente, esse instituto, constituído
como uma das salvaguardas para o exercício do
mandato parlamentar, tem sido muito mal utilizado
em nosso País, seja pelo Congresso Nacional, seja
pelas Assembléias Legislativas nos 27 Estados da
Federação e no Distrito Federal. E hoje, infelizmente,
a imunidade parlamentar, principalmente a proces
sual, ou formal, tem servido menos ao resguardo
das prerrogativas para o exercício do mandato e
mais à impunidade.

A propósito disso, a Comissão de Direitos Hu
manos desta Casa elegeu como um dos temas fulcra
is da sua ação para este ano o combate à impunida
de, identificando como uma das medidas necessárias
a esse intento a reforma do instituto da imunidade
parlamentar.

Mas por que elegemos a imunidade parlamen
tar? Se esta Casa quer criar um conjunto de medidas
capaz de combater a impunidade, como a federaliza
ção dos crimes atentatórios dos direitos humanos, a
reforma do sistema de segurança pública e outros,
ela deve dar o primeiro exemplo.

A Conferência Nacional de Direitos Humanos,
que reuniu nesta Casa mais de quinhentas entidades
ligadas à defesa dos direitos humanos, com mais de
1.500 participantes, referendou a posição da nossa
Comissão de Direitos Humanos e também elegeu a
reforma da imunidade parlamentar como tema da sua
ação este ano.

O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana, do Ministério da Justiça, debatendo assunto
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semelhante, eemou resolução que indica que esta Casa
deve reformar o instituto da imunidade parlamentar.

Ou seja, há um clamor nacional para que seja
revista essa questão.

Denúncias assolam o Senado Federal, que já
está esperando a terceira renúncia de Senador. Os
órgãos de imprensa denunciam que a lama chega à
Câmara dos Deputados - é certo, não podemos ge
neralizar, esta Casa tem-se preservado, mas sabe
mos que existem aqui comportamentos incongruen
tes que deveriam ser investigados pelo Judiciário, se
não punidos aqui mesmo, com a cassação. Este é,
portanto, o momento adequado para se dar uma bas
ta a essa situação. Precisamos mostrar que esta
Casa não acoberta a impunidade, o crime, a malver
sação, colocando um ponto final nessa história de
que a pessoa se candidata para fugir dos braços da
Justiça, escondendo-se sob o mandato parlamentar,
essa espécie de seguro contra o processo criminal.

No meu Estado, por exemplo, um ex-Prefeito
acusado de mandar matar um dono de jornal já anun
cia aos quatro cantos que será candidato a Deputado
Estadual.

Não concorre a uma vaga de Deputado Federal
porque sabe que não tem chance de vitória, quer ape
nas uma forma de fugir dos braços da Justiça. E já di
zem por aí que os Senadores renunciam para não fi
car inelegíveis. Voltarão, quem sabe, em 2003, nova
mente protegidos pela imunidade parlamentar.

Infelizmente, a regra nesta Casa tem sido não
autorizar a abertura de processo contra Deputados.
Isso cria uma frustração muito grande na sociedade,
principalmente porque muitos dos pedidos não se re
ferem à imunidade material- que considero intocável
-, aquela disciplinada no art. 53 da Constituição, que
assegura a Deputados e Senadores inviolabilidade
por opiniões, palavras e votos.

Quando falamos em reforma da imunidade par
lamentar, muitos bradam que não poderão mais falar,
que ficarão sem voz. Não é isso. Não estamos pro
pondo a reforma da imunidade material. Esta deverá
permanecer tal como está, e somos até favoráveis à
sua ampliação, para que sejam eximidos não somen
te os delitos de natureza penal, como também os de
natureza cível, de acordo com o que vem decidindo o
Supremo Tribunal Federal. O Parlamentar, ao emitir
opiniões, não pode ser processado sequer para que
repare danos no plano material ou cível.

No entanto, a imunidade processual, a formal,
que exige a prévia autorização do Poder Legislativo
para abertura de processo contra seus membros, está
com os dias contados. A sociedade não mais tolera

esse instituto, que já foi muito importante no passado,
mas é desnecessário em tempos de democracia. Um
simples habeas corpus pode trancar uma ação que
não tenha parâmetros, que não tenha fundamentos,
ou que seja intentada de forma injusta, com armações
que podem se dar nos Judiciários locais.

Sr. Presidente, oito projetos tramitam nesta
Casa com vistas à modificação do instituto da imuni
dade parlamentar. Perfilo-me na fórmula que passo a
descrever.

Manutenção da imunidade material. Opiniões,
palavras e votos estariam assegurados, não seriam
crime nem no plano criminal nem no plano cível. Mas
haveria modificações quanto à imunidade formal, ou
processual. Os crimes praticados antes da diploma
ção não estariam protegidos pela imunidade proces
sual, ou formal, isto é, nesses casos a Justiça estaria
livre para processar o infrator. Quanto aos crimes pra
ticados a partir da diplomação até o final do mandato,
não seria necessária a prévia autorização do Poder
Legislativo.

No caso de Deputados Federais e Senadores, o
Supremo Tribunal Federal estaria autorizado a abrir o
processo, mas comunicaria o fato à Casa a que o Par
lamentar pertence, para, no prazo de quinze sessões
subseqüentes à comunicação, a Câmara ou o Sena
do decidir sustar ou não a tramitação do processo. E
haveria condições para essa sustação. Ela só poderia
ocorrer antes da prolação da sentença, e um partido
político com representação na respectiva Casa deve
ria assumir o ônus de requerer a sustação, que so
mente seria autorizada por decisão da maioria abso
luta dos membros da Casa. Além disso, é evidente, a
votação seria aberta.

Essa não é a regra a que me perfilo ideológica e
filosoficamente, porque assim estaria advogando o
fim da imunidade parlamentar processual pura e sim
plesmente. Faço uma mediação. Àqueles que se pre
ocupam com a necessidade de haver alguma salva
guarda para as perseguições, eu diria que o instituto
não estaria de todo acabado. É o que posso dizer aos
defensores incondicionais, do ponto de vista ético, da
salvaguarda do exercício parlamentar. Àqueles que
consideram esse instituto um instrumento de impuni
dade apontamos uma saída justa: os crimes pratica
dos antes da diplomação não teriam proteção, e os
praticados na vigência do mandato seriam objeto de
processo que só poderia ser sustado por decisão da
respectiva Casa, com suspensão da prescrição.

Concedo um aparte ao Deputado Dr. Hélio.
O SR. DR. HÉLIO - Deputado Nelson Pellegri

no, em primeiro lugar, cumprimento V. Exa por trazer
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relevante tema ao debate desta Casa. Acredito que é
bem-vindo tudo o que possa ser feito para buscar a
participação da Câmara dos Deputados e do Con
gresso Nacional no fortalecimento do sentido ético.
Não gostaria de discutir se a imunidade parlamentar
deve ser mitigada ou radical, prefiro tratar do que
V. Exa apresenta como prevenção. As discussões so
bre a imunidade parlamentar estão sempre presentes
nesta Casa. Algumas situações se iniciam no proces
so eleitoral, com o abuso do poder econômico. Certas
pessoas não são devidamente punidas, e os proces
sos permanecem durante anos no TSE. Cidadãos
que representam determinados segmentos políticos
elegem-se e ficam escondidos sob o manto da imuni
dade. A prevenção deve ter início no processo eleito
ral. A Justiça Eleitoral poderá estabelecer claramente
todos os casos de forte suspeição. Se existiu ato cri
minoso no passado do candidato ou no processo elei
toral, que se determine, de pronto, o impedimento.
Gostaria de deixar uma contribuição: a discussão so
bre a imunidade e o combate à impunidade devem ser
feitos nas esferas executiva, judiciária e legislativa. O
impedimento deve ser sempre buscado no nascedou
ro do processo, senão o cidadão, eleito para cargo do
Executivo ou do Legislativo, torna-se imune às penali
dades. Dessa forma, não seria possível que grande
número de representantes se escondessem sob o
manto da imunidade. Como V. Exa bem disse, Deputa
do Nelson Pellegrino, devemos discutir a fundo a imu
nidade parlamentar. Era o que tinha a comentar.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Agradeço a
V. Exa o aparte.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado José
Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Nobre Deputa
do Nelson Pellegrino, V. Exa traz a esta tribuna tema
que é recorrente nesta Casa. Desde a redemocratiza
ção do País, nos anos 40 do século passado, discu
te-se a imunidade parlamentar. Discuti-Ia é sempre
oportuno e criativo. Cada Parlamentar apresenta sua
experiência e visão do processo. Em um ponto esta
mos todos assentes: é necessário extirpar fenômeno
tão nefasto quanto presente de políticos que buscam
mandato parlamentar para fugir de problemas pro
cessuais, freqüentemente penais. Deputado Nelson
Pellegrino, no primeiro enfoque concordamos em gê
nero, número e grau. Imenso passo seria dado se não
mais fossem acobertados fatos absolutamente disso
ciados do mandato, até porque ocorridos antes dele.
A priori, o que ocorreu antes do mandato estaria
aberto à apreciação judicial. O ilustre Deputado que
me antecedeu referiu-se ao juízo prévio, mas aí entra-

ríamos em labirinto sem saída, porque a presunção
legal é a da inocência até a sentença final transitada
em julgado. Por esse caminho fogem rapidamente os
traquinas, os delinqüentes, os marginais de todos os
matizes. Encontrando guarida em eleitor tão delin
qüente quanto eles - é bom dizer -, conseguem man
dato. Depois de quase vinte anos nesta Casa - por
motivos óbvios não declinarei nomes -, posso dizer
que 90% da Câmara dos Deputados é composta por
pessoas excelentes, mas sempre haverá 10% de es
cória, que encontrou abrigo no eleitor que com ela se
identifica, uma vez que esta Casa é retrato fiel da so
ciedade brasileira. Jamais vi alguém aprender a fur
tar, a matar, a roubar, a cometer estelionato nesta
Casa. Todos os que aqui chegaram com essa lamen
tável configuração já vieram, como se diz no Nordes
te, feitos, absolutamente prontos para a perigosa arte
da delinqüência. Todos os crimes anteriores à con
quista do mandato devem ser de imediato julgados,
sem maiores delongas. Quanto aos crimes cometidos
durante o mandato, trago apenas uma ponderação
para a reflexão de V. Exa , brilhante Parlamentar que
nos concede enriquecedor convívio. Não quero fazer
distinção entre Justiça Federal e Estadual, mas é bom
lembrar que a Carta Magna dá tratamento de similitu
de a Congresso Nacional, Assembléia Legislativa,
Presidente da República, Governador de Estado, Su
premo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Esta
do. Não preciso declinar, muito menos para V. Exa,
Deputado Nelson Pellegrino, a margem de risco que
existe nos Tribunais de Justiça, e vou dizer só dos
Estados para ser generoso. Se queremos deixar algo
de bom e construtivo para a sociedade brasileira, ain
da nesta Legislatura, temos de estabelecer regras ob
jetivas. Quanto mais clara a regra, com menos possi
bilidade para o arbítrio e a interpretação, melhor será
o instituto da imunidade parlamentar. Trago por fim
contribuição pessoal. Presidi a Comissão de Constitu
ição e Justiça no delicado episódio da cassação dos
anões do Orçamento. Saí da Comissão tão enojado
que nunca mais a ela voltei. Pedi para sair da Comis
são, depois de dez ou doze anos de trabalho, devido
às injustiças cometidas, as quais até hoje não posso
declinar, porque 90% da documentação está sob se
gredo de Justiça. Aqui há manifesto inconveniente:
Deputados que convivem com outros durante quatro,
seis, oito anos se sentem, de alguma maneira, inibidos
em julgar colegas, até porque essa não é função precí
pua do Parlamentar. Por isso, Deputado Nelson Pelle
grino, quero parabenizá-lo pela oportuna e lúcida abor
dagem. Conclamo esforços para que juntos, suprapar
tidariamente, estabeleçamos regras objetivas e claras,
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a fim de que a imunidade parlamentar retorne ao seu
leito de origem. O Deputado deve falar livremente, sem
se sentir inibido ou tolhido por Judiciário ou Executivo
local. Isso feno, tenho certeza de que avançaremos
qualnativamente, tendo, entretanto, sempre em mente
a constatação de que ainda fazemos parte de um
País em que os mecanismos de defesa da sociedade
deixam a desejar. O ordenamento jurídico ainda me
rece reparos. O Poder Judiciário paira soberano sobre
tudo e todos. Às vezes, o Judiciário - de novo digo en
tre sorrisos - estadual não atende às expectativas do
cidadão. Desculpe se roubei o tempo de V. Exa, mas
seu pronunciamento me instiga.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Nobre Depu
tado, V. Exa não rouba o meu tempo, uma vez que dá
importante contribuição à discussão.

Ouço, com prazer, o Deputado Jaime Martins.

O Sr. Jaime Martins - Deputado Nelson Pelle
grino, devido à exiguidade do tempo, gostaria apenas
de apresentar informação para o importante tema que
V. Exa traz ao debate, o qual abordei há cerca de quin
ze dias nesta Casa. Fui Relator de proposta de emen
da à Constituição que há quatro anos está na mesa
do Presidente e é muito parecida com o que V. Exa

está propondo.

O SR. NELSON PELLEGRINo- Minha propos
ta também está baseada no parecer de V. Exa .

O Sr. Jaime Martins - É preciso fortalecer a
imunidade material e praticamente eliminar a imuni
dade processual. Isso vai ao encontro do que a socie
dade brasileira deseja. Portanto, parabenizo V. Exa
pela abordagem do tema e cobro do nosso Presiden
te que ponha em votação esse substitutivo discutido
longamente, por quatro ou cinco meses, na Comissão
Especial, onde estavam os maiores juristas desta
Casa. Ali conseguimos chegar a um consenso, que é
esse substitutivo que há quatro anos está aguardan
do a decisão do Presidente da Casa para ser votado.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Nobre Depu
tado Jaime Martins, também quero elogiar V. Exa

, por
que, quando me imiscuí nessa matéria, passei a fazer
um estudo sobre todos os projetos em tramitação
nesta Casa e me deparei com o parecer de V. Ex~, que
é elogiável, um avanço significativo, levando-se em
consideração a época em que foi apresentado. Depo
is discutiu-se e avançou-se nessa área. A imunidade
parlamentar era intocável nesta Casa, e hoje, feliz
mente, não é.

Portanto, não tenha dúvida de que a proposta
a que chegamos hoje tem a contribuição do parecer
de V. Exa

.

Quero levar ao conhecimento da Casa que o
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aé
cio Neves, assumiu compromisso com a Comissão de
Direitos Humanos e um conjunto de entidades dos di
reitos humanos de pôr essa matéria em votação.
Assumido esse compromisso, S. Exa conclamou os
partidos a indicarem seus representantes para com
por uma Comissão Interpartidária criada para elabo
rar um projeto. A primeira reunião já ocorreu, a segun
da aconteceu na quinta-feira passada, e estamos na
expectativa de fazer nova reunião amanhã, quando 
quem sabe? - chegaremos a um consenso para que
o Presidente coloque essa matéria em pauta.

Espero que haja apoio de todos os partidos para
que possamos votar na Câmara Federal essa matéria.

Por último, quero dizer ao Deputado José Tho
maz Nonô que, felizmente, ainda há juízo em Berlim
e também em Brasília. E há um exemplo concreto em
minha terra. A ex-Deputada Maria José Rocha fez
um discurso que o ex-Governador Antonio Carlos
Magalhães considerou ofensivo, e ele instaurou um
processo contra ela. Para ele, foi um discurso com
delito de opinião. A Assembléia Legislativa do Esta
do da Bahia, subserviente, autorizou o ex-Governa
dor a processar a Deputada. O Tribunal de Justiça
iniciou o processo. Viemos a Brasília e entramos
com o pedido de habeas corpus no STJ, que parali
sou a ação dizendo que a Parlamentar não praticara
delito de opinião.

Portanto, assim como ainda há juízo em Berlim,
há juízo no STJ. Nosso ordenamento jurídico está aí
para coibir esses excrescências.

Hoje vivemos numa democracia, e a imunidade
parlamentar tem que voltar ao seu leito natural, que é
garantir a livre manifestação e a liberdade do voto, e
não se presta a ser instrumento de impunidade.

Sr. Presidente, poderia relacionar alguns casos
de Deputados Estaduais e Federais que, infelizmen
te, estão sendo acobertados pelo instituto da imuni
dade parlamentar, mas os apartes por si só deram o
tom do que estamos propondo.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Senhores e Senhoras Parlamentares,

Nós, organizados pelo (a) Andes-SN, Fasubra,
Sinasefe e UNE, em greve há mais de um mês após
inúmeras tentativas de audiências com o Ministro da
Educação, fomos recebidos no dia 26 de setembro.
Para que isso ocorresse, foi decisivo o envolvimento
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dos parlamentares, especialmente os da Comissão
de Educação da Câmara e do Senado.

Nessa audiência, além dos representantes dos
Comandos das entidades em greve, do Ministro e de
técnicos do MEC, participaram 26 parlamentares,
tanto da base do governo quanto da oposição.

Na referida audiência, os parlamentares coloca
ram suas expectativas quanto à resolução das ques
tões relativas à greve. Em seguida, as entidades expli
citaram os pontos das pautas de reivindicações e a
disposição de buscar soluções satisfatórias para o
movimento.

O Ministro, na tentativa de rebater as exposi
ções feitas, apresentou a proposta de constituição de
grupos temáticos de trabalho(incorporação das grati
ficações, regime de trabalho, assistência estudantil,
MP n° 2.208/01, concursos/contratações e financia
mento), com a participação dos representantes das
entidades e de técnicos do MEC para que fossem es
tabelecidas discussões sobre pontos da pauta condi
cionando essa proposta "à suspensão imediata da
greve". Prontamente e de forma unânime as entida
des e parlamentares, incluindo o presidente da Co
missão de Educação da Câmara dos Deputados, se
manifestaram contrariamente à imposição do ministro
de suspensão do movimento de greve como condição
para a instalação de qualquer espaço de discussão.

Superada a precondição, apresentada pelo mi
nistro estabeleceram-se bases para o início do pro
cesso de negociação, aceitou-se também nova reu
nião com a Secretária de Ensino Superior (SESU),
para odia 27-9. Reunião que se efetivou e contou com
a participação de representantes as entidades em
greve, de técnicos do MEC, do presidente e do
vice-presidente da Andifes. Na ocasião, acertamos o
funcionamento dos grupos de trabalho e o cronogra
ma das reuniões.

No entanto, menos de 24 horas após a audiên
cia com o Ministro da Educação, o movimento grevis
ta é surpreendido com o anúncio do corte dos salári
os dos docentes e técnico-administrativos das Insti
tuições Federais de Ensino, sem que qualquer sinali
zação ou informação sobre essa questão fosse
apontada pelo ministério, seja na audiência do dia
26-9 com o ministro ou na reunião com a SeSu dia
27-9, o que expressa uma postura unilateral, arbitrá
ria e desrespeitosa.

Consideramos essa atitude inaceitável a to
dos(as) que participaram da referida audiência e se
manifestam em defesa da Educação Pública, Gratui
ta, Laica, e de Qualidade com Referência Social.

Isto posto, os quatro Comandos de Greve se di
rigem a Vossa Excelência para, além de denunciar e
repudiar a ação do Ministro da Educação, esclarecer,
que diante desses atos, entendemos que o MEC rom
peu com o Processo de Interlocução apenas iniciado.
Isso significa que não mais participaremos dos gru
pos de trabalho enquanto perdurar o não pagamento
dos salários.

Nesse momento, as entidades em greve reafir
mam sua firme disposição de negociar e de lutar em
defesa de nossos direitos e das Instituições Federais
de Ensino.

Comandos Nacional de Greve, ANDES-SN,
FASUBRA, SINASEFE, UNE.

O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. EJ<'l a palavra.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te. S,..". e Srs. Deputados, hoje venho à tribuna desta
Casa especialmente para agradecer a todo o Municí
pio de Vicentina, em Mato Grosso do Sul. No último
dia 29 de setembro estive lá para, em uma solenida
de, receber o título de "Cidadão de Vicentina", pro
posto pelos ilustres Vereadores Alice Ferreira Bedin e
Denílson de Lucca Perez e aprovado por unanimida
de pelos demais nobres Vereadores da Câmara Muni
cipal da Cidade, a quem agradeço o incentivo que me
proporciona o reconhecimento pelos trabalhos que
tenho feito em prol do jovem Município de Vicentina,
que neste ano completou seu décimo quarto aniver
sário e tem ainda como forte ponto da economia local
a agropecuária, que emprega e mantém boa parte de
sua população, hoje estimada em 5.800 habitantes.

Sr. Presidente, Sr'·. e Srs. Deputados, Vicenti
na recebeu recentemente do Governo Federal, por
intermédio de emenda parlamentar por mim apre
sentada ao Orçamento Geral da União de 2000, re
cursos para a construção do Ginásio de Esportes,
que hoje atende a toda a juventude do Município, em
especial a da zona urbana. Além dessa emenda des
tinada ao Município de Vicentina, existe ainda, em
processo de análise junto ao Ministério da Saúde,
verba para construir uma unidade de saúde no Bair
ro Vista Alegre e que beneficiará, no mínimo, mil dos
moradores de Vicentina.

Vicentina tem sido considerado um dos mais pro
gressistas e promissores Municípios do Estado do
Mato Grosso do Sul. Por tudo isso e, claro, pelo com
promisso por mim assumido junto ao povo
sul-mata-grossense, quero aqui dizer que a Cidade de
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Vicentina conta sempre com o meu apoio e com o que Não acreditei quando ouvi, mas hoje, lendo os jor-
de melhor posso dar a uma cidade que cresce cada nais do dia, tive a confirmação de que Fernando Henri-
vez mais, o meu empenho e trabalho, com a atuação que Cardoso disse, sim, o que disse ontem, numa prova
do Prefeito Francisco Filgueiros e das demais Lideran- cabal e definitiva de que o Presidente da República, de-
ças, que, evidentemente, dispõem-se a manter uma cididamente, perdeu o bom senso, não tem mais qual-
parceria prove~osa, com o intuito de render frutos de quer poder de discernimento, divorciou-se completa-
reais importância para Vicentina e toda a região. mente dos graves e sérios problemas que afligem o

Muito obrigado. nosso povo e comprometem o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - A O pior de tudo, Sr. Presidente Fernando Henri-
Mesa recebe o pronunciamento de V. Exa nos termos que Cardoso, é que seu Governo de quase oito anos
regimentais, louvando a Câmara de Vereadores por não encontrou, porque sequer procurou, uma solução
ter concedido o título de cidadão a V. Exa

. para o desemprego, que tirou as esperanças de 15
O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente, milhões de brasileiros.

peço a palavra pela ordem. O pior de tudo, Sr. Presidente Fernando Henri-
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem que Cardoso, é que seu Governo de quase oito anos

V. Exa a palavra. não concedeu sequer um reajuste salarial ao funcio-
O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN. nalismo público, para repor as perdas de quase 80%

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- do período.
sidente, Sr

ss
• e Srs. Deputados, às vezes acho que o O pior de tudo, Sr. Presidente Fernando Henri-

Presidente Fernando Henrique Cardoso zomba de que Cardoso, é que seu Governo de quase oito anos
nós e de nós faz pouco ou nenhum caso. abandonou à própria sorte os milhões de aposenta-

Como se diz no meu Rio Grande do Norte entre dos que construíram este País.
o povo simples, mas sábio do sertão nordestino, às O pior de tudo, Sr. Presidente Fernando Henri-
vezes, acho que o Presidente manga da gente e da que Cardoso, é que seu Governo de quase oito anos
gente não tem pena, nem dó. não tomou nenhuma providência para evitar o apa-

Se digo isso, caríssimos e caríssimas colegas gão, energético e moral, que atravanca o nosso de-
do Parlamento, é porque nos últimos meses essa tem senvolvimento.
sido a sensação que me fica. Es.sa é a impressão q~e O pior de tudo, Sr. Presidente Fernando Henri-
me dá ~da vez que O~Ç? ou leiO alguma declaraçao que Cardoso, é que o seu Governo de quase oito
do Presidente da Republlca. anos não investiu o que era necessário investir em se-

Se o que ele escreve não se lê, como o próprio gurança, em educação, em saúde, em transportes
FHC até pediu já lá se vão alguns anos, ai~da no iní- públicos, em infra-estrutura rodoviária. E os resulta-
cio do seu primeiro mandato como Presidente da dos que se têm, as conseqüências que se vivem são
República, o que ele fala não pode, nem deve ser le- trágicas e estão estampadas nos impressionantes
vado a sério. números que apontam para o crescimento zero deste

O último exemplo foi dado agora, ainda ontem, País, desde 1994.
na viagem que o Sr. Presidente Fernando ~enrique O pior de tudo também, Sr. Presidente Fernando
Cardoso em~ree~deu ao Equa~or ~ara assinar ~t~s Henrique Cardoso, é que a dívida externa deste País
de cooperaçao bilateral ~os. ~uals nao s~ tem noticia quadruplicou desde que V. Exa assumiu e o Brasil de
porque pouco ou nada significam para nos. hoje não é mais o de ontem - o Brasil que pensáva-

Em QU~o~ a capital equatoriana, o Preside~te mos e julgávamos ter um futuro brilhante, um futuro
Fernando Hennque Cardoso concedeu uma entrevls- absolutamente promissor, se tivéssemos no seu co-
ta aos jornalistas e, dentr~ ~~tras decl.8:rações, prod.~- mando, na sua dianteira, alguém com responsabilida-
ziu essa ~érola da i.nsenslbllldade polltlca e de lnab~lI- de suficiente para não dizer que o nosso principal pro-
dade social que a Imprensa destaca e ressalta hOJ~. blema é a ausência da seleção de futebol numa Copa
Perguntado sobre a possibilidade de a Seleção Brasl- do Mundo.
leira de Futebol não se classificar para a Copa do . .. _ A • ••

Mundo de 2002, FHC afirmou com todas as letras, . Sena_traglco, s~ n.ao~osse comlco. Ou sena co-
com todas as vírgulas que "isso seria o pior de tudo. miCO, se nao fosse traglco.
Isso sim seria um problema, seria uma situação grave O SR. REMI TRINTA - Sr. Presidente, peço a
para o Brasil". palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. REMI TRINTA (Bloco/PL - MA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sf!!!. e Srs. Deputados, já há algum tempo, as rela
ções militares entre o Brasil e os Estados Unidos vêm
azedando, num clima de mútua desconfiança, e te
memos que, com os recentes atentados terroristas
em Nova York e Washington, a situação venha a se
tornar ainda mais delicada.

Acreditamos que essa desconfiança tenha raí
zes antigas e começou a se formar quando da denún
cia unilateral do Acordo Militar Brasil-Estados Uni
dos, pelo Governo Geisel, ante a inconformidade do
País com as pressões do Governo Carter, que alega
va o desrespeito praticado pelo regime militar contra
os direitos humanos.

Seguiram-se o acordo nuclear com a Alemanha,
o programa da Aeronáutica para a missão completa
de lançamento de satélites e o apoio técnico que for
necemos ao lraque no desenvolvimento de mísseis,
todos rotulados pela política externa norte-americana
como corrida armamentista incompatível com o nos
so status de país periférico.

Mais recentemente, Sr. Presidente, a negativa
do Brasil no engajamento das suas Forças Armadas
no combate ao narcotráfico em geral e na Colômbia
em particular veio agravar ainda mais essa situação.

Essa firmeza no posicionamento adotado pelo
Governo brasileiro vem associando ao País um cará
ter singular dentro da América Latina, ao largo de um
evidente quadro de intervencionismo que o Comando
Sul das Forças Armadas Norte-Americanas vem pra
ticando neste quadrante do mundo.

Efetivamente, Sr. Presidente, ressalvada a Ve
nezuela, a Argentina, que pregava até há pouco uma
autonomia similar à brasileira, antes de render-se às
"relações carnais" com os Estados Unidos, proliferou,
ao longo de nossas fronteiras, e em curtíssimo lapso
de tempo, um verdadeiro "cordão sanitário", com mais
de vinte guarnições norte-americanas distintas, per
fazendo um efetivo total que supera os 15 mil comba
tentes, tudo graças à complacência de nossos vizi
nhos para com o poder do grande irmão do Norte.

Hoje, Sr. Presidente, a bandeira norte-america
na está hasteada em bases aéreas, em estações ter
restres de radar e em pistas de pouso, instaladas pelo
Exército e pela Força Aérea americana, na Guiana
Francesa, no Suriname, na Colômbia, no Equador, no
Peru, na Bolívia, no Paraguai e na Argentina, num
verdadeiro cerco que se faz ao Brasil pelo oeste e de
norte para sul.
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Especula-se, Sr. Presidente, que a motivação
para essa disseminação de bases militares nor
te-americanas na América Latina, tão primorosamen
te executada pelo Comando Sul, seria o já quase es
quecido escudo contra mísseis balísticos interconti
nentais, o projeto Guerra nas Estrelas, com que os
Estados Unidos pretendem se defender contra mís
seis balísticos intercontinentais lançados da Coréia
do Norte, do Iraque ou da Líbia e que ameacem o seu
território pelo Hemisfério Sul.

Para tanto, Sr. Presidente, seria de esperar que
o desenvolvimento lógico dessa estratégia incluiria,
em primeiro lugar, a apropriação dos dados colhidos
por um sistema de sensoreamento capaz de abran
ger os mais de 5 milhões de quilômetros quadrados
da Amazônia brasileira e, em segundo lugar, a garan
tia do monopólio de uso de uma estação de lança
mento de localização privilegiada sobre o equador
terrestre, apta a lançar satélites espiões e a intercep
tar mísseis de ataque ao território norte-americano.

Essa concepção geopolítica pode nos parecer
um pouco fantasiosa à primeira vista, Sr. Presidente,
mas a sua consistência passa a realmente nos inco
modar quando acrescentamos a essas considera
ções as circunstâncias que cercaram a implementa
ção do Sistema de Vigilância da Amazônia e o acordo
que hoje se debate nesta Casa sobre o uso das insta
lações do Centro de Lançamento de Alcântara por
empresas dos Estados Unidos.

Efetivamente, Sr. Presidente, a contratação da
empresa Raytheon para a implementação do SIVAM
despertou muita apreensão nos meios militares brasi
leiros, seja pelos fatos ainda obscuros que justifica
ram essa escolha, seja pelos riscos de apropriação
clandestina das informações colhidas pelos radares
do sistema.

Afinal, Sr. Presidente, é sabido que as agências
de inteligência norteamericanas desenvolveram um
sistema denominado Echelon, capaz de interceptar,
decriptografar e analisar, em tempo real, as comuni
cações mundiais, inclusive as dos integrantes da
OTAN, aliados dos Estados Unidos e tecnologica
mente mais avançados que o Brasil.

Ora, Sr. Presidente, por mais insistentes que se
jam as negativas a respeito, seria de extrema ingenui
dade acreditarmos que uma sociedade capaz de fa
zer funcionar o Echelon contra os seus próprios alia
dos se sujeitaria a restrições éticas para abster-se de
conhecer as informações estratégicas fornecidas por
um sistema desenvolvido por uma representativa em
presa do seu complexo industrial bélico. Afinal, Sr.
Presidente, foi a Raytheon que, por exemplo, desen-
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volveu e forneceu o sistema antimíssil Patriot, usado reito e de seu dever de inspecionar qualquer remessa
na Guerra do Golfo para proteger Israel contra os mís- de material que ingresse em território nacional.
seis Scud do Iraque. Em quarto lugar, o Acordo, além de estabelecer

Permanecem, portanto, Sr. Presidente, sérias entraves para o desenvolvimento da tecnologia nacio-
dúvidas em nossos meios militares quanto à privaci- nal na área espacial, ainda veda expressamente essa
dade das informações que o Estado brasileiro rece- possibilidade, enfatizando o nosso entendimento de
berá do sistema de vigilância que muito em breve en- que foi deliberadamente elaborado com esse intuito
trará em sua fase operacional. específico.

Quanto ao Centro de Lançamentos de Alcânta- Em quinto lugar, o Acordo proíbe que o Brasil
ra, Sr. Presidente, entendemos que a questão é muito possa fazer lançamentos com veículos de sua propri-
mais grave e muito mais premente. Grave em razão edade ou de terceiros países em proveito de nações
dos prejuízos que de um tratado mal elaborado pode- consideradas desafetas dos Estados Unidos.
rão decorrer para a nossa soberania, para a nossa Essa é, em nosso entendimento, a parte mais
economia e para a nossa tecnologia. Premente por- odiosa desse acordo, Sr. Presidente, pois submete as
que a matéria ainda se encontra em debate nesta decisões soberanas do Estado brasileiro às conve-
Casa e porque a extensão daqueles prejuízos depen- niências políticas e econômicas do Estado nor-
derá da perfeita compreensão pelos Srs. Pariamenta- te-americano.
res das implicações das condições draconianas que o Hoje, estariam proibidos os lançamentos con-
Governo dos Estados Unidos tenta impor ao Brasil no tratados por países árabes, como a Líbia, o Iraque.
tratado que ora se aprecia. Amanhã poderiam estar incluídos nessa lista a Co-

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, fica estabele- lômbia, a Venezuela, a Sérvia, a China, a Rússia ou
cido que não será permitida a utilização das impor- qualquer outro que venha a cair em desgraça com o
tâncias pagas pelo uso do Centro em programas de Departamento de Estado norte-americano.
aquisição, de desenvolvimento ou de produção de Concluindo, Sr. Presidente, queremos aqui afir-
sistemas de veículos aeroespaciais, seja no Brasil ou mar a nossa posição intransigentemente contrária a
em outros países. Pelo texto vigente do Acordo, esses iniciativas que venham a excluir da soberania brasilei-
recursos ficariam vinculados à aplicação na infra-es- ra quaisquer partes do território nacional.
trutura do próprio Centro de Lançamentos. Compreendemos a necessidade de segurança

Isso significa, Sr. Presidente, que se proíbe o que orienta a política externa de uma nação que se
Brasil de usar os recursos provindos do aluguel do tornou hegemônica no mundo, mas repudiamos com
Centro para desenvolver o seu próprio programa es- toda a veemência que esses interesses nos sejam im-
pacial. postos com a arrogância do poder ou que nos subme-

Com isso, o usuário do Centro seria duplamente ta~os_a eles por acomodação, por intimidação ou por
beneficiado, pois, de um lado, os Estados Unidos difi- omlssao de nos~os governa~tes. .
cultariam o desenvolvimento do programa espacial Era o que tlnhamos a dizer, Sr. Presidente.
brasileiro, um possível concorrente no lucrativo negó- Muito obrigado.
cio de lançamento de satélites, e, de outro, seriam os O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa-
principais beneficiários do aprimoramento da in- lavra pela ordem.
fra-estrutura do Centro. O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

Em segundo lugar, Sr. Presidente, as condições V. Exa a palavra.
do Acordo criam no Centro áreas restritas sob o con- O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or-
trale direto dos usuários, que ficam inacessíveis aos demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
técnicos brasileiros que ali trabalham, convertendo te, S~. e Srs. Deputados, a grande evolução tecnoló-
aquele segmento do território nacional em base nor- gica é apontada como uma das principais causas do
te-americana, de fato e de direito, numa inadmissível alto índice de desemprego no País. Todos dizem que
agressão à soberania brasileira na área. os brasileiros estão despreparados para a competi-

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, o tratado esta- ção, que nossa mãode-obra não é qualificada; porém,
belece que os contêineres lacrados provenientes dos nada de concreto é feito para amenizar esse quadro.
Estados Unidos, com material de lançamento, não Diante desses fatos e constatações, chega-se à
poderão ser abertos para inspeção enquanto estive- conclusão de que só conseguiremos mudar o Brasil
rem no Brasil, excluindo a Receita Federal de seu di- através da educação e do preparo profissional de
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nossos jovens e dos trabalhadores. A escola pública
há muito não dispõe de estrutura suficiente para pre
parar o estudante para o trabalho, para a competição.
Nossos trabalhadores são jogados à própria sorte. Di
ficilmente um jovem, estudante ou não, encontrará
emprego sem que lhe sejam exigidos conhecimentos
de informática ou de língua estrangeira, como o in
glês, que já tomou conta do nosso vocabulário diário.

A falta de condições econômicas do nosso povo
é a maior ou talvez a única causa de todos os males
que atormentam a nossa gente. Jovens e adultos ávi
dos por conhecimento, por mais educação e preparo
profissional estão de mãos atadas devido à falta de
oportunidade, de condições financeiras para muda
rem suas vidas. Eles desejam encontrar uma saída,
mas não encontram nada; não há solução à vista.
Enquanto isso, todos os dias dinheiro do Erário é gas
to em coisas banais, sem fundamento e sem futuro
neste País.

Por esses motivos e muito mais é que apresen
tei nesta Casa projeto de lei que torna obrigatória a
instalação de cursos de informática e de língua es
trangeira gratuitos, pelos Municípios, pelos Estados e
pela União, através de convênios, destinados exclusi
vamente aos brasileiros carentes com idade até 40
anos, que não tenham condições financeiras para
custear seus estudos nesses cursos em escolas pri
vadas. Entenda-se que aluno carente é todo aquele
que trabalha e recebe até três salários mínimos men
sais e cuja renda familiar não ultrapasse cinco salári
os mínimos mensais.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf!!. e
Srs. Deputados, a expedição do diploma, de certifica
do definitivo, é parte integrante da conclusão de qual
quer curso. Desse modo, é absolutamente necessário
que os interessados, após o término dos cursos, rece
bam documentos provisórios que os habilitem a exer
cer a profissão, comprovando a conclusão daquela
etapa junto a órgãos, entidades e instituições, que as
sim o exijam, para todos os efeitos da vida civil, inclu
sive para inscrição em concursos públicos.

Os estudantes terminam a faculdade e não po
dem se empregar, pois têm de esperar o diploma. Às
vezes, eles perdem o emprego porque aquela certi
dão não vale. Para justificar essa necessidade imperi
osa e atender a esse reclamo da sociedade, apresen
tamos projeto de lei que dispõe sobre a liberação de

diplomas, certificados, certidões de cursos em todos
os níveis, para todos os efeitos de direito.

Agradeço a V. Exa a gentileza de me conceder a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - A
Mesa recebe o pronunciamento de V. Exa

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sf!!. e Srs. Deputados, dentro de alguns anos, Belo
Horizonte poderá se tornar uma cidade modelo em
termos de saneamento básico. Estações de trata
mento de esgoto estão sendo construídas com o ob
jetivo de despoluir as bacias hidrográficas de toda a
região, bem como os córregos e rios.

Desde o início de sua existência, a cap~al minei
ra lança seu esgoto diretamente na natureza, especial
mente no ribeirão Arrudas e no córrego do Onça, tor
nando o rio das Velhas - afluente do rio São Francisco
- um dos cursos de água mais poluídos do Estado.

Na bacia do Ribeirão Arrudas, a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA está cons
truindo uma estação de tratamento de esgoto, que
chamamos de ETE. A primeira etapa dessa estação
já está concluída, aguardando apenas o aval do Go
vernador Itamar Franco para sua inauguração, previs
ta para a segunda quinzena de outubro.

Foram gastos 80 milhões de reais na constru
ção dessa primeira estação, dos quais a maior parte
veio da própria COPASA. Quando estiver funcionan
do a pleno vapor, a estação tratará 4,5 mil litros de es
goto por segundo e devolverá ao Rio das Velhas uma
água 90% mais limpa que a desaguada hoje, ou seja,
1,6 milhão de pessoas serão beneficiadas com esse
tratamento que corresponderá a 60% do esgoto pro
duzido em Belo Horizonte, alcançando também o Mu
nicípio de Contagem.

Após a inauguração da ETE Arrudas, será inici
ado o processo de licitação destinado à construção
da ETE Córrego da Onça, que beneficiará 1,8 milhão
de pessoas também em Belo Horizonte e Contagem,
além de contribuir para a despoluição da Bacia da La
goa da Pampulha.

O Programa de Recuperação e Desenvolvimen
to Ambiental da Bacia da Pampulha - PROPAM prevê
um investimento de 20 milhões na construção de re
des coletoras e interceptoras de esgoto, além dos 6
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milhões destinados à implantação de uma estação de Brasileira de Produtores de Discos - ABPD, segundo
tratamento nos córregos Sarandi e Ressaca. a qual a "venda de discos piratas representa 40% do

A questão do saneamento básico merece espe- que se consome de CD no País e 99% das fitas K7,
cial atenção de todos os Estados e Municípios. Os es- prejuízo estimado em 300 milhões de dólares, apenas
gotos sanitários urbanos são os principais poluidores no ano passado".
das águas brasileiras. Segundo o IBGE, no País, ape- Pelo que, Sr. Presidente, requeiro da Mesa
nas 50,6% da população urbana possui serviço de ações junto à Receita Federal e à Polícia Federal em
coleta de esgoto - o que é tremenda vergonha -, dos favor da implantação de medidas que coíbam essa pi-
quais somente 20,1% recebem tratamento. Em Mi- rataria, já que apenas a Associação Protetora dos Di-
nas, por razões diversas, a situação não é muito dife- reitos Intelectuais Fonográficos, ligada à ABPD, apre-
rente: no momento, apenas 3% do esgoto produzido endeu mais de 3 milhões de CD falsificados.
são tratados, além de serem poucos os Municípios A Polícia Federal tem importante papel neste
que investem em estações de tratamento de esgoto. combate, Sr. Presidente, já que fabricar e vender CD

As legislações federal e estadual obrigam as em- pirata sem pagar os direitos autorais é ilegal. Ela já
presas a tratarem os afluentes. Essa participação das deu mostras disso ao apreender, aqui em Brasília, em
empresas na preservação dos recursos hídricos é de setembro do ano passado, de uma só vez, 10 mil dis-
grande importância. Mas, segundo o engenheiro sani- cos piratas, número que subiu para 581 .500 unidades
tarista Honório Pereira Botelho, a forma mais eficiente apreendidas até março deste ano, avaliadas em 1,5
de despoluição seria a construção de estações de tra- milhão de dólares.
tamento por bacia que depurassem tanto os resíduos Abro um parêntese, Sr. Presidente, para diri-
orgânicos das empresas quanto os esgotos das cida- gir-me a quem compra esses CD piratas, pois tam-
des, exatamente a exemplo do que está sendo feito na bém estão ajudando a manter um comércio que não
ETE da bacia do ribeirão Arrudas, em Minas. gera empregos. Muito pelo contrário, para cada CD pi-

Em consonância com os objetivos da Agência rata vendido no Brasil são seis pessoas que perdem o
Nacional de Águas - ANA, em funcionamento desde emprego no mercado legal de discos.
janeiro, devemos todos trabalhar pela conscientiza- Ao comprar esses CD piratas, o brasileiro está
ção e pelo engajamento de todos os administradores ajudando a manter e fazendo com que cresça o pros-
públicos, especialmente em nível municipal, a fim de tíbulo da música instalado no Brasil através da i1egali-
que possamos melhorar a qualidade de vida de toda a dade e do crime.
população brasileira. Lembro que no Brasil pelo me- Ao encerrar, Sr. Presidente, faço registro ainda
nos 15 milhões de pessoas não conhecem nem usam em relação à Internet, que em escala menor também
vaso sanitário. vem causando danos ao mercado fonográfico. Ainda

Era o que tinha a dizer. segundo dados da ABPD, "em 2000 foram retirados
O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço a do ar 3.020 sites que disponibilizaram músicas ilegal-

palavra pela ordem. mente", não havendo consenso sobre a forma segura
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) _ Tem de se ~tuar nesse promissor grande negócio.

V. E>C' a palavra. E tudo, Sr. Presidente.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL - ES. Pela or- O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadare~) - Con-
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado LUIz Carlos
te, Sf!!!. e Srs. Deputados, todos que nos assistem ou Hauly.
nos ouvem pelas galerias, pela Rádio Câmara ou pela O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSOS - PRo Pela
TV Câmara, ao ocupar esta tribuna, na tarde de hoje, ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero discorrer sobre a maior das ameaças que pai- Sras. e Srs. Deputados, o tema que hoje abordo é o
ram sobre o mercado fonográfico brasileiro: a pirata- mesmo que venho abordando desde o início do meu
ria. O CD pirata tornou-se verdadeiro câncer no siste- primeiro mandato, em 1991: a reforma do sistema tri-
ma de vendas de discos, concentradas em promo- butário brasileiro, o conjunto das reformas que viabili-
ções de grandes gravadoras em poucos gêneros e ar- zaria o Estado brasileiro e a economia.
tistas. Isso acaba por facilitar a pirataria, que copia, Ao longo desses anos, fizemos uma série de re-
sempre, os discos mais procurados. formas: a da Previdência, a administrativa e a do

Para se ter uma idéia da magnitude do proble- Estado. Reformulamos, e continuamos a fazê-lo, a le-
ma, Sf!!!. e Srs. Deputados, cito dados da Associação gislação brasileira, mas a mãe das reformas, a que
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harmoniza a relação entre Estado, economia e cida- temos - para arrecadar 31 % em impostos do PIS bra-
dão, a do sistema tributário, essa lamentavelmente sileiro, há uma carga tributária de mais de 50%. Por-
não foi feita. tanto, a chave para resolver esse problema é a refor-

A estabilidade econômica atingiu seus objeti- ma do sistema tributário.
vos, num primeiro momento devolveu às classes tra- Sr. Presidente, outro tema sobre o qual já falei
balhadoras o poder de compra e fez crescer a econo- semanas retrasada e passada, do qual continuarei
mia, mas não foi suficiente. A concentração da renda tratando, é substituição de importação.
é mantida: os ricos continuam ricos, e os pobres con- Fala-se muito em exportação, mas temos de
tinuam pobres. A diferença entre os mais ricos e os substituir o que importamos para gerar emprego e
mais pobres permanece. No meu modesto entendi- renda no Brasil e não mais dependermos dos produ-
mento, é mantida por causa do nosso sistema tribu- tos que vêm de fora.
tário, extremamente regressivo. No Brasil, mais de Reforma tributária portanto é tema sempre
80% da arrecadação de impostos provém do preço presente "
de mercadorias e serviços. Então, a populaçãoé' .
quem paga esses impostos, de acordo com o seu O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
poder de compra. peço a palavra pela ordem.

Nos países desenvolvidos, como Estados Uni- O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
dos, Inglaterra, França, Alemanha, a maior carga da V. Exa a palavra.
arrecadação vem do imposto progressivo, ou seja, do O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or-
imposto de renda. Essa diferença representa algo demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"". e
gravíssimo, porque o imposto regressivo vai para o Srs. Deputados, o assunto que me traz hoje a esta tri-
preço de mercadorias e serviços, e a população de buna é a greve dos servidores das universidades bra-
mais baixa renda é quem paga a conta. sileiras e de instituições federais de ensino superior,

No Brasil, onde a renda per capita mensal é de que j~ completou mais de dois meses, sem nenhuma
500 reais, ou seja, 6 mil reais por ano, quem ganha soluça0 por parte do Governo Federal.
acima disso passa a apropriar renda dos que ganham O movimento de paralisação atinge hoje 100%
menos. É até ridículo dizer isso, mas é a verdade. Por- das universidades e quase a totalidade das institui-
tanto, deveríamos estabelecer o sistema progressivo ções de ensino superior. Suas principais reivindica-
de cobrança de impostos. Ou seja, aqueles que ga- ções são: a incorporação da Gratificação de Ativida-
nham 10, 20 ou 30 mil por mês, ou que tenham lucros des Executivas (GAE), que a categoria já recebe há
excessivos com empresas ou rendimentos de qual- mais de oito anos, ao vencimento básico; isonomia de
quer natureza, deveriam ser tributados progressiva- tratamento entre servidores ativos e aposentados;
mente, conforme a renda. Essa é a tese que venho negociação da carreira dos técnico-administrativos; e
defendendo. a correção das distorções hierárquicas dos cargos.

Aliás, o sistema tributário que preconizo é sim- Sr. Presidente, as políticas excludentes e equi-
pies, objetivo e direto: extinguir ICMS, IPI, ISS, PIS, vocadas do Governo Federal relativas ao serviço pú-
PASEp, COFINS e CPMF. Esses impostos e contribui- blico são as causas das paralisações como essa do
ções em cascata, cumulativos ou não, deveriam ser setor da educação. Ora, andando na contramão da
banidos, bem como estabelecidos um imposto de história, o Governo editou a Medida Provisória n°
renda forte, um imposto seletivo não muito grande, 2.150, instituindo uma gratificação variável de desem-
cobrado na origem, sobre uma série de mercadorias, penha de atividade técnico-administrativa educacio-
bens e serviços, um imposto na ponta, no varejo, uni- nal, levando os funcionários à insegurança por criar
forme, um dízimo de 10%, contribuição previdenciária graves distorções. Essa medida, além de extinguir a
de empregado e empregador e imposto de importa- GAE, que deveria ser incorporada aos salários, como
ção e exportação, que é regulatório. já aconteceu em outros setores do serviço público,

Assim, teríamos um sistema tributário enxuto, confiscou direitos adquiridos e ainda possibilita a re-
funcional, moderno, que nos daria condições de gerar dução dos vencimentos básicos e a exclusão dos
emprego e renda e daria aos pobres brasileiros au- aposentados de futuras reposições.
mento do poder de compra. Calculo que a adoção O Governo, que tanto fala em educação, apre-
desse sistema aumentaria em pelo menos 20% o po- goando aos quatro ventos que nunca se fez tanto pela
der de compra de milhões de trabalhadores brasilei- educação como nos últimos tempos, Sr. Presidente,
ros punidos com a escorchante carga tributária que vem mostrando na prática que tudo não passa de fa-
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lácia, ao manter-se intransigente e sequer receber, e Srs. Deputados, desejo fazer um registro sobre a
por meio de seus órgãos competentes, os dirigentes decretação, por parte do Governo Federal, da falência
das instituições de ensino responsáveis por negociar do instituto da reeleição. Especialmente no que diz
com o Governo. Sei que várias iniciativas, tanto do respeito ao âmbito federal, não podemos continuar
Comando de Greve quanto de alguns Parlamentares entendendo que nos seja possível reeleger o Presi-
desta Casa, já foram tomadas no sentido de se esta- dente, especialmente um do estilo do Sr. Fernando
belecer um diálogo e tentar resolver esse problema, Henrique Cardoso, distante do povo e da realidade
que vem angustiando os funcionários, bem como os deste País continental e grandioso, um Presidente
alunos, que se vêem na iminência de perder um se- que não sai das quatro paredes do Palácio, que não
mestre letivo. ouve o choro e a voz do povo. Está decretada a falên-

Sabemos, Sr. Presidente, o quanto é exaustivo cia do instituto da reeleição como um todo.
para os servidores sair de seus Estados; mesmo as- Sem disse o Deputado que me antecedeu que
sim, servidores de instituições de várias Unidades da este Governo a cada dia decreta a falência de um se-
Federação vieram a Brasília, na tentativa de pressio- tor da administração. Um dos mais importantes, que o
nar e buscar solução para um problema que já dura Governo Federal deveria priorizar, é o da educação
mais de sete anos. de 3° grau, de sua inteira responsabilidade. Hoje, as

O Governo, em vez de procurar uma solução sa- universidades federais vivem sem apoio financeiro
tisfatória e definitiva para o problema, começa a fazer para pesquisa, ciência e tecnologia, para pagamento
terrorismo com os servidores, ameaçando cortar dias e contratação de professores e para ampliação e mo-
parados e suspender salários. Mas, como está equi- dernização do campus.
vocado com essa política, Sr. Presidente, começou a Por exemplo, na minha cidade de Jataí, Estado
sofrer as primeiras derrotas na Justiça. Ontem o Sin- de Goiás, só existe a Universidade Federal de Goiás
dicato Nacional dos Docentes das Instituições de por força da parceria entre o Governo do Estado e o
Ensino Superior (ANDES) obteve no Superior Tribu- Município. De outra forma, não teríamos no interior,
nal de Justiça (STJ) uma liminar garantindo o recebi- com suas limitações, o ensino de 3° grau regular, que,
mento do salário de setembro aos professores em segundo a Constituição, é responsabilidade do Go-
greve das universidades federais. E, conforme deci- verno Federal.
são da Justiça Federal, o Ministério da Educação foi O grande problema é a distribuição de renda. O
proibido de descontar os dias parados dos outros ser- Governo Federal fica com todo o bolo. O Governo Fer-
vidores dessas instituições. nando Henrique Cardoso criou e incrementou impos-

Solicito ao Presidente desta Casa, membro do tos e taxas. Todo dia ele envia a esta Casa proposta
mesmo partido do Governo, juntamente com a Frente que visa à criação de novo imposto. Se o próximo Go-
Parlamentar em Defesa da Educação, que busque verno atuar na mesma linha, o povo a cada dia ficará
sensibilizá-lo para resolver essa questão o mais rápi- mais pobre. O Governo Federal junta recursos, mas
do possível, pois, do contrário, como já falei, o ano le- os retira dos Estados e dos Municípios - o respectivo
tivo de milhares de alunos da graduação e da pósgra- investimento não aparece.
duação, além do próximo vestibular, corre sérios ris- Sr. Presidente, Sr"°. e Srs. Deputados, além da
cos de ficar prejudicado. falência do ensino público de 3° grau, registro a falên-

Espero também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- cia do setor Saúde. O Governo Federal tem a obriga-
putados, que o mais rapidamente possível seja resol- ção de repassar recursos para a saúde, especialmen-
vida a difícil situação em que se encontram servido- te porque com esse pretexto criou a CPMF, forma de
res da Previdência Social e de setores de fiscaliza- arrecadação inteligente que estão querendo transfor-
ção, entre tantos outros. O atual Governo precisa ado- mar em imposto regular. Infelizmente, até hoje não foi
tar as providências cabíveis para reajustar os salários esclarecida a real aplicação da CPMF na saúde, que
dos funcionários públicos, que há sete anos estão continua um caos.
sem reajuste salarial. O povo brasileiro continua sem assistência mé-

Muito obrigado. dica. As SR, de responsabilidade do Ministério dos
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con- Transportes, estão totalmente esburacadas e aban-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Geovan donadas, especialmente as do Estado de Goiás - a
Freitas. duplicação da BR-060 se arrasta há anos.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Pela Portudo isso, a Câmara precisa abraçar a ques-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~. tão da reforma tributária o mais rápido posslvel, crian-
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do mecanismos que fortaleçam as Administrações
Públicas Municipais, porque são os Prefeitos que efe
tivamente convivem com todos os problemas que afli
gem a população mais pobre deste País. Fortalecer a
política municipalista, as Câmaras de Vereadores, os
tribunais e todo o sistema de fiscalização vai fazer
com que a eficiência da administração municipal pos
sa ser real, como acontece em muitos Municípios.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, um
diplomata, um homem que viaja pelo mundo a divul
gar o Brasil, infelizmente não conhece o País como
conhecem os Prefeitos, Vereadores e Deputados,
que a todo final de semana convivem com os proble
mas brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Dr. Hélio.
O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, assomo à tribuna com muita
honra para prestar uma homenagem aos 60 anos da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
PUCCAMP.

Em nome de 120 mil ex-alunos de graduação e
pós-graduação, em nome de 3,5 milhões de pessoas
da grande região de Campinas, Estado de São Paulo,
em meu nome próprio, na qualidade de professor titu
lar da Faculdade de Medicina há mais de vinte anos, e
em nome das minhas duas filhas - Manuela, aluna do
3° ano do curso de Medicina, e Maria Tereza, que está
terminando o curso de Direito nessa universidade -,
registro nossos sinceros agradecimentos por sua
existência.

A história da PUCCAMP confunde-se com a
própria história do ensino superior brasileiro. Foi fun
dada em 20 de maio de 1941, por iniciativa do Bispo
D. Francisco do Campos Barreto, tendo como primei
ro curso o de Filosofia, Ciência e Letras. Iniciou-se
com cerca de duzentos alunos e professores forma
dos na Europa, que davam aula na Universidade de
São Paulo - USP.

À época, Campinas era uma cidade pacata,
com cerca de 80 mil hab~antes. A faculdade insta
lou-se na casa do Barão de Itapura, hoje conhecida
como prédio central Pátio dos Leões. Assim, dava-se
início à interiorização do ensino superior no Estado
de São Paulo e no País. Nessa época, o Brasil tinha
apenas onze universidades.

Inicialmente, era conhecida como "Faculdades
Campineiras", tendo como primeiro Reitor o Monse
nhor Emílio José Salim. Atualmente, está sob a admi
nistração do Padre Davi e dos Vice-Reitores Prof.

Carlos Aquino e Prof. Veiga. Sua história confunde-se
também com a própria história política, social, cultural
e tecnológica do País. Assim, nos anos 40, em plena
2a Guerra Mundial, destaca-se como a primeira insti
tuição universitária do interior paulista e do País. Na
década de 50, transforma-se em Universidade Católi
ca e, nos anos 60, integra-se aos movimentos políti
co-sociais e culturais da época, com o Pátio dos
Leões em efervescência.

Desenvolvem-se atividades culturais próprias
de museu, teatro e biblioteca, além de serviços assis
tenciais à população carente.

Nos anos 70, o agrônomo Caio Pinto Guima
rães, dono da fazenda Santa Cândida, doa área desti
nada ao Campus I da PUCCAMP. A Universidade ad
quire a área de saúde: o Hospital-Escola Celso Pierro,
e transforma-se em Pontifícia Universidade Católica.

Nos anos 80, caracteriza-se pela elaboração e
implantação do Plano Pedagógico Estratégico de to
dos os cursos. Nesse período, a área de saúde ex
pande-se e, com ela, os serviços à comunidade, com
impacto social importante para a região de Campinas.

Posso até afirmar que o SUS na região se forta
lece e a assistência pública à saúde é garantida à re
gião mais pobre graças ao Hospital-Escola Celso Pi
erro, seus docentes, médicos e funcionários.

Nos anos 90, desenvolve a área tecnológica, em
parceria com os setores empresariais da região, es
pecialmente os ligados à tecnologia da informação e
comunicação.

Hoje, tendo como Chanceler D. Gilberto Pereira
Lopes, nosso Arcebispo, a PUCCAMP atende à de
manda crescente de Campinas e sua vasta região,
ressaltando mais uma vez o papel da área de saúde e
seus colaboradores históricos, como os irmãos Bar
reto Fonseca, o Dr. José Carlos Ramos de Oliveira, o
Dr. Silvio Carvalhal, o Dr. Miguel Tobar, o Dr. Roque
Balbo, além de outros, e também minha modesta con
tribuição como ex-Diretor da Faculdade de Ciências
Médicas.

A área de saúde - reafirmo - atende à popula
ção de baixa renda da região mais carente de Campi
nas, que é a região sudoeste, de todo o interior de
São Paulo e do sul de Minas Gerais, sendo um dos pi
lares mais importantes do sistema SUS na região.
São cerca de 5 mil internações por ano, 250 mil con
sultas, 168 mil atendimentos de urgência e emergên
cia em seus mais de 400 leitos e 1.400 funcionários.

A característica mais importante da PUCCAMP
e seu reconhecimento pela comunidade devem-se ao
sentimento profundamente cristão desenvolvido pe
los espaços dedicados à convivência humana através
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da pastoral universitária, às prioridades sociais de in- vemo, que é incompetente para tratar a questão do
clusão, aos programas voltados ao deficiente e ao servidor público.
idoso e à prestação ao cidadão carente de serviços Mas o prejuízo com essa greve, como em toda as
de saúde, odontologia, psicologia, fonoaudiologia, ar- greves dos servidores públicos, vai atingir diretamente
quitetura, engenharia, direito e dos demais cursos. a população que utiliza os serviços públicos, especial-

São 41 cursos de graduação, 29 de pós-gradua- mente o de educação. Ora, o que fazer diante de situa-
ção, 5 campi universitários, 76 laboratórios, 11 bibliote- ção como essa? Claro que precisamos pressionar o
cas para o atendimento a mais de 20 mil alunos, de- Governo para que receba em audiência o comando de
senvolvendo o tripé ensino-pesquisa-extensão uni- greve, a fim de estabelecer uma negociação.
versitária, em parcerias com FINEP, FAPESp, CNPq, e É evidente que precisamos demonstrar que
com assistência pública cada vez de melhor qualidade. existem recursos para atender às reivindicações dos

Por tudo isso, na qualidade de Parlamentar e de servidores. Basta examinar o crescimento das recei-
Vice-Líder do PDT na Casa, presto a presente home- tas públicas. Não é verdade que, com o ajuste fiscal
nagem aos 60 anos da PUC de Campinas. que está sendo feito em todo o País, não tenha havido

Muito obrigado à PUCCAMP e a todos os seus crescim~nto da receita. Tem, sim, h~vido cresci~e~to

dirigentes, professores e funcionários. da receita, mas e~~es recursos estao sendo dlrec~o-

S I"t V E a S P 'd t d' I - nados para beneficiar fornecedores, credores e, pnn-o ICI o a . x, r. resl en e, a IVU gaçao, . I t 't Ir' ., d
nos meios de comunicação da Casa dessa história c~pa men ~, ?capl a lnanCel~o, em preJulzo os ser,-
de sucesso, para que o Brasil saiba do papel que a vldor~s ~ubllcos e dos demaiS serviços prestados a
PUC re resenta. popu açao.

p Essa é a situação com a qual temos de conviver.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - E temos que enfrentá-Ia. Os servidores públicos pre-

Convoco os Srs. Parlamentares para que venham cisam de solidariedade neste momento e estão de
ao plená.ri~ ..N?cessitamos ~o quo~um regimental parabéns pela luta que estão travando.
para dar IniCIO a Ordem do Dia. Infelizmente, co.n~a- No caso da Universidade Estadual da Paraíba, é
mos com apenas 157 Srs. Parlamentares. Sollcl~o significativa a participação tanto dos servidores técni-
aos Srs. Deputados que se encontram nas demaiS d .. t r t d d t
dependências da Casa que venham ao plenário cos a ~lnlS ra IVOS quan o a os .o~e.n es.
para registrar a presença. É Imp~rtante desta?ar que o IniCIO da greve da-

. queles servidores podera ser o desencadeamento da
O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente, greve de todos os servidores públicos estaduais no

peço a palavra pela ordem. Estado da Paraíba. Acho mesmo que há necessidade
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem de um momento nacional, porque depois do Governo

V. Exa a palavra. Collor estabeleceu-se a lógica de que o servidor pú-
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or- blico é uma espécie de pária da Nação, que não tem

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~. e direito, que não precisa dos direitos assegurados na
Srs. Parlamentares, os servidores públicos da Univer- Constituição Federal - sentenças judiciais não cum-
sidade Estadual da Paraíba - UEPB entraram em gre- pridas, não executadas.
ve, no último dia 26 de setembro, por tempo indeter- Ora, é preciso dar um basta a essa situação, e
minado. os servidores estão fazendo sua parte na luta. A soci-

Agora, na Paraíba, estão paradas as universida- edade brasileira, inclusive o Parlamento, precisa esta-
des federal e estadual. Aliás, ultimamente no meu belecer, de uma vez por todas, que existe um Estado
Estado só têm funcionado os cartórios para receber a de Direito, que os servidores públicos são trabalhado-
filiação dos políticos mais espertos, que costumam res e como tal precisam ser tratados.
mudar de partido na última hora. Com certeza, nesse Sr. Presidente, diante da paralisação dos servi-
período, todos os cartórios estarão funcionando, tan- dores públicos federais - e já há no Estado da Paraíba
to na Paraíba quanto no restante do País. bastante precariedade nos serviços -, iniciada agora

É regra, nacionalmente, o desmonte do serviço também pela Universidade Estadual da Paraíba, daqui
público, a desvalorização do servidor público, prejudi- a pouco nenhum serviço público estará funcionando.
cando imensamente a população que necessita des- Precisamos apontar, desde já, os responsáveis,
ses serviços. Em relação à Universidade Estadual da porque há possibilidade de negociar e meios para
Paraíba, a greve tornou-se inevitável devido à falta de atender às reivindicações. Faremos todas as gestões
diálogo, à inexistência de proposta concreta do Go- possíveis para que as negociações aconteçam e as
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reivindicações dos servidores sejam atendidas, mas foi feito onde existia a Mata Atlântica e também tomou
o caminho para enfrentar um governo insensível é a terras dos quilombolas e agricultores familiares. Por-
luta popular. Não há como remover a atual concepção tanto, uma série de dados no Espírito Santo prova
do Governo senão por meio de mobilização popular. A que essa empresa não tem condições de continuar
população brasileira precisa demonstrar, neste mo- ampliando seu espaço.
mento, capacidade de enfrentamento. Na tarde de ontem, Sr. Presidente, este Deputa-

o Sr. Pedro Valadares, 10 Suplente de do e~teve presente no Município .de So?retama, co~
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 59 mil hectares ~e terra, dos quais 9 mil a Arac~uz.Ja
que é ocupada pelo Sr. Luciano Zica, § 2 0 pla~t~u de eucaliptos. Tem a~enas 23 hectare~ a dls-
do aft 18 do Regimento Interno. poslçao, porque o restante é area de preservaçao am-

. biental. A Aracruz ainda quer comprar propriedades
O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a para continuar o plantio de eucaliptos, e pretende fazer

palavra pela ordem. o mesmo nos Municípios de Jaguaré e Unhares.
O SR. PRESIDENTE (Luciano Zica) - Tem V. Exa a Ontem ocorreram duas grandes manifestações

palavra. envolvendo as entidades do movimento social, coman-
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pela ordem. dadas pelo Movimento contra o Deserto Verde, pelas

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sros
. e Srs. igrejas católicas, evangélicas e demais credos. E as

Deputados, a sociedade capixaba obteve importante Câmaras Municipais têm aprovado legislações proibin-
vitória no que diz respeito à preservação do meio am- do a plantação de eucalipto nos dois Municípios.
biente, quando a Assembléia Legislativa do Espírito Então, queremos saudar a Assembléia Legisla-
Santo, na tarde do dia 26 de setembro passado, por tiva, que derrubou o veto do Governador, de forma
vinte votos a cinco, rejeitou o veto do atual Governa- muito especial a Câmara Municipal de Soaretama e o
dor à lei que proíbe o plantio indiscriminado de euca- Município de Jaguaré, cuja população luta para de-
lipto para a produção de celulose, até que se estabe- fender a pequena propriedade, a produção agrícola e
leça o zoneamento agroecológico do Estado. a sobrevivência de sua população.

As resistências contra o avanço das florestas Lamentamos que o Governo do Estado tenha
homogêneas de eucalipto vêm de muito tempo, de autorizado a compra indiscriminada de terra por parte
quando a empresa Aracruz Celulose expandiu as da Aracruz Celulose.
suas plantações ainda em terras indígenas, fato con- Registramos também nossa decepção no que
testado até hoje por aquelas comunidades. diz respeito a um fato ocorrido semana passada no

Sr. Presidente, o Governo do Estado tentou fa- Espírito Santo: foi determinada pela Justiça a prisão
zer uma solenidade de comemoração para vetar o do Sr. Arthur Viana, coordenador do SINDIUPES, sin-
projeto de lei que exigia o zoneamento agroecológico dicato dos professores públicos, porque a entidade
no Espírito Santo. coordenava uma greve. Enquanto isso, no Estado, vá-

A Aracruz Celulose, empresa que já possui 170 rios corruptos profissionais estão à solta e alguns co-
mil hectares de terras plantadas com eucalipto entre o memoram e se filiam a outros partidos, pois foram ex-
território capixaba e o sul da Bahia, pretendia, sem pulsos de suas agremiações, como no caso do Sr.
qualquer planejamento, plantar mais 72 mil hectares. Governador.
Como no Estado do Espírito Santo predomina a pe- Lamentamos o fato de que, em vez de prender
quena e a média propriedades, pode-se imaginar o os verdadeiros bandidos, a Justiça tenha determina-
impacto social de um projeto dessa dimensão para a do a prisão de um cidadão de bem, professor, coorde-
agricultura capixaba. nador de uma das categorias mais importantes do

Sr. Presidente, está comprovado que o eucalipto País, que contribui para informar a sociedade sobre a
resseca a terra e que, por não suportar a concorrên- corrupção no Estado do Espírito Santo. Manifestamos
cia de outras árvores, produz toxina que mata os ve- nossa solidariedade e apoio não só ao Sr. Arthur Via-
getais. Suas folhas só servem de alimento para uma na, mas também aos outros dirigentes detidos e à ca-
única espécie animal, o coala, que só existe na Aus- tegoria em geral.
trália. O produto final do eucalipto é um deserto verde. Os servidores públicos federais estão em greve

Está demonstrado também que o eucalipto, ma- por melhoria salarial. O Governo do Estado encaminha
téria-prima para a celulose, é utilizado principalmente o vergonhoso reajuste de 3,5%. Com certeza, o Con-
para produzir papel-toalha e não cadernos e livros es- gresso Nacional não permitirá isso e preverá recursos
colares, como diz a empresa. O plantio de eucalipto orçamentários que lhes garantam maior reajuste.
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Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Os servidores das universidades federais tive-
registro mensagem de solidariedade aos servidores ram um encontro com o Ministro Paulo Renato, no dia
públicos federais e estaduais, de forma particular aos 27, quinta-feira passada. Um dia depois, o Ministro
do magistério, e à população desses Municípios capi- Paulo Renato mandou sustar o pagamento dos salári-
xabas, que não aceita a ampliação da Aracruz Celulo- os desses servidores. É totalmente inconcebível um
se de forma desordenada. Ministro empenhar a palavra e, em seguida, retirá-Ia

Muito obrigado, Sr. Presidente. dessa maneira.
O SR. PEDRO VALADARES _ Sr. Presidente Trata-se, Sr. P.resi~ente, ~e .medida incon~tituci-

I I d ' onal. E parece que Já eXistem liminares no sentido de
peço a pa avra pe a or em. que seja desbloqueado o pagamento dos servidores

O SR. PRESIDENTE (Luciano Zica) - Tem V. Exa a públicos federais. Em 2000, o Sindicato dos Trabalha-
palavra. dores da Universidade Federal de Sergipe, por inter-

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE. médio de sua assessoria, conseguiu liminar que ga-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, rantiu o pagamento dos salários dos servidores du-
S~. e Srs. Deputados, por intermédio dos noticiários rante a greve.
da televisão e dos jornais, pudemos constatar mais Então, não pense o Governo Federal que vai
uma vez a insensibilidade do Governo Federal para protelar o pagamento dos servidores, porque eles
com os servidores públicos. São sete anos de arrocho conseguirão, por meio de liminares na Justiça, o des-
salarial, e o Governo teima em conceder apenas bloqueio de seus salários.
3,5% de reajuste, enquanto a defasagem nesse pe- Espero sinceramente que a equipe econômica
ríodo é de mais de 70%. Além disso, os combustíveis do Governo Federal, totalmente insensível aos gran-
têm aumentado assustadoramente - sábado haverá des problemas do País, conceda justo e real reajuste
novo aumento -, assim como as mensalidades esco- ao funcionalismo público, um percentual que possa
lares, a alimentação e o transporte. suprir suas reais necessidades de transporte e ali-

O Governo, porém, continua insensível, verdade mentação.
ainda agora confirmada pelo Deputado Jair Bolsona- Sr. Presidente, na verdade, é muito difícil espe-
ro. S. Ex" tem toda a razão em dizer que os servidores rar alguma coisa do Governo Fernando Henrique
públicos vêm sendo massacrados pelo Governo, cuja Cardoso, porque sua equipe econômica par~ce preo-
equipe econômica só pensa em resolver o problema cupar-se soment~.em atender aos ban~uelros, aos
dos banqueiros. grandes empresarlos, naturalmente, deixando sem-

S d
- t d I pre os servidores públicos a ver navios.

e to as as açoes que es amos a esenvo ver .
. ., Gostana que esta mensagem chegasse aos ou-

fossem de Intere~~e ~os .ba~quelros, acredito que? vidos do Presidente da República, do Ministro Pedro
Governo Federal Ja tena smallzado com alguma medl- Malan e do Ministro Paulo Renato. O servidores públi-
da concreta. Entretanto, como se trata de pessoas cos não pedem nada mais do que é de seu direito, ou
cujo trabalho tem levado o País ao progresso, infeliz- seja, aumento real para que possam suprir as neces-
mente, não são levadas em conta. Se hoje existe de- sidades de sua família.
senvolvimento, isso se deve aos servidores públicos, Era o que tinha a dizer.

que deixam suas famílias para se dedicare~ ex~lus~- O Sr. Luciano Zica, § 2° do art. 18 do
vamente ao trabalho: E o Governo Fed~ral nao slnall- Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
za nenhuma melhona para esses servidores. dência, que é ocupada pelo Sr. João Coser,

No meu Estado, a situação no serviço público § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

não é diferente. Os servidores federais estão em gre- O SR. FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a
ve. E, agora, mais um absurdo, Sr. Presidente: o Go- palavra pela ordem.
verno Federal, por intermédio de medida inconstituci- O SR. PRESIDENTE (João Coser) - Tem a pa-
onal, baseado no Decreto n° 1.480, de 1995, mandou lavra V. Exa.
sustar o pagamento dos servidores da Universidade O SR. FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem. Pro-
Federal de Sergipe. Ocorre que, para regulamentar nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
essa matéria, é necessário uma lei. E o Governo quer Srs. Parlamentares, o a atual Governo do Estado do
passar por cima de tudo e de todos, desde que preju- Rio Grande do Sul completou, no dia 26 de setembro,
dique o funcionalismo público federal. mil dias de administração marcada pela participação
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popular e pela inversão de prioridades, tornando o ci
dadão gaúcho o centro de suas ações e do seu inte
resse.

Desde 1° de janeiro de 1999, os gaúchos estão
construindo um novo Estado, capaz de responder às
demandas da população com políticas públicas efici
entes e de reafirmar o seu papel de fomentador do de
senvolvimento econômico e social.

Transcrevo, a partir de agora, parte dos resultados
conseguidos neste período em que a participação po
pular foi - e continua sendo - a tônica do Governo.

Apesar de toda a recessão e dificuldades econô
micas vividas pelo País em face da política econômica
do Governo Federal, o PIS gaúcho cresceu em 1999
quarto vezes mais (3,6%) do que o PIS nacional (0,8%).

Em 2000, o Rio Grande do Sul foi o Estado que
apresentou o maior crescimento industrial do País,
com índice de 8,8%. Quanto às exportações, este
ano, entre todos os outros Estados brasileiros, con
quistamos a segunda colocação, com crescimento
acumulado, entre janeiro e julho, de 18,2%, elevando
as vendas internacionais para US$3,1 bilhões.

O Estado também conquistou a maior safra de
grãos de sua história, com 18,3 milhões de toneladas
colhidas na safra de verão. Segundo o DIEESE, o Rio
Grande do Sul apresenta atualmente a menor taxa de
desemprego do País e o maior salário mínimo regio
nal do Srasil- outra importante conquista que garan
te remuneração mais justa a mais de 500 mil trabalha
dores gaúchos.

Na área social os avanços também são signifi
cativos. Em dois anos e meio, a atual administração
investiu R$3 bilhões a mais no social do que o Gover
no anterior. Para o Orçamento de 2002, outros R$4 bi
lhões estão previstos para investimentos em políticas
sociais, representando o maior aporte de recursos no
setor de todos os tempos.

Para garantir o custeio de serviços essenciais
como educação, saúde e segurança, a atual adminis
tração, em dois anos e meio, investiu R$ 1,65 bilhão
contra R$ 0,84 bilhão do Governo anterior. Foram
R$ 31 milhões a mais em despesas correntes na Se
cretaria da Justiça e Segurança e o dobro de investi
mentos na manutenção da rede de saúde e educação.

Além do custeio, até abril de 2001, o Governo
contratou cerca de 30 mil funcionários, objetivando
garantir qualidade aos serviços públicos, ao contrário
das mais de 12 mil dispensas promovidas pelo Gover
no anterior por intermédio do PDV.

Sem praticar o desmonte do patrimônio público
e apesar das previsões mais pessimistas, nestes mil

dias, a atual gestão pagou os salários e o 13° sempre
em dia.

Estes são resultados, Sr. Presidente, Sr"". e Srs.
Parlamentares, conseguidos com a participação de
todos os gaúchos, que foram chamados para decidir
junto com o Governo Democrático e Popular e que
aceitaram o desafio de se tornarem cidadãos partici
pantes, fazedores da história do Rio Grande do Sul.
Estas são vitórias de um Governo que preza pelo res
peito ao cidadão, ao ser humano, e que, apesar da
política implantada em âmbito federal, consegue,
mesmo remando contra a maré de indiferença e de
submissão, plantar e colher resultados palpáveis em
números e que podem ser conferidos no sorriso de
cada um dos gaúchos.

Ao finalizar estas palavras, Sr. Presidente, soli
cito a V. Ex" a divulgação deste pronunciamento nos
órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Coser) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. ÁTILA LINS (Sloco/PFL - AM. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"". e
Srs. Deputados, com muita satisfação, quero registrar
o Ato da Presidência datado do último dia 26 de setem
bro, que determina a criação de Comissão Especial
para apreciar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda Constitucional n° 550, de 1997, do Deputado
Antonio Feijão, e outras que versam sobre o mesmo
tema, dentre elas, a de n° 577, de 1998, de minha au
toria.

Essas propostas de emenda constitucional
pretendem alterar o art. 40 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, no que se refere ao
prazo de vigência dos incentivos fiscais da Zona
Franca de Manaus.

De acordo com o art. 40 da Constituição Fede
ral, esses incentivos haverão de perdurar até o ano de
2013. Minha proposta é no sentido de que esses in
centivos sejam prorrogados por mais quinze anos, ou
seja, até o ano 2028.

A decisão do Presidente desta Casa, Deputado
Aécio Neves, de determinar a criação desta Comis
são Especial, depois de admitidas as emendas cons
titucionais pela Comissão de Constituição e Justiça,
permitirá que essa matéria de importância singular
para toda a região amazônica seja amplamente deba
tida e analisada pelas Lideranças e por todos os Par
lamentares da Câmara dos Deputados.
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Dessa forma, encontraremos o caminho mais
correto para que essa vasta região do nosso País
continue a ter esses incentivos fiscais. Hoje a Zona
Franca de Manaus é, sem dúvida, o grande instru
mento de desenvolvimento do Amazonas e dos Esta
dos da Amazônia Ocidental, além do Amapá que faz
parte da Amazônia Legal.

Sr. Presidente, tenho certeza de que, nos próxi
mos dias, os Líderes partidários haverão de indicar ao
Presidente da Casa os membros que deverão compor
a Comissão Especial, para que ela seja instalada o
mais rapidamente possível.

Assim sendo, poderemos começar a debater
nacionalmente a prorrogação dos incentivos fiscais
da Zona Franca de Manaus, sem dúvida, de grande
importância para o nosso desenvolvimento.

É preciso também registrar que esse projeto
vem dar continuidade aos incentivos fiscais estabele
cidos na Carta Magna de 1988 pelo então Relator,
Deputado Bernardo Cabral - hoje Senador -, que
nela inseriu dispositivo que permitiu sua subsistência
até o ano 2013.

Todos os estudos têm confirmado que se deve à
Zona Franca de Manaus a não-degradação do meio
ambiente da região, ou seja, aquele pólo industrial fa
vorece a preservação do meio ambiente no nosso
Estado. Afinal, hoje, o Amazonas é o Estado que
apresenta o menor índice de devastação - cerca de
0,8% - com mais de 99% preservação. Todos os estu
dos a respeito indicam, repito, que isso se deve à
Zona Franca de Manaus. Daí o interesse nacional e
internacional em que, por intermédio da Zona Franca
de Manaus, o meio ambiente continue a ser preserva
do, para que não haja dificuldades de sobrevivência
para os habitantes de toda a região do Amazonas.

Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa
projeto de lei que altera o Decreto-Lei n° 288, que cri
ou a Zona Franca de Manaus, objetivando ampliar em
mais 100 quilômetros a área na qual as empresas ins
taladas recebem incentivos fiscais, abrangendo mui
tas que hoje se encontram fora do eixo da Capital
amazonense, visto que o referido decreto-lei só con
templa as que estão no perímetro urbano de Manaus.

Nesse contexto, será beneficiado o Município de
Manacapuru, situado a cerca de 80 quilômetros de
Manaus, que conta com excepcional infra-estrutura,
mas não pode receber incentivos fiscais, em função
de estar fora do perímetro urbano de Manaus.

Meu projeto estende também aos Municípios
que fazem parte da Grande Manaus a possibilidade
de participarem do processo de desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (João Coser) - Esta Presi
dência convoca os Srs. Deputados a virem ao plená
rio registrar suas presenças, a fim de darmos início à
Ordem do Dia.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Coser) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna registrar dois fatos
extremamente importantes. O primeiro deles se refe
re ao aniversário da cidade de Bonito, no Mato Gros
so do Sul; o segundo, à visita do Governador do Esta
do, ontem, à cidade de Dourados, juntamente com
toda sua equipe, para anunciar a série de investimen
tos que ali serão realizados.

Em Mato Grosso do Sul existe Município que
tem sugestivo e incrivelmente apropriado nome. Tra
ta-se de Bonito, que hoje completa 53 anos de eman
cipação político-administrativa.

Muitos das S~. e dos Srs. Deputados poderiam
argüir: Por que Bonito? Desculpem-me, nobres cole
gas, mas afirmar que Bonito é bonito não é redundân
cia; é realidade. Basta conferir no dicionário da língua
portuguesa o significado exato desse adjetivo e
acrescentar nuanças de exuberante beleza natural,
repleta de matas ciliares cortadas por rios de água to
talmente cristalina e povoada por centenas de espéci
es de peixes, que ficam expostos aos olhares admira
dos dos milhares de turistas brasileiros e estrangeiros
que lodos os anos visitam aquele Município.

Localizado na região denominada Alto Panta
nal, o Município de Bonito é hoje, sem dúvida, o prin
cipal pólo turístico de Mato Grosso do Sul. E está pre
parado para tal empreitada, com colossal rede hotele
ira e tudo o mais que necessita um local turístico:
agências de turismo, agências bancárias, comércio,
guias turísticos. Enfim, trata-se de Município estrutu
rado e ciente de sua vocação turística. Além disso, Sr.
Presidente, o Governo de Mato Grosso do Sul faz in
vestimentos para dar mais conforto aos turistas que
para lá vão.

Se Deus deu a Bonito natureza exuberante, sua
população a fiscaliza diariamente com o objetivo de
preservá-Ia, porque sabe que o futuro econômico e
turístico da cidade depende das matas, das águas
cristalinas, das grutas, da fauna e da flora.

Essa também, Sr. Presidente, é a preocupação
do Poder Público Municipal e Estadual. Bonito é tal
vez a única cidade do Mato Grosso do Sul que possui
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aproximadamente 100% de cobertura de redes de es
goto e galerias de águas pluviais, providências funda
mentais para a preservação do meio ambiente.

O Governador do Mato Grosso do Sul, José
Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, lá estará
nesta tarde de terça-feira, lançando várias obras, du
rante a solenidade oficial de comemoração do 53°
aniversário daquela cidade.

Aproveito para registrar que ontem o Governa
dor esteve em Dourados, onde igualmente lançou
obras e anunciou investimentos, não só para Doura
dos, mas também para Deodápolis, Glória de Doura
dos, Jateí e outras cidades da região.

O Governador anunciou a possibilidade de o Mu
nicípio de Dourados receber 110 milhões de reais, cer
ca de 40 milhões de dólares, para a construção do ra
mal do Gasoduto Brasil-Bolívia e de uma termelétrica.
Para tanto, lá já estiveram técnicos da PETROBRAS e
de outras empresas do ramo.

O Governador lançou ainda o Laboratório de
Análise e Monitoramento do Gás Natural, na Universi
dade Estadual de Mato Grosso do Sul, sediada em
Dourados. E, em cumprimento ao compromisso assu
mido pelo Governador durante sua campanha, a
UEMS ganhou autonomia. O sonho foi realizado.

O Governador lançou também a pedra funda
mentai da biblioteca que ali será edificada e que terá
3.500 metros quadrados de área construída.

Quero, na pessoa do Prefeito de Bonito, Geraldo
Marques, do PPS, parabenizar todos os bonitenses e,
na pessoa da Vice-Prefeita Vânia Muga, do PT, todas
as bonitenses, pelo progresso e preservação do san
tuário natural de Bonito.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. João Coser, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Vala
dares, 1°Suplente de Secretário.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex<' a palavra.

O SR. JOÃO LEÃO (PPB - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
falar de assunto do qual V. Exa é profundo conhece
dor. V. Exa, que é de Simão Dias, em Sergipe, e, por
adoção, barranqueiro do São Francisco, sabe que no
dia 4 de outubro comemoraremos os 500 anos do
descobrimento do Rio São Francisco. E, desde a épo
ca do seu descobrimento até os dias de hoje, o São
Francisco tem sido absolutamente sugado.

Nós, Parlamentares e são-franciscanos, preci
samos ajudar esse rio. Temos procurado fazer com
que esse rio seja resgatado e feito alguns projetos na
região do São Francisco no intuito de melhorar as
suas matas ciliares. Estamos no Município da Barra
plantando caju, mangaba, manga nativa, fazendo
com que o Rio São Francisco volte a correr e a ser o
Rio da Unidade Nacional, como o povo brasileiro pre
cisa, e não simplesmente um filete.

Presto aqui, portanto, Sr. Presidente, Deputado
Pedro Valadares, minhas homenagens ao Rio São
Francisco pelos seus 500 anos de descobrimento pe
los portugueses.

Aproveito o ensejo para mandar um abraço aos
Vereadores pelo transcurso de seu dia, 1° de outubro,
em particular para os Vereadores baianos, esses ho
mens que lutam pelo desenvolvimento de seus Muni
cípios, engrandecendo o Estado da Bahia. Parabéns
a todos os Vereadores e um abraço especial aos de
Simão Dias, cidade do grande Deputado Pedro Vala
dares, que ora dirige os trabalhos desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Muito
obrigado, Deputado João Leão.

A Mesa associa-se a V. Exa na sua preocupação
com o Rio São Francisco.

Devo dizer ao povo brasileiro que a preocupa
ção de V. Ex<' é a mesma das futuras gerações.

Parabéns pelo seu discurso e também por home
nagear minha cidade, Simão Dias, e seus Vereadores.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex<' a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há cinco Deputados na Comissão de Sindicãncia que
está reunida no Espaço Cultural.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Por
falta de energia elétrica, a Mesa suspende a sessão
por alguns minutos.

(É suspensa a sessão.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Está
reaberta a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Conti
nua com a palavra o Deputado Moroni Torgan, que foi
interrompido abruptamente, não por esta Presidên
cia, mas por força da natureza, ou talvez do apagão.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
agradeço a V. Exa a benevolência e a energia.

Quero informar que estarei reunido com outros
Deputados para ouvir os depoimentos de algumas pes-
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soas no Espaço Cultural. Portanto, se houver necessi
dade de interrompermos os trabalhos para virmos votar,
gostaria que esta Presidência nos comunicasse.

O prazo para o término dessa Comissão de Sin
dicância é a semana que vem. Portanto, temos ape
nas seis dias úteis para realizar o nosso trabalho e te
mos de agilizá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Pois
não, Deputado Moroni Torgan.

Solicito aos Srs. Deputados que estão fazendo
parte dessa Comissão que venham ao plenário regis
trar suas presenças, para que possamos iniciar a
Ordem do Dia.

Tão logo a votação seja iniciada, S. Ex.!!!! deverão
vir ao plenário. Mas, por enquanto, somente registrem
suas presenças.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, soli
cito ainda a V. Exa que, caso haja falta em alguma vo
tação, seja ela justificada em razão do trabalho que
está sendo feito.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - O re
gistro de V. Exa está feito, mas peça aos Srs. Deputa
dos que venham registrar suas presenças.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con
voco os Srs. Parlamentares a virem a plenário. Neces
sitamos iniciar a Ordem do Dia urgentemente. Já es
tão presentes à Casa 308 Srs. Deputados.

Solicito aos Srs. Parlamentares que saiam dos
seus gabinetes e das Comissões Permanentes e ve
nham a plenário para registrarem suas presenças.

O SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre.
e Srs. Deputados, ocupamos a tribuna desta Casa
para manifestar nossa irrestrita solidariedade aos Mu
nicípios catarinenses atingidos pelas intensa chuvas
dos últimos dois dias.

Neste final de semana, estivemos em vários
Municípios do Vale do Rio Itajaí-Açú, como Rio do
Sul, Chapadão do Lajeado, Ibirama e mesmo em Blu
menau e região circunvizinha e, infelizmente, pude
mos conferir o estrago produzido pela elevada carga
pluviométrica, com transbordamento de rios, queda
da barreiras, de pontes, de taipas de açudes e forte
destruição patrimonial.

Segundo as últimas informações, já são 25 os
Municípios catarinenses que declaram situação de
emergência, com 3 mil desabrigados e quatro mortes

por soterramento e descargas elétricas. As cheias e
alagamentos ocorrem em todo o Estado. Os prejuízos
causados à agricultura e à malha viária, inclusive com
a obstrução da BR-1 01, em Araranguá, deverão ser
enormes.

Sabemos que a destruição provocada por fenô
menos anormais da natureza é de difícil previsibilida
de. Entretanto, é preciso que a União tenha capacida
de de mobilização da defesa civil e recursos disponí
veis capazes de minimizarem a destruição social e
econômica provocada nos Municípios vitimados por
catástrofes dessa natureza. Na última vez que ocorre
ram enchentes em Santa Catarina, a liberação de ver
bas emergenciais só ocorreu quase uma ano depois
da tragédia. Isso não pode se repetir. É preciso haver
um sistema de defesa equipado preventivamente,
com recursos e programas emergenciais de trabalho,
que consigam abrigar imediatamente aqueles que
perderam suas moradias, organizando novamente a
vida local, reconstruindo obras de arte e a pavimenta
ção danificada, trazendo à normalidade o funciona
mento das cidades.

As cidades por si só, têm reduzidas condições
de operar investimentos para recuperarem danos ao
patrimônio da municipalidade.

Constante do Orçamento da União, o programa
de defesa civil Ações Emergenciais de Defesa Civil,
até 21 de setembro do corrente, teve apenas 7,8%
dos recursos pagos. Quanto ao Prevenção e Prepara
ção para Emergências e Desastres, que mereceu
uma dotação de R$1.173.600,OO, até agora nada foi
liberado. Ou seja, o Orçamento não trata a defesa civil
com a seriedade que merece.

Não podemos, diante da gravidade do quadro,
permitir que a ação pública seja lenta e sofra influên
cia política seletiva que impeça ajuda imediata aos
Municípios atingidos.

Por isso, deixo aqui meu registro de solidarieda
de e apoio aos Municípios catarinenses e a exigência
de que tenhamos um sistema de defesa pública que
socorra a população atingida, minorando a gravidade
de tamanha destruição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sre. e Srs.
Deputados, venho à tribuna solidarizar-me com os
professores universitários e servidores federais em
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greve, numa luta que todos os brasileiros reconhecem mentação - e gratificações a que têm direito os ma-
legítima. Infelizmente, o Governo teima em não enxer- gistrados.
gar a necessidade de atender minimamente às reivin- Reitero, portanto, que encaminho hoje ao Minis-
dicações dessa classe. tro Almir Pazzianotto ofício solicitando - sem a força

O País passa por graves dificuldades, enfren- de um requerimento, o que infelizmente não podemos
tando a corrupção e diversos outros descaminhos e fazer - a imediata apuração dessas denúncias, com o
disfunções, muitas vezes de representantes públicos, objetivo de valorizar os servidores e também os juízes
no Parlamento ou no Poder Executivo. E temos mais do Tribunal Regional do Trabalho da 1Sa Região.
um caso a denunciar desta tribuna: a incapacidade do Muito obrigado, Sr. Presidente.
Congresso Nacional para fiscalizar os atos do Poder A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
Judiciário. peço a palavra pela ordem.

Podemos requerer informações ao Poder Exe- O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
cutivo, aos Ministros do Governo, que têm de nos res- V. Exa a palavra.

pon~er. Entretanto, o~ atos do Pod~r Ju.diciário, da A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or-
Justiça do Trab~lho, na? podem s~r f~scallza~os pelo demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~. e
C.ongresso N~c~onal. ~a uma d.enuncla por mim rece: Srs. Deputados, funcionários da Casa, desde domin-
blda.~obre pratica de Irregul~ndadesno TRT da ~ ~ go, todo o Estado de Santa Catarina tem sofrido com
Regl~o, c?m se?e em Campinas, segundo a q.ual JUI- enchentes e chuvas de granizo, que destruíram lavou-
zes tem tlrad~ licenças rer:nuneradas. para cUidar de ras em vários municípios. E esse estado de infortúnio
assunt?s particulares em viagens, mUitas vezes, para enfrentado por Santa Catarina se deve também à po-
o exterior. Iítica agrícola deste País.

Nesse sentido, encaminhei ao Corregedor do Solidarizamo-nos não apenas com as vítimas
Tribunal Superior do Trabalho solicitação para que das enchentes e os familiares das quatro pessoas
aquela Corregedoria apure esses fatos e determine que perderam a vida em função das chuvas, mas tam-
as necessárias providências. bém com os Prefeitos, que passam agora por mo-

Por outro lado, no momento em que os servido- mentos de dor e sofrimento.
res da Justiça do Trabalho reclamam o pagamento do O problema das enchentes no Vale de Santa
auxílio-alimentação e do auxílio-transporte, que lhes Catarina tem ocorrido sempre, mas o Governo só se
têm sido negados ou reduzidos, recebemos denúncia lembra disso quando a população está sofrendo. E
de que os juízes togados ou classistas da 1Sa Região essa situação precisa ser encarada como prioridade
estão contrariando decisão do Tribunal Superior do nacional. Para isso, é necessário que se criem medi-
Trabalho, recebendo auxílio-alimentação da ordem das de contenção das cheias e que elas sejam incluí-
de mil reais por mês. das nos programas de Governo. A conseqüência das

Infelizmente, não podendo apresentar a esta enchentes é problema que atinge a população há mu-
Casa requerimento de informação dirigido ao Ministro ito tempo.
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, estou É preciso que os Governos Estadual e Federal
encaminhando ao Ministro Almir Pazzianotto ofício deixem de lado o discurso e as promessas, ajudem
relatando as denúncias que recebi e solicitando a S. efetivamente as vítimas e, diante dos levantamentos
Exa que determine a pronta investigação das possíve- que estão sendo feitos, busquem soluções mais rápi-
is irregularidades, para que possamos limpar a ima- das para o problema das intensas chuvas que asso-
gem já desgastada dos Tribunais Regionais, particu- Iam o Estado de Santa Catarina. A Defesa Civil ainda
larmente do TRT da 1Sa Região. Este Tribunal abran- está fazendo o levantamento das perdas, uma vez
ge todo o interior do Estado de São Paulo e o Mato que apenas ontem parou de chover.
Grosso do Sul, e grandes juizes lá estiveram no exer- Ao fazermos este registro, Sr. Presidente, pedi-
cicio da magistratura. mos ações concretas. É preciso disponibilizar recur-

É necessário que apuremos essas denúncias, sos e ter vontade política para resolver esse antigo
para que não pairem dúvidas sobre a lisura da condu- problema de Santa Catarina, que até agora serviu
ção daquele Tribunal e, principalmente, sobre a serie- apenas para eleger Governos, os quais, contudo, não
dade no trato das questões de interesse público. Te- o solucionaram.
mos de assegurar aos servidores da Justiça do Traba- O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala-
lho os mesmos direitos aos auxílios - transporte e ali- vra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem dicações desse relevante segmento de funcionários
V. Ex" a palavra. do Serviço Público Federal.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem.) - O apoio firme dos Ministros, do atual e dos ante-
Sr. Presidente, S~. e Srs. Deputados, após a Consti- riores, não tem sido suficiente para que o Governo
tuição Federal de 1988, a Previdência Social ganhou Federal volte suas vistas para o atendimento dos jus-
nova e impressionante dimensão no âmbito da União, tos pleitos dos previdenciários, da necessidade ur-
tornando-se um dos órgãos de maior expressão no gente de estruturar, sob a forma de carreira funcional,
cenário nacional, sendo o único programa da área so- esses 35 mil servidores em atividade, que atendem
cial exclusivamente gerido pelo Poder Executivo. milhões de contribuintes e empresas e pagam benefí-

A Previdência Social tem o segundo maior orça- cios a 20 milhões de indivíduos em todo o Brasil, isto
mento do Brasil e seu órgão gestor, o INSS -Instituto é, exercem tarefas de grande relevância pública, com-
Nacional do Seguro Social, encarregado da arrecada- plexa e de enorme responsabilidade, mas recebem
ção previdenciária e do pagamento de benefícios, de- salários indignos, absolutamente incompatíveis com
verá movimentar nesses setores, no corrente exercí- a natureza do seu trabalho.
cio, um volume de recursos financeiros da ordem de O Presidente do INSS, sensível ao problema e
170 bilhões de reais, uma cifra gigantesca, algo em sofrendo na própria carne a injustiça do tratamento
torno de 30% de todos os recursos movimentados conferido aos valorosos previdenciários, solicitou à
pela União. Associação Nacional dos Servidores da Previdência

Recentemente, em pronunciamento feito na Co- Social - ANASPS, uma entidade que congrega mais
missão de Seguridade Social e Família desta Casa, o de 60% de toda a classe, que preparasse o anteprojeto
ilustre Ministro da Previdência e Assistência Social, de carreira funcional para atender minimamente, den-
Roberto Brant, nosso colega, fez enfáticos elogios à tro dos estreitos limites orçamentários, os justos ansei-
organização funcional do Ministério em que é titular e os de dignificação funcional e salarial desses servido-
deu grande destaque ao papel desempenhado por res. A associação cumpriu seu papel com a presteza
seus servidores, classificados como muito competen- solicitada pelo Presidente e fê-lo com competência,
tes e de grande dedicação à Previdência Social. mediante a utilização dos serviços de especialistas da

Na semana passada, o Exmo. Sr. Presidente da matéria. O próprio INSS reconheceu e proclamou a ex-
República, Fernando Henrique, em entrevista ao jor- celência do anteprojeto, cujo custo de implantação é
nal O Globo, disse que a previdência pública brasilei- ~erfeit~mente. compatível ~<:m ~s rec~rsos orçamentá-
ra realiza o maior, repito, o maior programa social de nos e financeiros da Prevldencla Social.
renda mínima do mundo. Também nessa última se- Entretanto, embora todos reconheçam o mérito
mana, encerrou-se o prazo de apresentação de pro- da causa, a excelência da proposta, a relevância do
postas para uma concorrência internacional, patroci- papel exercido pelos servidores previdenciários, ain-
nada pelo Banco Mundial, com contrapartida do Mi- da assim, a decisão foge à competência do Ministro
nistério, objetivando principalmente conferir aos pro- Roberto Brant, que vê, angustiado, protelar-se sua
cessos - esses temas do INSS - os conceitos de ISO solução racional e equilibrada para o problema, o que
9002 e ISO 9004, ou seja, o ápice da modernização, pode causar danos irreparáveis à própria Previdência
voltada principalmente para a crescente melhoria do e, por extensão, aos cerca de 70 milhões de brasilei-
atendimento aos milhões de contribuintes e beneficiá- ros que vivem e sobrevivem em função dos benefícios
rios da Previdência Social. pagos pelo regime previdenciário brasileiro.

Entretanto, Sr. Presidente, nobres colegas, o gi- Exmo. Sr. Presidente, nobres colegas, nobre e
gante previdenciário brasileiro, o órgão público que Exmo. Sr. Presidente Fernando Henrique, esta Casa
mais cresce no Brasil, corre o risco de jogar por terra pede a V. Exa que desvie um pouco de sua atenção
todo esse esforço, todos os investimentos realizados, para o problema vivido pela Previdência Social e por
por uma omissão primária e indesculpável. O Governo seus servidores e promova, com a maior urgência pos-
Federal esqueceu-se dos servidores previdenciários, sível, a solução de consenso que premie a um tempo
ou seja, dos seus valorosos e valiosos recursos huma- só a administração do maior problema social brasileiro
nos, verdadeiros sustentáculos da Previdência Social. e seus agentes, os servidores previdenciários.

Todos os Ministros da Casa, o atual e os anterio- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
res, reconhecem e proclamam a importância do papel Muito obrigado.
desses servidores. Entretanto, outros setores do Go- O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
vemo fazem ouvido de mercador para as justas reivin- peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem O que mais impressiona, Sr. Presidente, Sras. e
V. Ex" a palavra. Srs. Deputados, é a intransigência do Governo. Entre

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or- 3,5% e 75% existe um universo a ser negociado.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Semana passada, depois de praticamente qua-
Srs. Deputados, senhoras e senhores que acompa- renta e cinco dias de paralisação, o comando de gre-
nham nossa sessão, o assunto que me traz à tribuna ve da FASUBRA foi recebido pelo Ministro da Educa-
é também em parte o mesmo que abordou o Deputa- ção, Paulo Renato. Qual foi o ato do Ministro depois
do Feu Rosa, do PSDB, que me antecedeu. da primeira reunião de negociação? No dia seguinte,

Estamos enfrentando no País, já há sessenta a.~eaçou o movimento~ afirmando que cortaria os sa-
dias, em alguns casos - em outros, há cinqüenta dias; lanos de todos os serVidores e professores.
e ainda em outros, há quarenta e cinco dias -, uma A pergunta que fazemos desta tribuna é a se-
greve geral do Serviço Público Federal. Os servidores guinte: essa é a disposição de diálogo do Ministro?
federais, pelo menos 80% da categoria, nunca é de- Esse é o conceito de democracia do Governo? Sub-
mais recordar, estão há sete anos sem nem um cen- metem os servidores a sete anos sem reajuste salari-
tavo de reajuste. Nesses sete anos, a defasagem dos aI. Depois, oferecem 3,5% de aumento. Os servidores
salários que esses servidores suportam é de 75%. entram em greve, único mecanismo democrático en-

Diante dessa situação tão grave e da incompre- c~ntrad? para pression?r o Governo a oferecer solu-
ensão do Governo, de negativas continuadas de um çao de Interesse do Pais.
processo de negociação, em ato extremo, os servido- Com a greve, discute-se o futuro do serviço pú-
res tiveram de optar pela greve. As universidades pú- blico no Brasil. E qual a resposta do Governo? "Não
blicas em nosso País estão paradas, o semestre letivo negociamos com servidores em greve. Suspendere-
corre riscos e o vestibular pode ser suspenso. O servi- mos os salários". Será que a intransigência, a intole-
ço previdenciário do País está quase integralmente rância e a falta de critério democrático nos levarão a
paralisado. Os benefícios se acumulam, não podendo um impasse, Sr. Presidente?
ser concedidos, porque os servidores precisam utili- Desta tribuna, faço uma reivindicação: que o
zar-se do mecanismo da greve para pressionarem o Presidência da República receba imediatamente os
Governo a alterar essa proposta. Líderes partidários desta Casa e o comando de greve.

É absolutamente provocativo que um Presiden- O País precisa encontrar alternativa negociada para a
te da República proponha aos servidores, por inter- crise. A intransigência, a falta de diálogo, a agressão
médio do seu Ministro de Planejamento, Orçamento e aos ~ervidores e as ameaças apenas aprofundarão o
Gestão, Martus Tavares, depois de sete anos sem conflito. Professores, servidores, previdenciários, to-
nem um centavo de reajuste e defasagem de 75% dos os servidores públicos federais têm dignidade a
nos salários, um reajuste salarial de 3,5%. É um sinal preservar e compromisso com o serviço público.
claro de que este Governo não prioriza o caminho da Nenhum trabalhador está há sete anos sem re-
qualificação do serviço público. ceber reajuste salarial. Somente os servidores públi-

Ao que parece, ele escolheu governar contra os cos federais estão submetidos a essa lógica, devido à
funcionários públicos e entende que, quanto mais dimi- postura intransigente do Presidente da República e
nuir sua auto-estima, o País será melhor. A pergunta de seu Governo.
que dirigimos aos Líderes do Governo, presentes nes- Reivindico imediata negociação para a solução
ta Casa, e especialmente ao Presidente da República, da greve. É preciso que haja audiência dos Líderes
é esta: o que espera o Presidente para instalar, imedia- partidários com o Presidente da República, o Ministro
lamente, uma mesa de negociações da qual façam da Previdência e Assistência Social, o Ministro da
parte os Líderes dos partidos políticos nesta Casa? Educação e o Ministro do Planejamento, Orçamento e

Será que o momento não exige ação de emer- Gestão, que tem sido o negociador do Governo.
gência? Será que sessenta dias de paralisação dos A única frase que não podemos aceitar é: "a ne-
serviços públicos não são suficientes para transfor- gociação não ocorrerá, porque os servidores estão
mar a questão em prioridade do Presidente da Repú- em greve". Os servidores estão em greve, porque não
blica? Será que as Lideranças desta Casa, junto com houve negociação, e foi preciso reivindicá-Ia. A causa
o comando de greve, não devem ser imediatamente que defendem é justa e de interesse do País.
r~cebidas pelo sr: presidente da República para nego- O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con-
Clar uma alternatIva? voco os Srs. Deputados a comparecerem ao plenário
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para registrar presença, a fim de que tenha início a Que Deus nos abençoe a todos!
Ordem do Dia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. EBER SILVA - Sr. Presidente, peço a pa- O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
lavra pela ordem. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra. V. Exa a palavra.

O SR. EBER SILVA (Bloco/PL - RJ. Pela ordem. O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
Deputados, venho a esta tribuna muito feliz e grato a e Srs. Deputados, estamos assistindo à violência pra-
Deus pela oportunidade de, ao longo de quase três ticada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso
anos, na qualidade de legislador, trazer a esta Casa sem entender a lógica que move sua ação.
imp?rtantes. e .relevantes projetos para o País e para a O Governo transformou em marajás trabalhado-
famllla brasileira. ras e trabalhadores simples. Pessoas que recebem

Nesta tarde, Sr. Presidente, apresento meus baixos salários e executam seu trabalho em precárias
agradecimentos aos colegas Deputados, aos mem- condições são achincalhadas em praça pública. Criou
bros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, o Governo a visão de que serviço público e ação pú-
à Deputada Maria Elvira, ao Deputado Pedro Wilson, blica são danosos. E produziu esse clima a partir de
ao Deputado Gilmar Machado e ao Deputado Inaldo pequeno segmento, porque trabalhou com a lógica
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição e dos salários de marajás. Até hoje, porém, não conse-
Justiça e de Redação. guiu ou, pior, não quis fazer a votação de teto salarial

Com muita alegria, faço este depoimento, que é sem nenhuma vantagem, sem nenhum penduricalho,
transmitido pela TV Câmara para todo o Brasil. Nesta sem sobreteto, baixando os subtetos estaduais e mu-
época de violência, a Câmara dos Deputados apro- nicipais, para retirar os nababos do funcionalismo pú-
vou a instituição do Dia Nacional da Bíblia, livro da blico e conseguir algum mínimo de eqüidade na tabe-
paz, da harmonia, da esperança, da fé e da preserva- la salarial.
ção dos valores humanos e do ideário de vitória do O Governo não fez isso em nenhum momento,
ser humano neste planeta. mas quebrou a estabilidade dos servidores públicos

O trabalho teve início em janeiro de 2000. Dia 24 concursados, deixando à mingua todos os centros de
de setembro, o projeto foi encaminhado ao Senado ação do Estado, como os centros de pesquisa, as uni-
Federal, e aprovada a redação final na CCJ. versidades, os serviços de saúde, o Judiciário.

Passado o período de emendas, as cinco ses- O Executivo não promoveu nenhum reajuste sa-
sões previstas, foi aprovado projeto de minha autoria larial por sete anos, o que levou a essa greve dos ser-
que institui, no segundo domingo de dezembro, o Dia vidores, durante a qual alguns dos seus Ministros
Nacional da Bíblia. mostraram de início a violência, a prepotência e a ar-

Na qualidade de Deputado Federal e pastor ba- rogância de quem não negocia em greve.
tista no Estado do Rio de Janeiro, agradeço ao Presi- São sete anos sem negociar, destruindo o funci-
dente desta Casa, Deputado Aécio Neves e a todos o onalismo. O Governo leva os servidores à greve e, de-
Srs. Parlamentares, especificamente os que trabalha- pois, diz que não negocia em greve. Passado algum
ram no projeto nas Comissões de Educação e Cultura tempo, começam as pressões, as reuniões de Minis-
e de Constituição e Justiça e de Redação da Casa, o tros com segmentos de alguns setores, como ocorreu
presente dado ao Brasil. na educação. Inúmeros Deputados da Comissão de

Neste País, que é cristão, no segundo domingo Educação estiveram com o Ministro e foi criada co-
de dezembro será dada a oportunidade de celebrar- missão para discutir a situação das universidades, da
mos o livro da fé cristã, a palavra de Deus. Que a famí- FASUBRA, dos funcionários da universidades públi-
lia, a sociedade e as instituições brasileiras se fortale- cas do nosso País. Logo em seguida, o decreto de re-
çam com a leitura da Bíblia e as reflexões sobre o tex- dução de salários foi baixado. Em meio a um proces-
to sagrado. so grevista, estando alguns segmentos com 40, 45,

Estou feliz e grato a Deus por podermos institu- 60 ~ias de gr:ve, a soIU.Ç~o apresentada pelo Gover-
cionalizar o segundo domingo de dezembro como o no e a reduçao dos salanos.
Dia Nacional da Bíblia, data que já vinha sendo come- Será que querem destruir o serviço público? É
morada espontaneamente pelos cristãos. essa a noção do Governo a respeito do trato da coisa
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pública? É essa a maneira que encontrou para tratar o podemos insistir num Orçamento em que apenas
aposentado no posto do INSS no Pará, no Acre, no 10% são destinados a investimentos na educação,
Rio Grande do Sul, em São Paulo? É esse o senti- saúde, infra-estrutura, em tudo aquilo que pode ser
mento do Governo para com aqueles que só têm no entendido como participação do Estado brasileiro na
serviço público o atendimento à saúde, a população rede de proteção social da população excluída.
mais pobre e menos favorecida deste País? Isso é Esse debate é necessário. Os políticos imagi-
inaceitável! nam que viverão um processo eleitoral com esse ce-

No nosso ponto de vista, o Presidente da Repú- nário que aí está. Não. Ele será gravemente transfor-
blica, em primeiro lugar, deveria receber no Palácio mado pela crise internacional, e este Parlamento pre-
do Planalto o conjunto dos Líderes dos partidos com cisa debater esses temas de forma antecipada, para
assento no Congresso Nacional e os líderes dos mo- não se ver obrigado a fazê-lo de forma açodada nos
vimentos grevistas, para tentar estabelecer uma pau- tempos de dificuldade.
ta de negociação e acabar com a insanidade que é Na hora em que o Banco Central americano bai-
esse decreto que retira benefícios concedidos há xa os juros de 3,5% para 3%, insistir em deixar os ju-
mais de dez anos a servidores públicos, fazendo com ros no Brasil na casa dos 19%, enxugar a base mone-
que os salários, em alguns casos, se reduzam em tária deste País, é pisar severamente no freio, é ir na
mais de 50%. contramão do que estão fazendo as outras nações.

Em segundo lugar, deveria o Governo encontrar Hoje a jornalista Miriam Leitão enfatiza que, en-
solução para os centros de pesquisa, as universida- quanto baixa o preço do barril de petróleo, o brasileiro
des, a saúde e o Judiciário. Essa deve ser a atitude de vai ter de pagar mais caro pelo litro da gasolina e do
quem respeita o País e seu povo a partir da ação e do óleo diesel. Enquanto os juros baixam lá fora, o em-
trabalho do funcionalismo público. presário brasileiro vai ter de continuar pagando um

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente, dos juros mais altos do mundo.
peço a palavra pela ordem. Sr. Presidente, esse modelo econômico está es-

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) _ Tem gotado. Temos de fazer esse debate na Câmara dos
V Ex" a palavra Deputados, no Congresso Nacional e nas Comissões

. O SR. ED~ARDO CAMPOS (Bloco/PSB _ PE. ~~~n~~a~a~:. Casa, porque ele vai pautar o cenário fu-

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, li d t - d . t
ainda esta semana _ espero que seja hoje _ a Câma- . emo.s _e er a co~pr~e~sao e que eXls e~ .no

d O t d t· C .d' d Ér . Pais 50 mllhoes de mlseravelS, fruto dessa polltlca
ra os epu a os vo ara seu o Igo e Ica, o que e econômica. Destes, 25 milhões estão no Nordeste
um avanço. brasileiro.

Oep?i~ de um acordo dos Líderes com os Presi- O Congresso Nacional vai ter de discutir a medi-
de~tes Aeclo._Neves e Ramez Teb~t, retomarem?s da provisória que extinguiu a SUOENE, para saber o
h~Je, na reunlao do Congresso Nacional, a aprecla- que fazer com esse instrumento de desenvolvimento.
çao de pauta extensa, da qual constam o PPA e o S P 'd t d t
O t d

.. r. resl en e, esses evem ser os emas em
rçamen o o proxlmo ano. d b t P I t b '1' E' .._ . e a e no ar amen o rasl elro. mUito Importante o

. S"ao .temas relevantes, mas ~ ~e fundamental Código de Ética. Todos os partidos contribuíram para
I~portan.cla que o Parlamento bras.llelro debata tam- que ele fosse aprovado. É muito importante superar o
b~~ a crise por q~e passa a ~~manlda~e: o moment? episódio do último dia 25 de setembro da sessão do
d~lcl~ da economia ~ da polltlca mundiaiS, da convl- Congresso, mas também é necessário que façamos a
vencia entre as naçoes. discussão correta do cenário político-econômico em

Já está se fechando o desenho de um cenário de que está colocado o Brasil, para que possamos mos-
extrema dificuldade econômica no Japão, na União trar à sociedade que estamos atentos, na busca do
Européia e nos Estados Unidos. A economia argentina caminho que possa superar aquela compreensão que
vive momento gravíssimo, agravado pelos últimos foi muito forte ontem, mas que hoje já perdeu força na
eventos ocorridos em território norte-americano. opinião pública, qual seja a de que esse é o único mo-

Portanto, precisamos fazer esse debate tam- delo. Pelo contrário, há uma crescente compreensão
bém na Câmara Federal. Há um esgotamento desse de que é preciso a ruptura com esse modelo para
modelo econômico. Precisamos discutir um PPA e um construir a cidadania que está faltando nos quatro
Orçamento que insistem em destinar 80% da receita cantos desta Nação.
tributária ao pagamento de juros e amortização. Não Muito obrigado.
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O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa- Art. 70. Os pedestres que estiverem
lavra pela ordem. atravessando a via sobre as faixas delimita-

o SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem das para esse fim terão prioridade de pas-
V. Ex" a palavra. sagem, exceto nos locais com sinalização

O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pela ordem. semafórica, onde deverão ser respeitadas
Sem revisão do oradór.) - Sr. Presidente, quero, em pri- as disposições deste Código.
meiro lugar, dar boas-vindas ao Prefe~o do Municfpio de Parágrafo único. Nos locais em que houver si-
saquarema, Antônio Peres, e ao Vice-Prefe~o, Edmilson nalização semafórica de controle de passagem será
Bittencourt, de São Pedro da Aldeia, minha cidade. dada preferência aos pedestres que não tenham
S.Exas. aqui estão, juntamente com outros Prefe~os, concluído a travessia, mesmo em caso de mudança
para acompanhar o desenrolarda PEC que trata da Taxa do semáforo liberando a passagem dos veículos.
de Iluminação Pública, a qual querem ver aprovada. Não se trata, obviamente, de regras extrava-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na se- gantes, tendo sido acatadas por quase todos os
mana próxima passada tive a satisfação de apresen- condutores e pedestres de Brasflia.
tar ao Plenário desta Casa duas proposições. Acreditamos, assim, que a norma deve ser ade-

A primeira, já denominada Projeto de Lei n° quada à realidade, a procedimentos que vêm se mos-
5.444, de 2001, tem origem na nossa observação do trando eficazes e de fácil assimilação.
trânsito em Brasília, onde o comportamento de moto- Importa lembrar que o proposto neste projeto de lei
ristas e pedestres representam exemplo que deve ser não tem por finalidade somente atualizar o texto legal,
seguido por todo o País. como também - e é ainda mais relevante - não deixar

Desejar que esse exemplo se estenda aos de- espaços na legislação para que atitudes imprudentes de
mais Estados brasileiros motivou-me à preparação do condutores ou pedestres deixem de ser penalizadas.
projeto apresentado, que altera o art. 70 do Código de A segunda proposição, que apresento como in-
Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre a travessia de dicação ao Poder Executivo, sugere a inclusão dos
vias pelos pedestres, por julgar que este não acober- servidores com idade igualou superior a 65 anos en-
ta todos os procedimentos anunciados pelas campa- tre os beneficiários da antecipação do pagamento da
nhas educativas realizadas no País. vantagem que especifica a Medida Provisória n°

O problema, quer nos parecer, não tem origem 2.169-43, de 24 de agosto de 2001. Essa medida es-
em erro no conteúdo transmitido à sociedade, mas, tendeu aos servidores públicos civis da administração
sim, no texto demasiado lacônico da Lei de Trânsito direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
no que respeita a esse aspecto específico, o que pre- Federal a vantagem de 28,86%, objeto de decisão do
tendemos corrigir por intermédio dessa proposição. Supremo Tribunal Federal. Nos termos do art. 6° do

De fato, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu referido diploma legal, a vantagem será paga em até
sete anos. Diz o seu art. 6°:

art. 69, estabelece que o pedestre, para utilizar uma
passagem sinalizada, deve obedecer à indicação das Art. 6° Os valores devidos em decor-
luzes de sinalização, ou, na inexistência destas, rência do disposto nos arts. 1° ao 5°, ao pe-
aguardar que o agente de trânsito interrompa o fluxo ríodo compreendido entre 1° de janeiro de
de veículos. Ordena o art. 70 que se dê preferência 1993 e 30 de junho de 1998, serão pagos, a
aos pedestres que já estiverem atravessando a via partir de 1999, em até sete anos, nos meses
sobre a faixa delimitada para esse fim, nada dizendo de maio e dezembro, mediante acordo fir-
acerca dos que desejam fazê-lo. mado individualmente pelo servidor até 19

Ora, muito acertadamente, as campanhas têm de maio de 1999.
recomendado que os condutores dêem preferência Considerando-se que a expectativa de vida do
aos pedestres que demonstrarem a intenção de atra- brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
vessar a via na faixa própria, não apenas aos que já e Estatística, situa-se em cerca de 68 anos, é reco-
tenham nela ingressado. Têm também instruído os mendável que um servidor com 65 anos de idade re-
pedestres a manifestarem claramente, por meio de ceba o pagamento da vantagem em vida.
gestos, o desejo de atravessar a via, facilitando a in- Por tal razão, sugerimos a inclusão dos servidores
terrupção segura do trânsito. com idade igualou superior a 65 anos entre os benefi-

O art. 70, segundo a proposta, passará a vigorar ciários da antecipação prevista no art. 12 da já citada
com a seguinte redação: Medida Provisória n° 2.169-43, de 2001, que afirma:



O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, servidores federais garantem
pagamento de salário.

Alcançando setenta dias de greve, os servidores
das 52 universidades brasileiras colheram sua primei
ra vitória: os docentes e servidores obtiveram duas de
cisões liminares (STJ e STF) que garantem o paga
mento do salário de setembro para as duas categorias.

Esta é a face autoritária de um Governo que
contradita seus discursos, através de suas ações. A
intransigência do Ministro da Educação, Paulo Rena
to, foi exposta ao afirmar S. Exa que não admitiria que
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Art. 12. Excepcionalmente e observa- No Sul do Estado, a BR-1 01 acabou sendo inter-
da a disponibilidade orçamentária e a defini- ditada no início da noite devido ao alagamento da pis-
ção de critérios objetivos, o Ministro de ta na altura do Km 408, em Araranguá. O tráfego foi
Estado do Planejamento, Orçamento e Ges- desviado por Turvo, Forquilhinha e Ermo. A BR-116,
tão poderá autorizar a antecipação de paga- em Monte Castelo, também foi parcialmente interrom-
mento de passivos relativos aos 28,86%, pida entre os Km 106 e 110. Outras 15 rodovias esta-
desde que formalizado, a qualquer tempo, o duais também apresentam problemas.
acordo administrativo ou o termo de transa- As lavouras de milho e feijão foram as mais casti-
ção judicial de que tratam os arts. 6° e 7° gadas pelas fortes chuvas. A maior preocupação é
desta Medida Provisória. com as lavouras de milho que, há 15 dias, foram atingi

das por fortes geadas e chuvas de granizo. Mais de 18
mil hectares recém-cunivados e que renderiam 77 mil
toneladas de milho, levando-se em conta uma produti
vidade de 4.292 quilos por hectare (safra 2001), foram
perdidos. Somadas as quebras nas safras de feijão e
trigo, os prejuízos já atingem 23 milhões de reais. Ain
da não se sabe o volume total de perdas, mas é certo o
prejuízo sofrido pelos produtores catarinenses que en
frentaram três problemas seguidos provocados pela
natureza: geadas, granizo e, agora, fortes chuvas.

Diante de todos esses fatos, conclamo o Minis
tério da Integração Nacional a liberar urgentemente
os recursos do Orçamento da União previstos para as
obras anticheias. Esses recursos servirão para evitar,
no futuro, novas tragédias como essas, que, além dos
prejuízos financeiros, colaboram para aumentar o nú
mero de brasileiros que pagam com a própria vida o
descaso das autoridades que deveriam zelar pela se
gurança e bem-estar de todos.

Muito obrigado.

O Sr. Pedro Valadares, 10 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presi
dente.

Por acreditar que os maiores de 65 anos mere
cem essa consideração, espero a concordância do
Poder Executivo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Está
feito o registro, nobre Deputado lédio Rosa.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje é dia de contabi
lizar os prejuízos. As chuvas, que caem desde sába
do, deixaram um rastro de destruição principalmente
na Região Sul do Brasil.

Em Santa Catarina, Estado que eu represento
neste Parlamento, a Defesa Civil Estadual registrou,
até o final da tarde de ontem, quatro mortos e mais de
3 mil desabrigados. São 25 municípios em situação de
emergência e 14 em estado de alerta. Em algumas ci
dades choveu em um dia mais do que a média do mês.
Os danos na malha viária e na agricunura são eleva
dos. Só em Lages, no planalto serrano, Município onde
mais choveu, o Centro Integrado de Meteorologia e
Recursos Hídricos de Santa Catarina - CLlMERH re
gistrou 193 milímetros em 24 horas quando o normal
para todo o mês de setembro é de 141 milímetros.

O Departamento de Estradas de Rodagem 
DER e a Defesa Civil contaram pelo menos 21 tre
chos de rodovias catarinenses, incluindo duas federa
is que estão sob administração do Estado, com pro
blemas de quedas de barreira, alagamento ou des
moronamento da pavimentação. Os casos piores são
das rodovias federais: a BR-282, no Km 35, em Águas
Mornas, com interdição total, e no Km 70 - Rancho
Queimado - e Km 133 - Santa Clara, em Bom Retiro -,
interdição parcial; a BR-470, Km 202, entre Otacílio
Costa e a BR-116, interditada e obrigando a desvio
por dentro de Otacílio Costa e Lages.
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Osemestre fosse cancelado, condicionando o paga- mento da renúncia como forma de manter os direitos
mento dos salários ao retorno dos grevistas. A pro- políticos. Nossa proposição objetiva incluira inelegibi-
posta governamental ficou apenas numa ínfima incor- lidade nesse caso, estabelecendo-se a perda dos di-
poração de 50% da gratificação por atividade executi- reitos políticos por oito anos.
va, que não foi aceita pelo movimento. Está na hora de esta Casa aprovar o projeto com

Recebendo salários defasados e vivendo em urgência, uma vez que a sociedade brasileira não en-
deploráveis condições, os professores das universi- tende e não tolera a situação, por exemplo, dos ex Se-
dades federais estão há sete anos sem reajuste, acu- nadores Antonio Carlos Magalhães e José Roberto
mulando uma perda de 75%. Ao mesmo tempo o Go- Arruda, que se utilizaram dessa brecha legal. E prova-
verno acena no Orçamento para 2002 com humilhan- velmente o Senador Jader Barbalho dela se valerá
te reajuste de 3,5%. para renunciar ao mandato e manter os direitos poUti-

Os recursos humanos do mesmo modo têm cos, viabilizando sua candidatura no próximo pleito.
sofrido significativa queda de investimentos, já' que, Não necessitaríamos dessa lei se os partidos atu-
de 1994 a 1998, houve redução de 8 mil professores e assem com mais seriedade e procedessem à depura-
20 mil servidores no ensino público federal. ção de seus quadros, isto é, não permitissem que pes-

Na Bahia, 3.332 servidores e 1.684 professores soas com compo~ament~ antiético fossem candi~atas.

estão paralisados. Prova da incontestável situação de . Mas essa nao tem Sido a regra emn~ Pais. Pre-
penúria e descaso do Governo Federal no trato das ~1~moS p~eenche.r.as lacunas e f~l~as da lei, com.~ 00-
questões sociais. Não estabelecer o dialogo e não bus- jetlvo d~ nao perm~lr que maus polrtlCO~ ~elas se 0'lrzem
car soluções compartilhadas impõe ao Governo derro- e, com ISSO, possam concorrer nas elelçoes seguintes.
tas e o descrédito dos trabalhadores e da sociedade. Por fim, Sr. Presidente, solicito a V. Exa autorize

Como integrante da bancada baiana na Câmara a transcriçã~ nos Anais de.sta Casa de documento re-
dos Deputados, que, através de emenda, conseguiu ferente ~ açoes desenvolvidas pelo Governo do Esta-
um aporte de recursos para a UFBA no valor de 16 do do RI? Gra~de do Sul.
milhões, tenho acompanhado a luta em defesa da MUito obngado.
universidade pública no Brasil e a triste situação em DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
que vivem os trabalhadores do setor educacional. ORADOR
Mas é preciso entender que a crise do setor educacio- .
nal e da gestão das universidades não estão dissocia- PROJETO DO GOVERNO DEMOCRATICO
das da crise geral que assola o modelo de Estado e .PO~ULAR _
do desenvolvimento social aplicado pelo Governo Fe- (frases de valonzaça~ das açoes do GDP,
deral, que resulta na má aplicação dos recursos e na agrupadas nos eixos do programa)
utilização mercantilista da educação no Brasil. - Desenvolvimento de Verdade

O SR. ORLANDO DESCONSI- Sr. Presidente, (Desenvolvimento Econômico, Social e Político)
peço a palavra pela ordem. - Qualidade de Vida para todos

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa - Gestão Pública e Democrática
a palavra. Desenvolvimento Econômico

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela Concepção
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Desenvolvimento integrado, integrador, econo-
Sras. e Srs. Parlamentares, cidadãs e cidadãos brasi- micamente viável, ecologicamente sustentável, soci-
leiros, gostaria de comunicar à Casa que apresenta- almente justo distribuído (espraiado) em todos os se-
mos há alguns meses projeto de lei que visa a incluir tores e regiões.
na Lei Complementar n° 64, aprovada em 18 de maio - Apoio à matriz produtiva existente e aos Siste-
de 1990, a renúncia como causa de inelegibilidade. mas Locais de Produção

A partir de hoje estaremos buscando apoio dos - Fomento a Segmentos Estratégicos
Líderes partidários no sentido de que o projeto tramite - Formação de uma economia popular solidária
com urgência, uma vez que corrige falhas de nossa
legislação, como, por exemplo, permitir que políticos 1 - Apoio à matriz produtiva existente e aos Sis-
que estão sendo processados nesta e na outra Casa temas Locais de Produção
do Congresso Nacional, nas Câmaras Municipais e Modernização Gerencial e Produtiva e Redes de
nas Assembléias Legislativas se utilizem do instru- Cooperação



2 - Fomento a Segmentos Estratégicos
- Atração e estímulo a novos segmentos

Infra-estrutura para o Desenvolvimento Econô
mico

Até agosto de 2000, já investimos R$594,4 mii
hões em obras rodoviárias. Recuperamos e sinaliza
mos mais de 1.500 km de estradas e já concluímos
mais de 300 km de novas estradas. As obras do atual
governo, no setor, empregaram 15 mil trabalhadores.
Através da Operação Safra foram recuperados 2.600
km de estradas não pavimentadas com investimentos
de R$16 milhões.

Através da Sulgás. o Rio Grande do Sul já cons
truiu, no atual governo, 250 quilômetros de redes dos
gasodutos Argentina-Brasil e Bolívia-Brasil em territó
rio gaúcho, número que deverá chegar a 310 quilôme
tros ainda este ano.

O Programa Emergencial de Obras acrescentou,
em tempo recorde, 1.018 MW ao sistema elétrico gaú
cho, permitindo a este suportar um recorde histórico
de consumo de 3.945 MW. Em transmissão, geração e
distribuição já foram investidos R$225,8 milhões.

Inclusão Social- Política Emergencial de empre
go, qualificação do trabalho e educação profissional

O Programa Primeiro Emprego é um dos únicos
no Brasil voltado exclusivamente à inclusão dos jo
vens no mercado de trabalho. Até agosto último, o
programa já inseriu mais de 10.600 jovens em mais
de 5.840 mil pequenas e médias empresas, em 356
municípios.

Com objetivo de capacitar 25.000 jovens de 16 a
24 anos para o acesso ao trabalho lançamos o pro
grama "Quero meu primeiro emprego".

O Panflor/IQualificar-RS, em dois anos, treinou
325 mil trabalhadores em 395 municípios.

O Família Cidadã objetiva atender 10.000 famíli
as que deverão receber uma renda mínima, em mé
dia, de R$220,OO por um período de um ano. Para o
programa estão orçados R$25 milhões.

Na intermediação de mão-de-obra foi viabiliza
do o acesso ao trabalho para 98.169 trabalhadores.
Sendo que, em 2000, conseguimos atingir o maior nú
mero de colocação dos últimos 20 anos.

Crédito Assistido
O Programa já atendeu 1311 empresas em 205

municípios com liberação de mais de RS 13,5 milhões.
Com uma média de RS 10,3 mil por empreendimento.

Apoio às exportações gaúchas
O Governo viabilizou a participação de 450 em

presas gaúchas em feiras ou missões de negócios, ge
rando vendas, até dezembro de 2000, superiores a
R$45 milhões e criando 4.000 novos empregos. A esti
mativa do ICMS gerado por mais de 7.000 negócios é
quatro vezes maior que o valor do investimento no pro
grama.

As exportações gaúchas cresceram 15,6% em
2000 e 18,2% nos 7 primeiros meses de 2001 elevan
do as vendas internacionais para US$3,1 bilhões. Já
somos o segundo estado que mais exporta.

Modernização Tecnológica
O Governo do Estado investiu em projetos de

pólos regionais de inovação tecnológica e através de
contratos e convênios, para pesquisas agrícolas com
ênfase na agroecologia, informática e desenvolvi
mento regional em todas as regiões. O investimento
em dois anos foi de R$9,5 milhões.

Reforma Agrária
Até agora, o Govemo do Estado já adquiriu 58 mil

hectares para a reforma agrária, tendo assentado apro
ximadamente 4 mil famílias de agricu~ores sem terra.
Um programa que não garante somente a terra mas
também créd~o, assistência técnica, infra-estrutura bá
sica como moradia, água, luz, estradas, saúde e educa
ção, com investimentos de mais de R$86,6 milhões. Em
18 anos, entre 1980 a 998, foram investidos apenas
R$1 milhão em créditos para os assentamentos

Agricultura Familiar
Programa de Agroindústria Familiar já financiou

projetos, no valor total de R$2,3 milhões, benefician
do 1250 famílias de pequenos produtores rurais.

Pelo programa RS Rural e RS Especial foram
investidos 62,1 milhões beneficiando mais de 62 mil
famílias de aoricultores familiares, pescadores arte
sanais, assentados e indígenas.
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O Programa de Extensão Empresarial do gover- No Programa Vitivinicultura já foram investidos
no estadual já está atendendo 3.381 micro, pequenas R$21 milhões beneficiando 937 famílias e 323 coope-
e médias empresas, envolvendo mais de 52 mil traba- rativas e vinícolas.
Ihadores em todo o RS. O Redes de Cooperação ob- Troca-troca beneficiou 146 mil famílias em 99 e
jetiva unir e fortalecer empresas gaúchas, ampliando 176 mil em 2000. Este ano além de sementes de mi-
o potencial da micro, pequena e média empresas. Há lho e cebola foram disponibilizados sementes de ba-
oito redes formalmente constituídas, com um total de tata e forrageiras.
204 empresas operando solidariamente.



Saúde
No início deste ano, cinco projetos da Secretaria

Estadual de Saúde foram selecionados entre os melho
res do Brasil pelo Ministério da Saúde. Foram premia
dos a Municipalização Solidária, a Rede Gaúcha de
Informação em Saúde, o Projeto Saúde Solidária, Seg
mento e Avaliação da Reforma Psiquiátrica do Hospital
São Pedro, e ainda o Projeto Morar São Pedro Cidadão.

O Rio Grande do Sul foi apontado pela Funasa,
do Ministério da Saúde, como o Estado que tem o me
lhor sistema de vigilância epidemiológica do País.

Em pesquisa realizada pelo Ministério da Saú
de, no ano passado, a saúde pública no Rio Grande
do Sul obteve a nota mais alta do País, juntamente
com a de São Paulo. A avaliação foi da própria popu
lação gaúcha usuária do Sistema Único de Saúde.

Habitação
Até o momento, o Governo do Estado já aplicou

R$44 milhões em habitação popular. Contra os
R$5,2 milhões investidos entre 1995 e 1998 pela ad
ministração anterior.

Energia Elétrica
O Programa Energia para Todos, da CEEE, teve

investimentos de R$2,1 milhões no ano passado, be-

QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS
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O Programa Gaúcho de Informática possui vári- Em dois anos foram criados 135 novos cursos
as linhas de a~ração Via Emp~e~a~ Software Livre, de 2° grau na rede pública estadual, aumentando em
Rede Escolar livre) e a constltulçao do CEITEC - cerca de 100 mil o número de alunos matriculados no
C~ntro de Exc~l~ncia em Tecnologia Avançada e o ensino médio. Também criamos a UERGS. fruto da
Polo de Informatlca. O CEITEC começa operar em mobilização e da participação popular.
2004. com sede em P. Alegre. , . .

Enfrentamento das Disparidades Regionais . Nos ul~lmos dOIs an?s:.. o Governo do Estado
. . destinou mais de R$1 00 mllhoes para obras em 1.513

Estamos buscand~_alternatlvas de dese,nvolvl- escolas as rede estadual. O governo passado aplicou
~e~to para to.~as as regloes, por exemplo o P~lo Ce- em quatro anos R$ 96 milhões.
ramlco da reglao da Campanha e os SLPs em dlferen- V· b'l' E . Méd' Alt t' 31
tes regiões. Ia I Izamos o nSlno.,. 10 erna IVO .em

Escolas em pequenos mUnlclplOS ou comunidades
3 - Formação de uma Economia Popular Solidária isoladas através da autorização pelo CEED, benefici-

Até julho de 2001, foram atendidos 172 empre- ando a 1.000 alunos.
endimentos que geraram ou mantiveram 10.146 pos- Criado em maio de 1999, o Movimento de Alfa-
tos de trabalho. betização de Jovens e Adultos (Mova) atende atual

mente 52.500 alfabetizandos em todo o Estado. Atra
vés deste programa já foi viabilizada a alfabetização
de 92.340 pessoas.

O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados
que divide com seus municípios 100% dos recursos
federais do Salário Educação - poderia repartir ape
nas a metade, como a maioria dos demais estados.

O RS é o estado brasileiro que aplica mais re
cursos para estudantes do Ensino Fundamental da
rede pública, com uma média de R$1.066 reais por
aluno/ano. A média nacional situa-se em R$577,00.
Em 1998 a média gaúcha estava em R$561 ,21.

Acesso universal aos serviços e políticas públicas
Busca da Reestruturação e Capilarização do

Estado

Recursos Humanos
Foram contratados emergencialmente 190 fun

cionários e será aberto concurso para o preenchi
mento de vagas no Instituto Geral de Perícias. Desde
a sua criação, em 1989, o IGP nunca havia recebido
investimento, e está sendo reformulado e qualificado
na atual administração.

Em dois anos, o governo atual contratou um to
tal de 2.570 técnicos, policiais civis, militares, delega
dos de polícia e agentes penitenciários. Entre 1995 e
98, foram demitidos 1.654 servidores da segurança
pública, através do PDV. Já adquirimos 441 viaturas
para a segurança e mais de 5.000 coletes de segu
rança, além de equipamentos modernos.

Considerando as contratações emergenciais
para o combate a aftosa o Governo estadual já admi
tiu, no total, cerca de 31 mil novos servidores para a
segurança, educação, saúde, agricultura e outras
áreas de importância social.

Educação
No atual Governo Estadual já são mais de 21 mil

novos professores, nomeados ou contratados em ca
ráter emergencial. No governo anterior, a educação
perdeu 6.866 professores, demitidos através do PDV.

O atual Governo Estadual é o primeiro a financi
ar o transporte escolar no interior do Estado, com um
investimento médio de RS 7 milhões ao ano. Em
2000, o Governo do Estado entregou 113 veículos
cara o transporte escolar a 76 prefeituras, investindo
mais R$2,6 milhões. Em 2001, o governo federal des
tinou para o transporte escolar da região sul ( SC, PR
e RS) apenas R$2 milhões.



(Informações atualizadas em 26-09-2001)

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Situação do RS 1995 a 1998 1999 e 2000

PIS (média) Cresceu apenas Cresceu 4,1% a.a.
O 1% ao ano

PIS Der caDila Caiu O 9% a. a. Cresceu 3 05 % a. a.

PIS Industrial Caiu 3,8 % em 1998 Maior rndice naco
88%

ICM Queda do RS no Crescimento do
ICMs nacional ICMs

Obras e Serviços
Prioridades construídas pelos Gaúchos e gaúchas
Educação (2° lugar em 1999 e 1° em 2000 e 2001)

Na educação, em média, aplicamos 35.05% da
receita líquida de impostos -RLI- enquanto que o go
verno passado aplicou 33,27% da RLI. Em apenas
dois anos, aplicamos R$3,6 bilhões, ultrapassando
em R$1 00 milhões o que foi investido nos três primei
ros anos pelo governo defensor ao Estado Mínimo.
Para 2002 estão previstos R$2,7 bilhões, represen-

Em 2001 consolidou-se o Orçamento Participa
tivo do Estado, com a presença decisória de mais de
378 mil gaúchos em assembléias e plenárias em to
dos os municípios. Em 2000 foram 281 mil e no prime
iro ano foram 190 mil pessoas.

1999 2000 2001

Participantes 188.533 281.926 378.340

Deleaados eleito s 8.469 13.987 18.601

Assembléias 644 670 735

Aqricultura Educação Educação
Prioridade de Educacão Aaricultura Saúde

Obras e seviços
Saúde Transporte Transporte
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neficiando 5.515 famílias que não teriam condições tando 36.78 % da RLI. Nunca o RS previu tantos re-
de pagar por esse serviço. cursos a Educação em um único ano.

Saneamento Agricultura (1° lugar em 1999 e 2° em 2000)
A Corsan já aplicou R$ 136,7 milhões em sane- Na agricultura a soma de investimentos e repas-

amento e pagou R$302 milhões em dividas anterio- ses diretos é superior a R$ 379 milhões, ultrapassan-
res, ficando entre as cinco melhores companhias do do, em apenas 28 meses, em 86% as aplicações nos
Brasil em recuperação financeira. quatro anos do governo anterior.

A Corsan reconceituou a tarifa social, possibilitan- Saúde (3° lugar em 1999 e 2° em 2000)
do as famflias residentes em casas até 60 fTl2 paguem a Na saúde, em média, aplicamos 10,07% da Re-
tarifa mínima de R$9,84, beneficiando a 1,9 milhão de ceita Tributária Líquida RTL, o governo anterior apli-
pessoas. O percentual de comprometimento do salário cou apenas 5,9%. Nesta área já foram aplicados
mínimo com a tarifa é o menor dos únimos sete anos. R$1, 15 bilhões enquanto que o governo passado, em

Desenvolvimento Sustentável e com respeito ao quatro anos, aplicou apenas R$735,78 milhões Para
Meio Ambiente 2002 estão previstos investimentos na ordem de

A cobertura florestal do RS ocupa hoje 18,5% R$636,7 milhões, equivalente a 11,25 % da RTL.

do território gaúcho, tendo triplicado entre 1983 e o Transporte (3° lugar em 2000 e 2001)
corrente ano, entre matas nativas e plantadas. A con- O Governo do Estado já aplicou R$ 594 milhões
clusão é do Inventário Florestal Contínuo do RS. O em construção e restauração de rodovias. O investi-
RS foi o único estado brasileiro que reverteu a curva mento feito no setor nos dois primeiros anos foi maior
do desmatamento crescente e foi o primeiro a instituir que qualquer governo gaúcho, na história do RS.
o Código Estadual de Meio Ambiente. RESULTADOS

Através da Metroplan investimos mais de R$ Em 2000, o Rio Grande do Sul registrou o maior
15,8 milhões em programas de drenagem, gerencia- crescimento real de salários no setor industrial, com
mento de resíduos sólidos, Prorenda urbano, Linha 6,66%. Somos também o Estado campeão de gera-
Rápida e Renovação e Qualificação da frota. Só neste ção de novos empregos na indústria, com crescimen-
último beneficiamos 530 mil usuários diários. to de 5,02%.(Dados da Confederação Nacional da

GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA Indústria) Temos hoje o maior salário mínimo regional
situado entre R$230,OO e R$250,OO.

A taxa de desemprego na Região Metropolitana
de Porto Alegre caiu para 15% em dezembro último
foi a menor taxa de desemprego entre todas as re
giões metropolitanas pesquisadas pelo Dieese. Em
fevereiro deste ano esta taxa voltou a cair.

O Rio Grande do Sul foi o Estado que, no ano
passado, teve o maior crescimento industrial do Brasil
- com 8,8% - o que é superior inclusive aos estados
que praticam a guerra fiscal.
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Partido Bloco

AMAPÃ

Antonio Feijão PSDB

Dr. Benedito Dias PPB

Eduardo Seabra PTB

Jurandil Juarez PMDB

Sérgio Barcellos PFl PFUPST

Presentes de Amapà : 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB

Asdrubal Bentes PMD8

Deusdeth Pantoja PFL PFUPST

Elcione Barbalho PMDB

Gerson Peres PPB

Paulo Rocha PT

Socorro Gomes pedoB PSB/PCDOB

Presentes de Pará : 7

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSD8

Atila Lins PFL PFUPST

Luiz Fernando PPB

Presentes de Amazonas : 3

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB

Expedito Júnior PSDB

Sérgio CaNalha PSDB

Presentes de Roodonia :3

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL PFLlPST

João Tota PPB

Márcio Bitlar PPS PDT/PPS

Marcos Afonso PT

ZUa Bezerra PTB

Presentes de Acre: 5

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB

Freira Júnior PMDB

Igor Avelino PMDB

Osvaldo Reis PMDB

Paulo Mourllo PSDB

Presentes de Tocantins : 5

MARANHÃO

Costa Ferreira PFL PFUPST

João Castelo PSDB

Remi Trinta PL PUPSL

SebasUao Madeira PSDB

Presentes de Maranhão :4
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CEARÁ

Adolfo Marinho

Antonio Cambraia

Eunlcio Oliveira

José Linhares

José Pimentel

Léo A1cãntara

Manoel Salviano

Moroni Torgan

Pimentel Gomes

Pinheiro Landim

Raimundo Gomes de Matos

Present.&s de Ceará : 11

PIAul

B.Sá

Ciro Nogueira

Heráclito Fortes

Mussa Demes

Themfstocles Sampaio

Presentes de Piauí : 5

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado

Múcio Sá

Salomão Gurgel

Presentes de Rio Grande do Norte : 3

PARAíBA

Armando Abllio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliciano

Wilson Braga

Presentes de Paraiba : 5

PERNAMBUCO

Carlos Batata

Eduardo Campos

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

Joel De Hollanda

Luciano Bivar

Luiz Piauhytino

Maurilio Ferreira Lima

Osvaldo Coelho

Pedro Corrêa

Salatiel Carvalho

Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco : 13

PSDB

PSDB

PMDB

PPB

PT

PSDB

PSDB

PFL

PPS

PMDB

PSDB

PSDB

PFL

PFL

PFL

PMDB

PFL

PTB

POT

PSDB

PT

PTB

PMDB

PFL

PSDB

PSB

PT
PSB

PFL

PFL

PSL
PSOB

PMDB

PFL

PPB

PMDB

PDT
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PFUPST

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

POT/PPS

PFUPST

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PFUPST

PFLlPST

PUPSL

PFLlPST

PDT/PPS
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ALAGOAS

Divaldo Suruagy

José Thomaz Nonõ

Luiz Dantas

Olavo Calheiros

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 5

SERGIPE

Ivan Paixão

Pedro Valadares

Presentes de Sergipe: 2

BAHIA

Ariston Andrade

Benito Gama

Claudio Cajado

Coriolano Sales

Eujâcio Simões

Félix Mendonça

Francistônio Pinto

Geddel Vieira Lima

Gerson Gabrielli

Haroldo Lima

Jaques Wagner

João Leão

Jonival Lucas Junior

Jorge Khoury

José Carlos Aleluia

José Rocha

Leur Lomanto

Luiz Alberto

Luiz Moreira

Mário Negromonte

Nelson Pellegrino

Paulo Braga

Paulo Magalhaes

Pedro lrujo

Saulo Pedrosa

Ursicino Queiroz

Waldir Pires

Presentes de Bahia: 27
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PST

PFL

PTS

PMDB

PPS

PPS

PSB

PFL

PMDB

PFL

PMDB

PL

PTB

PFL

PMDB

PFL

PCdoB

PT

PPB

PMDB

PFL

PFL

PFL

PMDB

PT

PFL

PPB

PT

PFL

PFL

PFL

PSDB

PFL

PT
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PFLJPST

PFLJPST

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PFUPST

PFLlPST

PUPSL

PFUPST

PFLlPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PFLlPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFLlPST
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MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB

Antônio do Valle PMOB

Aracely de Paula PFL PFUPST

Bonifácio de Andrada PSOB

Carlos Mosconi PSOB

Oanilo de Castro PSOB

Eduardo Barbosa PSOB

Elias Murad PSOB

Hélio Costa PMDB

Jaime Martins PFL PFUPST

João Magalhães PMOB

João Magno PT

Lincoln Portela PSL PUPSL

Márcio Reinaldo Moreira PP8

Maria Elvira PMDB

Mário Assad Júnior PFL PFUPST

Odelmo Leão PPB

Olimpio Pires POT POTlPPS

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL PUPSL

Rafael Guerra PSDB

Romel Anizio PPB

Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL

Saraiva Felipe PMOB

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB

Silas Brasileiro PMDB

Virgílio Guimarães PT

Walfrido Mares Guia PT8

Presentes de Minas Gerais : 28

ESP(RITO SANTO

Feu Rosa PSOB

Joao Coser PT

José Carlos Elias PTS

José Carlos Fonseca Jr. PFL PFLlPST

Magno Malta PL PUPSL

Marcus Vicente PSOS

Max Mauro PTS

Rita Camata PMOB

Presentes de Espirito Santo : 8
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RIO DE JANEIRO

A1merinda de Carvalho PPB

Arolde de Oliveira PFL PFUPST

Candinho Mattos PSDB

Or. Heleno PSOB

Eber Silva PST PFUPST

Fernando Gabeira PT

lédio Rosa PFL PFUPST

Jair Bolsonaro PPB

Jandira Feghali PCdoS PSB/PCOOB

João Sampaio POT POT/PPS

Jorge Bittar PT

Laura Carneiro PFL PFUPST

Miro Teixeira POT POT/PPS

Paulo de Almeida PFL PFUPST

Paulo Feij6 PSDB

Reinaldo Gripp PL PLlPSL

Rodrigo Maia PFL PFUPST

Rubem Medina PFL PFUPST

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PLlPSL

Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janeiro : 22
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SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB

André Benassi PSDB

Angela Guadagnin PT

Arnaldo Faria de Sá PTB

Arnaldo Madeira PSDB

Bispo Wanderval PL PUPSL

Celso Russomanno PPB

Chico Sardelli PFL PFUPST

Corauci Sobrinho PFL PFUPST

De Velasco PSL PUPSL

Delfim Netto PPB

Dr. Hélio PDT PDT/PPS

Duilia Pisaneschi PTB

Emerson Kapaz PPS PDT/PPS

Gilberto Kassab PFL PFUPST

Iara Bernardi PT

Jair Meneguelli PT

Joao Eduardo Dado PMDB

Jorge Tadeu Mudalen PMDB

José Dirceu PT

José Genoíno PT

José índio PMDB

Julio Semeghini PSDB

Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB

Luciano Zica PT

Luiz Antonio Fleury PTS

luiza Erundina PSB PSB/PCOOB

Marcelo Barbieri PMDB

Medeiros Pl PUPSL

Michel Temer PMDB

Milton Monti PMDB

Nela Rodolfo PMDB

Orlando Fantazzini PT

Professor Luizinho PT

Ricardo Berzoini PT

Ricardo Izar PTB

Rubens Furlan PPS PDT/PPS

Salvador Zimbaldi PSDS

Valdemar Costa Neto PL PUPSL

Zulaiê Cobra PSDB

Presentes de São Paulo :40
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MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFUPST

Teté Bezerra PMDB

Wilson Santos PMDB

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB

Jorge Pinheiro PMDB

Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal : 3

GoIÁs

Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB

Euler Morais PMDB

Geovan Freitas PMDB

Pedro Chaves PMDB

Presentes de Goiás : 4

MATO GROSSO DO SUL

Df. Antonio Cruz PMDB

João Grandão PT

Manoel Vitório PT

Marisa Serrano PSDB

Nelson Trad PTB

Waldemir Moka PMOB

Presentes de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSOB

Airton Roveda PTB

Chico da Princesa PSOB

Oilceu Sperafico PPB

Dr. Rosinha PT

FlávioArns PSDB

Gustavo Fruet PMOB

Hermes Parcianello PMOB

Iris Simões PTB

Ivanio Guerra PFL PFUPST

José Borba PMOB

José Carlos Martinez PTB

Luiz Carlos Hauly PSOB

Márcio Matos PTB

Moacir Micheletto PMOB

Nelson Meurer PPB

Odílio Balbinolti PSOB

Rubens Bueno PPS PDT/PPS

Santos Filho PFL PFUPST

Werner Wanderer PFL PFLlPST

Presentes de Paraná :20
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SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis

Carlito Merss

Edinho Bez

Edison Andrino

Eni Voltolini

Fernando Coruja

Hugo Biehl

Luci Choinacki

Paulo Gouvêa

Renato Vianna

Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina : 11

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares

Ana Corso

Clovis IIgenfritz

Darcisio Perondi

Enio Bacci

Ezidio Pinheiro

Fetter Junior

Fioravante

Henrique Fontana

Jarbas Lima

Marcos Rolim

Mendes Ribeiro Filho

Nelson Marchezan

Orlando Oesconsi

Osmar Terra

Osvaldo Biolchi

Paulo José Gouvêa

Paulo Paim

Roberto Argenta

Telmo Kirst

Veda Crusius

Presentes de Rio Grande do Sul : 21
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PFL
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PPB

PT

PT

PPB

PT

PMDB

PSOB

PT

PMOB

PMOB

PL

PT

PHS
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PFUPST

PDT/PPS

PFUPST

POT/PPS

POT/PPS

PSB/PCOOB

PUPSL
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 269 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação de matéria sobre a mesa e da
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1:

PROJETO DE LEI N° 5.073-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei n° 5.073, de 2001, que altera dis
positivos da Lei n° 7.210, de 11 de julho
de 1984 que Institui a Lei de Execução Pe
nai, e do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de ou
tubro de 1941 - Código de Processo Pe
nai. Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Prazo: 27-09-01.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de

dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci
mento ao Plenário do seguinte

Aviso nO 1.142 - C. Civil

Brasília, 2 de outubro de 2001

A Sua Excelência Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem na

qual o Excelentfssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca solicita seja cancelada a urgência pedida para o
Projeto de Lei n° 5.073, de 2001.

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

MENSAGEM N° 1.055

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no parágrafo 1° do art. 64
da Constituição Federal para o Projeto de Lei nO
5.073, de 2001, que "Altera dispositivos da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1984, que Institui a Lei de
Execução Penal, e do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal", envia
do ao Congresso Nacional com a Mensagem nO 842,
de 10 de agosto de 2001.

Brasília, 2 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está defe
rida a solicitação do Presidente da República. Portan
to, a matéria sai de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Walter Pinheiro, para
uma Comunicação de Liderança pelo PT

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de comunicar à Casa importante viagem que fazem à
Europa, em particular à França, o Presidente de Hon
ra do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da
Silva, e o Secretário de Relações Internacionais do
nosso partido, Deputado Federal Aloizio Mercadante.

Tive oportunidade de conversar com ambos na
tarde de hoje e fui informado de que serão mantidos
diálogos entre os companheiros e representantes do
Ministério da Educação, o Ministro da Economia fran
cês e o Primeiro-Ministro, Lionel Jospin. A conversa
será em torno das relações do Brasil com o
MERCOSUL e o Mercado Comum Europeu, mas o
terna central certamente será o terrorismo que o mun
do tem enfrentado hoje, além da iniciativa norte-ame
ricana.

O Deputado Aloizio Mercadante fez referência à
nossa proposta de não-alinhamento automático ao
chamamento à guerra, mas, sim, ao chamamento à
paz. Falamos também do restabelecimento de rela
ções e do entendimento de novas práticas na convi
vência entre os países, a fim de superar ações como
a lavagem de dinheiro e de promover duro combate
ao narcotráfico.

Portanto, trata-se de proveitosa viagem que
também caracteriza a relação há muito estabelecida
entre as figuras que hoje comandam o Governo fran
cês e o Partido dos Trabalhadores. Em momentos ou
tros, mesmo em processos eleitorais anteriores, o PT
já mantinha com o Sr. Líonel Jospin relação baseada
em princípios ideológicos e afinidades programáticas,
o que esperamos ser o caminho para o fortalecimento
de futuras relações entre Brasil e França.

É fundamental, cada vez mais, buscarmos coo
peração entre as duas nações, com objetivo de acen
tuar trocas comerciais, diplomáticas e políticas.

Sr. Presidente, neste momento de crise econô
mica, é altamente positivo o fato de um partido de
oposição como o PT sair do País com o propósito de
conversar com lideranças mundiais, estabelecer novo
patamar de diálogo e coletar o sentimento que tem
norteado a maioria dos dirigentes europeus no que
diz respeito ao episódio ocorrido nos Estados Unidos.
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Portanto, espero que essas questões sejam responsabilidade contra o Sr. Presidente da Repúbli-
abordadas e anunciadas de forma bem mais incisiva, ca, a qual teve o seu recebimento indeferido por V. [x8

até porque às vezes tem-se preferido, mesmo em via- Inconformados, e com base no fulcro do § 30 do
gens import~ntesco~o essa, dar conotação ~omente art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
a temas mUito associados aos embates locais. tados, os signatários recorreram da decisão de V. Ex"

Aproveito para comentar o que foi divulgado para o Plenário desta Casa, em 23 de agosto do cor-
pela imprensa sobre prováveis declarações do Depu- rente ano. Esse recurso recebeu o nO 167, de 2001.
tado Aloizio Mercadante a respeito do Senador José Sendo o assunto da mais alta relevância e consi-
de Alencar. De público, digo ao Senador José de derando a estatura dos denunciantes entre eies o ad-
Alencar que não há, P?r parte do Depu!ado ~Ioizio vogado paulista Fábio Konder Comparato e o jurista
Mercadant~, .nenhum tipO de condenaçao ou Julga- Celso Bandeira de Mello, pessoas de notário saber ju-
mento preclplt~do sobr~ essa ou ~quela f~rma de. se rídico e ilibada reputação, entendemos ser necessário
estabelecer ahanya, ate porque. nao podena ser dlfe- buscar junto a V. Exa esclarecimentos sobre o procedi-
rente. S. Exa esta na França, dialogando com mem- mento a adotar quanto à tramitação do recurso.
bros do Estado francês e não discutindo a questão . ~

sucessória e tampouco a montagem de chapas no S~gun~o Informaçao s~~re o anda~ento do r~-
Brasil. Além do mais, o PT ainda não definiu sequer curso dlspom~el n_a Internet, !a. foram realizadas a lel-
na nossa instância máxima quem será o nosso candi- tura e a .pubh,caçao da matena,. estando ele pronto
dato à Presidência da República. É óbvio que o Lula é para ser InclUldo na Ordem do DIa.
o nome aceito nas pesquisas, mas há também o plei- Em decorrência, somos do entendimento de
to do Senador Eduardo Suplicy. O partido irá decidir que, não havendo nenhuma providência adicional a
por meio de instância democrática. ser tomada, consiste a questão em mero encaminha-

No momento, devemos abrir completamente os mento, devendo a. ~atéria ser submetida imediata-
canais de diálogo com nossos aliados históricos para, mente a este Plenarlo.
depois, pensar em composição de chapa. V. Exa, no entanto, melhor o dirá, pelo que

Não há aliança predefinida, nem nomes para aguardamos a manifestação da Presidência para o
ocupar esse ou aquele cargo na chapa. Portanto, o equacion~mento.fin~1 da questão de ordem que ora
Senador José Alencar pode ficar despreocupado, submeto a apreclaçao de V. Exa.
porque não houve declaração do Deputado Aloizio O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Respon-
Mercadante acerca da questão, até porque S. Exa não do a V. Exa com prazer, Deputado Aldo Rebelo.
poderia fazer tal declaração sem que o Partido dos Como sabe V. Exa esta Presidência ao indeferir
Trabalhadores assim o decidisse. essa representação, c~mpriu os ritos ~egimentais,

Estamos conversando com diversos atores da porque ela não se fazia acompanhar das provas ne-
política. Há, por parte do PT, a tentativa de atrair os cessárias ao seu acatamento. Por outro lado, como
históricos e aguerridos companheiros que já forma- V. Exa mesmo disse na sua questão de ordem, ela já
ram conosco frentes democráticas em outras elei- foi lida em plenário.
ções. ~. prioridade agora é retomar ~ssa_aliança e, O recurso, assim como outros - e não faço isso
co~~equenteme~te, buscar. a ~onsolldaçao progra- apenas em função do renome dos juristas signatári-
matlca para as disputas eleitorais. os, mas porque esse tem sido o procedimento quanto

Muito obrigado, Sr. Presidente. a todos os recursos -, é incluído na pauta a partir de
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a entendimento do Colégio de Líderes. A partir da inici-

palavra para uma questão de ordem. ativa de V. Exa , na próxima reunião daquele colegiado
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa vou sugerir que a matéria venha ao Plenário.

a palavra. Esclareço ainda a V. Exa que existem mais dois
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. Ou- ou três recursos com o mesmo objetivo, que aguardam

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- apenas a definição do Colégio de Líderes para que se-
dente, minha questão de ordem está baseada no art. jam pautados. Pessoalmente, informo que gostaria de
95, combinado com o art. 218, § 30, do Regimento concluir a tramitação desseprocesso, colocando-o em
Interno da Câmara dos Deputados, e está relacionada pauta, para que a Casa delibere sobre ele.
com a iniciativa de renomados juristas brasileiros que Portanto, na próxima reunião do Colégio de Lí-
há pouco apresentaram à Casa denúncia de crime de deres, vou sugerir que o assunto seja pautado.
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o SR. ALDO REBELO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 2.

PROJETO DE LEI N° 5.074-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei n° 5.074, de 2001, que estabe
lece normas de controle e fiscalização
sobre produtos químicos que direta ou
indiretamente possam ser destinados à
elaboração ilícita de substâncias entor
pecentes, psicotrópicas ou que determi
nem dependência física ou psíquica, e dá
outras providências; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Família
pela aprovação, com emenda (Relatora:
Sra. Laura Carneiro). Pendente de pare
ceres das Comissões de Relações Exteri
ores e de Defesa Nacional; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Redação.

Prazo: 27-09-01.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe
recer parecer ao projeto em substituição à Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, conce
do a palavra ao Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Projeto de Lei n° 5.074, de 2001, estabelece nor
mas de controle e fiscalização sobre produtos quími
cos que direta ou indiretamente possam ser destina
dos à elaboração ilícita de substâncias entorpecen
tes, psicotrópicas ou que determinem dependência fí
sica ou psíquica, e dá outras providências.

Do nosso ponto de vista, o projeto é muito bom.
Ele visa aprimorar o processo de fiscalização, aumen
tar as punições e fechar laboratórios. Portanto, é lou
vável, no mérito, quanto ao combate ao narcotráfico.

Nesse sentido, somos pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe

recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao ilus
tre Deputado José Carlos Fonseca Jr.

O SR. JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (810
co/PFL - ES. Para emitir parecer. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, trata-se do Projeto de Lei nO
5.074, de 2001, de iniciativa do Poder Executivo e de
grande importância para a luta nacional de combate à
elaboração ilícita de drogas e entorpecentes. Visa a
proposição disponibilizar recursos adicionais para dar

efeito concreto à decisão da sociedade brasileira de
combater a droga.

Leio o voto que expedi e que foi aprovado na Co
missão de Finanças e Tributação:

Voto do Relator

No exame do projeto, observa-se que o principal
efeito nas finanças públicas federais está no art. 17,
que institui a Taxa de Controle e Fiscalização de Pro
dutos Químicos. Esse novo tributo ajudará no custeio
das atividades de fiscalização previstas, evitando-se
que sejam custeadas essencialmente pela arrecada
ção de impostos.

O projeto, portanto, não colide com as disposi
ções do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orça
mentárias e da Lei Orçamentária Anual, apresentan
do-se compatível e adequada financeira e orçamen
tariamente.

No tocante ao mérito, entendemos que as alte
rações aperfeiçoam o sistema nacional de controle de
produtos químicos e de repressão à produção de en
torpecentes, principalmente com a definição de infra
ções e de multas pecuniárias.

A proposta de instituição de taxa, cujos recursos
serão destinados ao Fundo Nacional Antidrogas e ao
custeio das atividades de controle e fiscalização.
atende aos ditames de nosso sistema constitucional
tributário.

Por essas razões, Sr. Presidente, votamos pela
compatibilidade e adequação orçamentária e finance
ira do Projeto de Lei nO 5.074, de 2001, e, no mérito.
pela sua aprovação.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O parecer
do Deputado José Carlos Fonseca Jr. é favorável ao
projeto.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 5.074, DE 2001

Estabelece normas de controle e fis
calização sobre produtos químicos que
direta ou indiretamente possam ser des
tinados à elaboração ilícita de substânci
as entorpecentes, psicotrópicas ou que
determinem dependência física ou psí
quica, e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado José Carlos Fon

seca Jr.
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I - Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do Poder Exe
cutivo, visa estabelecer normas de controle e fiscaliza
ção sobre produtos químicos que direta e indiretamente
possam ser destinados à elaboração ilícita de substân
cias entorpecentes, psicotrópicos ou que determinem
dependência física ou psíquica.

A proposição revoga dispositivos da Lei n° 9.017,
de 30 de março de 1995, que instituiu o Sistema Nacio
nal de Controle de Produtos Químicos, define infrações
administrativas e multas e institui a Taxa de Controle e
Fiscalização de Produtos Químicos, com a finalidade de
aperfeiçoar os mecanismos de controle e fiscalização
de produtos utilizáveis na fabricação de drogas ilícitas.

Cabe a esta Comissão o exame do mérito e da
compatibilidade ou adequação orçamentária e financei
ra do projeto. Não foram apresentadas emendas, no
prazo regimental.

É o relatório.

11- Voto do Relator

No exame do projeto, observa-se que o principal
efeito nas finanças públicas federais está no art. 17, que
institui a Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos
Químicos. Esse novo tributo ajudará no custeio das ati
vidades de fiscalização previstas, evitando-se que se
jam custeadas essencialmente pela arrecadação de im
postos.

O projeto, portanto, não colide com as disposições
do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e
da lei orçamentária anual, apresentando-se compatível
e adequada financeira e orçamentariamente.

No tocante ao mérito, entendemos que as altera
ções aperfeiçoam o sistema nacional de controle de
produtos químicos e de repressão à produção de entor
pecentes, principalmente com a definição de infrações
e de muhas pecuniárias.

A proposta de substituição de taxa, cujos recursos
serão destinados ao Fundo Nacional Antidrogas e ao
custeio das atividades de controle e fiscalização, atende
aos ditames de nosso sistema constitucional-tributário.

Por estas razões, votamos pela compatibilidade e
adequação orçamentária e financeira do Projeto de Lei
n° 5.074, de 2001, e, no mérito, pela sua aprovação.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
José Carlos Fonseca Júnior, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe
recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao ilustre Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

o SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o parecer é pela aprovação do Projeto de Lei
nO 5.072, de 2001, devido à sua constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há dois
oradores inscritos para discutir a matéria.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ma
nifesto-me favoravelmente à aprovação do Projeto de
Lei n° 5.074, de 2001, que dispõe sobre a fiscalização
e o controle sobre produtos químicos em todos os as
pectos, principalmente os que podem ser utilizados
na elaboração de entorpecentes e drogas, como a
pasta da cocaína. Na condição de médico e membro
da Comissão de Seguridade Social e Família, tenho
acompanhado os problemas da saúde pública brasi
leira, dentre os quais o uso de drogas.

Em nosso País já temos a Lei n° 9.017, de 1995,
que atende aos requisitos simplesmente ampliados
pelo projeto em tela, que dispõe sobre 13 dos 23 arti
gos da referida lei.

Trata-se de projeto de lei que simplesmente
emenda lei já existente. É importante fiscalizar e impedir
o comércio e a industrialização desses produtos ilícitos.

Chamo a atenção de V. Ex" para o fato de que na
legislação nacional não existe somente esse tipo de
controle para ser feito. Há coisas muito mais sérias
vendidas legalmente, como os agrotóxicos, que en
tram no País de maneira clandestina e são um veneno
para a saúde pública.

Há um ano e meio, requisitei ao Ministério da
Fazenda relatório sobre produtos que entraram em
nosso País pelo Porto de Paranaguá. Fui informado
de que as informações solicitadas não poderiam ser
prestadas em função de sigilo comercial e fiscal. A
verdade é que por aquele porto tem entrado enorme
quantidade de produtos clandestinos e prejudiciais à
saúde, consumidos a toneladas.

Fiz esse parênteses com relação aos agrotóxi
cos porque estou preocupado com substâncias preju
diciais à saúde usadas na elaboração de drogas. A
fiscalização dos produtos utilizados na indústria, na
agricultura ou de consumo humano direto em nosso
País deve ser ampliada.

Faço, portanto, estas observações por enten
dê-Ias oportunas e manifesto-me favorável à aprova
ção do projeto, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o Deputado Fernando Coruja, para discutir a
matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de
importante projeto que dispõe sobre a fiscalização de
produtos químicos utilizados na produção de psicotró
picos e outras drogas causadoras de dependência físi
ca ou psíquica que não estão sob o amparo da fiscali
zação da vigilância sanitária do Ministério da Saúde.

O problema das drogas é crescente no País e
tem inúmeras causas. Uma delas pode ser decorrente
da facilidade que as pessoas têm de utilizar drogas
que servem para o preparo e fabricação de produtos
entorpecentes, como acetona e outras. É importante
que o Governo esteja atento a essa realidade.

Preocupa-nos, porém, a possibilidade de a
aprovação do projeto ter apenas intuito arrecadatório,
porque ele cria uma série de multas e taxas com o
propósito de fazer com que os comerciantes que utili
zam esses produtos recolham impostos aos cofres
públicos. O Projeto de Lei n° 5.074, de 2001, não atin
ge apenas as pessoas que utilizam os produtos ile
galmente - essa é a finalidade básica -, mas funda
mentalmente os que agem legalmente. O bandido, to
dos sabemos, não paga tributo.

Com a emenda que apresentamos queremos
mostrar ao Governo que é preciso cobrar impostos
seguindo os princípios da anualidade e da anteriori
dade. Como pudemos ver, muitas taxas são cobradas
de imediato. Ora, essa forma de tributação não é para
os bandidos, mas, sim, para as pessoas que comerci
alizam os produtos normalmente, para quem os utili
za licitamente. Essas pessoas precisam ser avisadas.
Não podemos instituir uma taxa hoje e a cobrarmos
logo em seguida. É preciso que tenhamos esses deta
lhes em mente. O projeto tem esse viés.

Trata-se, repito, de iniciativa importante. Talvez
possamos coibir um pouco a comercialização de dro
gas ilícitas com esse projeto. Mas, reitero: os tributos
serão cobrados daqueles que praticam a atividade le
galmente. E, para defender os que assim agem, inclu
ímos emenda a fim de que pelo menos as taxas e as
multas sejam cobradas na forma como determina o
inciso 111 do art. 150 da Constituição.

Não é demais dizer que devemos seguir a
Constituição, uma vez que inúmeras vezes ela não é
obedecida. Institui-se uma taxa, e ela vai incidir justa
mente sobre aqueles que comercializam normalmen
te seus produtos.

Portanto, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a Mesa a seguinte:

EMENDA DE PLENÁRIO N° 1

Acrescente-se ao final do art. 23 do PL n° 5.074/2001 ,
a seguinte expressão, "ressalvada aos arts. 17 a 22,
no qual há que se aplicar a regra do art. 150, 111, da
Constituição Federal", ficando assim a redação:

"Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, ressalvada aos arts. 17 a 22, no qual pre
valece, quanto a sua eficácia, a regra do art. 150, 111, a
da Constituição Federal".

Justificação

A presente emenda objetiva modificar o texto do
projeto de lei, especificamente o art. 23, que infringe o
princípio da anterioridade insculpido no art. 150, 111, b,
da Constituição Federal, onde expressamente indica
que uma taxa não poderá ser cobrada no mesmo exer
cício financeiro em que haja sido publicada a lei que o
instituiu ou aumentou. Entendemos que é preciso mo
dificar o art. 23 do PL em questão para se coadunar
com o mandamento maior da Constituição Federal.

Sala das sessões, 2 de outubro de 2001. - Fer
nando Coruja, (PDT/SC), Líder do Bloco Parlamen
tar PDT/PPS. - Eduardo Campos, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB. - Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra para oferecer parecer à emenda de Plená
rio, em substituição à Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional, ao Sr. Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, do nosso ponto de vista, a emenda não traz novi
dade, e deve-se cumprir o que a Constituição já deter
mina.

Nesse sentido, nosso parecer é contrário à
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra para oferecer parecer à Emenda de Plená
rio, em substituição à Comissão de Seguridade Social
e Família, à Sra. Laura Carneiro.

A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ.
Para emitir parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, entendo o objetivo do Deputado Fernan
do Coruja ao apresentar a emenda. Mas, além dos ar
gumentos aqui já usados pelo Professor Luizinho, o
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Deputado inclui o art. 22 , o que faz com que a aplica
ção de multa e a alienação de produtos químicos só
possam ser cobrados a partir de janeiro. Isso seria um
absurdo, quando todos nós entendemos a necessida
de de equipar a Polícia Federal para melhor combater
o narcotráfico.

Portanto, nosso parecer é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer à Emenda de Plená
rio, em substituição à Comissão de Finanças e Tribu
tação, ao Sr. José Carlos Fonseca Jr.

O SR. JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (Blo
co/PFL - ES. Para emitir parecer. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, em nome da Comissão de Fi
nanças e Tributação, acompanho os pareceres já
exarados.

Sou contra a emenda apresentada em plenário.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
emenda está ferindo todo o procedimento da técnica
legislativa.

A emenda, no art. 23, diz:

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, ressalvados os arts. 17 a
22, no qual prevalece, quanto à sua eficá
cia, a regra do art. 151, inciso 111, da Consti
tuição Federal.

Isso é quase ininteligível.

Somos contrários à técnica legislativa, porque
não entendemos nada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer à Emenda de Plená
rio, em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, ao Sr. Ibrahim Abi-Ackel.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, embora a preocupação do Deputado Fernando
Coruja em manter sempre intangíveis os princípios
constitucionais seja louvável, é óbvio que uma lei tem
de ser votada na sessão legislativa anterior ao exercí
cio durante o qual a cobrança será efetuada. Trata-se
de princípio elementar de Direito Tributário.

Portanto, a lei a ser votada deve entrar em vigor
no ano de 2001 , a fim de que o Poder Executivo possa
fazer a cobrança a partir do dia 10 de janeiro de 2002.

o parecer, infelizmente, é contrário à emenda
do Deputado Fernando Coruja por essas simples ra
zões.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulto
o ilustre Deputado lbrahim Abi-Ackel se o seu parecer
é pela inconstitucionalidade.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sim, Sr. Presi
dente, pela inconstitucionalidade. Mas, na verdade, é
pela prejudicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se for
pela inconstitucionalidade, evitaremos que a matéria
seja votada.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente, o
parecer pode fundamentar-se em mais de uma razão.

O que há neste caso é simplesmente o fato de
que o principio de reserva legal determina à entidade
de direito público a possibilidade de cobrar um tributo,
exclusivamente, se este tiver sido criado por lei que en
tre em vigor no exercício anterior. Ora, o Deputado Fer
nando Coruja pretende ressalvar esse princípio consti
tucional por meio de emenda a projeto de lei ordinária.

Entendo que os princípios constitucionais não
necessitam da garantia da lei ordinária a fim de serem
devidamente resguardados.

O projeto é, portanto, injurídico. E, nessas condi
ções, o parecer é pela sua rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A emenda
deixa de ser submetida à votação.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
foram criadas várias taxas que o Governo começou a
cobrar no mesmo ano, e as pessoas tiveram de ir à
Justiça. Como exemplo, posso citar a Taxa de Fiscali
zação Ambiental, entre outras.

Se a Constituição fosse sempre respeitada, não
seria preciso inscrever na lei. Mas há muitos casos
em que ela não é respeitada, e a situação se inverte: o
contribuinte é que tem de ir à Justiça dizer que o Go
verno não pode cobrar. A questão básica era essa.

Respeitamos o parecer do Deputado lbrahim
Abi-Ackel, mas não entendemos prejudicial dispositi
vo que tenha por finalidade apenas assegurar que
não ocorra com esta taxa o que aconteceu com ou
tras, como, por exemplo, repito, a Taxa de Fiscaliza
ção Ambiental, que votamos esses dias. O Governo
cobra, e as pessoas têm que recorrer. É claro que não
precisávamos salientar isso, mas quantas e quantas
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coisas inconstitucionais o Governo faz por meio de 1985, que está em vigor, ainda que haja dúvidas
medida provisória e depois perde na Justiça? Várias. quanto à sua aplicabilidade.

Na defesa do contribuinte, apresentamos a A grande novidade deste projeto de lei é a cria-
emenda, mas nos curvamos ao Plenário. ção de mais uma taxa - a Taxa de Controle e Fiscali-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en- zação de Produt?s QUími~os.- e a elevação d~s mul-
caminhar a votação, concedo a palavra ao Deputado ta~ a patamares Insustentavels. A multa podera se~ de
Arnaldo Faria de Sá. ate R$1 .064.100,00. Certamente, as multas que tlve-

" rem de ser aplicadas já se tornam impraticáveis, por-
O ~~. ARNALDO FARIA ~E SA (PTS - SP. que jamais poderão ser pagas.

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. O d d d t d' o .
P I · o d d que se epreen e e u o ISSO e que maisarlamentares, esta el esta sen o apresenta a nes- E .. to d '
ta Casa como uma grande novidade. Na verdade, o uma vez,,o xecu Ivo_es a pr~ocupa o apenas_e~ ar-
Projeto de Lei n° 5.074 é a repetição da Lei n0 9.017, recadar. E arrecadaça? em cima de arrecadaçao. Va-
d d 1995 . o m vig r A o' vidade é a mos votar, logo a seguir, na mesma pauta, outras pro-
~ m~rçdo e

t
' ja e o. unlca no postas de emenda constitucional que instituem taxas

cnaçao as axas. . t D d - t' d t t t te mais axas. e on e serao Ira as an as axas, an-
Apesar de parecer .absurd~, .a observação do tas contribuições, tantos impostos? É extremamente

Deputado Fernando.Coruja !em logl~a. O que ~ ~ep~- absurdo pensar: "Não estou preocupado, porque não
tado Fernand.o Coruja quer e garantir qu~ o. objetivo fI- vou pagar'. Certamente, muitas pessoas esperam
nal deste projet.o, a cobranç~ d~ elevadlsslma~ t~x~s que o Congresso tenha essa preocupação. Lamenta-
e multas, respeite o art. 150, mClso 111, da Constltulçao velmente não a tem.
Federa~. O Deputado Fernand~ Coruja já expendeu O S~. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota-
as razoes da sua preocupaçao: lamentavelmente, - E d d t d I C . - d S g 'd
descumpre-se constantemente o princípio da anuali- çao a .men a ao.o a a pe a omlssao e e _un a-
d d E t 'b . t t' 'd t d b 'd de Social e Famllla, com parecer pela aprovaçao.a e. o con n um e a Ingl o em e uscar guan a _ o" . .
na Justiça e exigir o cumprimento desse princípio. .De-se ao ?aragrafo UnlCO do art. 22 do projeto a

seguinte redaçao:
Então, o que parece absurdo na proposta do "" o . "

O t d F d C . - "E" ssaO r'lo que Paragrafo UnlCO. O Fundo NaCional Antldrogasepu a o ernan o oruJa nao o e. nece . " . . .
seja feita a repetição da garantia, para que ela seja destinara oitenta ~or c~nto_dos recursos, rel~tlvoa_ a
cumprida, conforme determina o texto constitucional. cobrança da T~x~ a aphcaç~o de multa e a allena~ao
O De utado Fernando Coru'a j'á se curvou à aprecia- de produtos qUlmlcos, re!e.ndos no caput de.ste artigo
- dP PIo' J ao Departamento de PoliCia Federal para OI reapare-

çao o enano. Ih t . d . 'd d d t I f'amento e cus elo as atlvl a es e con ro e e Isca-
Quero deixar claro que a grande novidade deste lização de produtos químicos e de repressão ao rráfi-

pr~jet.o não é o .c,o~bate, por meio de mecanismo~ co ilícito de drogas:'
propnos, ao uso IlIcltO dos entorp.ec.entes e ao,s ?esvl- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Os Srs.
os desses produtos. O grande objetiVO, sem dUVida ai-

o . t E rt 17 P . t d L . ° Deputados que a aprovam permaneçam como se en-guma, e cnar axas. m seu a. ,o roJe o e el n t
5.074, de 2001, garante a criação da Taxa de Contro- con ramo
le e Fiscalização de Produtos Químicos, cuja arreca- Aprovada.
dação será transferida ao Departamento de Polícia O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota-
Federal. E, em seu art. 20, estabelece as taxas de ção o Projeto de Lei n° 5.074, de 2001:
R$319,00, R$159,00, R$106,00, R$21 ,00 e R$1 0,00, O Congresso Nacional decreta
para os fins que especifica. Os recursos relativos à Art. 1° Estão sujeitos a controle e fiscalização,
Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Quími- na forma prevista nesta Lei, em sua fabricação, pro-
cos, conforme seu art. 22, constituem receitas do dução, armazenamento, transformação, embalagem,
Fundo Nacional Antidrogas. Essa taxa será recolhida compra, venda, comercialização, aquisição, posse,
em prazo e condições estabelecidas em ato do De- doação, empréstimo, permuta, remessa, transporte,
partamento de Polícia Federal. distribuição, importação, exPortação, reexPortação,

O que ressalta neste projeto, volto a dizer, não é cessão, reaproveitamento, reciclagem, transferência
a criação de condições para impedir a utilização ilícita e utilização, todos os produtos químicos que possam
de substâncias entorpecentes e psicotrópicas ou que ser utilizados como insumo na elaboração de subs-
determinem a dependência física ou psíquica. Isso, tâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determi-
repito, já estava previsto na Lei n° 9.017, de março de nem dependência física ou psíquica.
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§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo às subs
tâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determi
nem dependência física ou psíquica que não estejam
sob controle do órgão competente do Ministério da
Saúde.

§ 2° Para efeito de aplicação das medidas de
controle e fiscalização previstas nesta Lei, conside
ra-se produto químico as substâncias químicas e as
formulações que as contenham, nas concentrações
estabelecidas em portaria, em qualquer estado físico,
independentemente do nome fantasia dado ao produ
to e do uso lícito a que se destina.

Art. 2° O Ministro de Estado da Justiça, de ofício
ou em razão de proposta do Departamento de Polícia
Federal da Secretaria Nacional Antidrogas ou da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, definirá em
portaria, os produtos químicos a serem controlados e,
quando necessário, promoverá sua atualização, ex
cluindo ou incluindo produtos bem como estabelecerá
os critérios e as formas de controle.

Art. 3° Compete ao Departamento de Polícia Fe
deral o controle e a fiscalização dos produtos quími
cos a que se refere o art. 1° desta Lei e a aplicação
nas sanções administrativas decorrentes.

Art. 4° Para exercer qualquer uma das ativida
des sujeitas a controle e fiscalização relacionadas no
art. 10. a pessoa física ou jurídica deverá se cadastrar
e requerer licença de funcionamento ao Departamen
to de Polícia Federal, de acordo com os critérios e as
formas a serem estabelecidas na portaria a que se re
fere o art. 2°, independentemente das demais exigên
cias legais e regulamentação.

§ 1° As pessoas jurídicas já cadastradas, que
estejam exercendo atividade sujeita a controle e fis
calização, deverão providenciar seu recadastramento
junto ao Departamento de Polícia Federal, na forma a
ser estabelecida em regulamento.

§ 2° A pessoa física ou jurídica que, em caráter
eventual, necessitar exercer qualquer uma das ativi
dades sujeitas a controle e fiscalização, deverá provi
denciar o seu cadastro junto ao Departamento de Po
lícia Federal e requerer atemorização especial para
efetivar as suas operações.

Art. 5° A pessoa jurídica referida no caput do
art. 4° deverá requerer, anualmente, a Renovação da
Licença de Funcionamento para o prosseguimento de
suas atividades.

Art. 6° Todas as partes envolvidas deverão pos
suir licença de funcionamento, exceto quando se tra
tar de quantidades de produtos químicos inferiores
aos limites a serem estabelecidos em portaria do Mi
nistro do Estado da Justiça.

Art. ]O Para importar, exportar ou reexportar os
produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização,
nos termos dos arts. 1° e 2°. será necessária autoriza
ção prévia do Departamento de Polícia Federal, nos
casos previstos em portaria, sem prejuízo do disposto
no art. 6° e dos procedimentos adotados pelos dema
is órgãos competentes.

Art. 8° O transporte de produtos químicos contro
lados deverá ser acompanhado de Guia de Trânsito.

Art. 9° A pessoa jurídica que realizar qualquer
uma das atividades a que se refere o art. 1°desta Lei
é obrigada a fornecer ao Departamento de Polícia Fe
deral, periodicamente, as informações sobre suas
operações.

Parágrafo único. Os documentos que consubs
tanciam as informações a que se refere este artigo
deverão ser arquivados pelo prazo de cinco anos e
apresentados ao Departamento de Polícia Federal
quando solicitados.

Art. 10. Os modelos de mapas e formulários ne
cessários á implementação das normas a que se re
ferem os artigos anteriores serão publicados em por
taria ministerial.

Art. 11. A pessoa física ou jurídica que, por qual
quer motivo, suspender o exercício de atividade sujei
ta a controle e fiscalização ou mudar de atividade
controlada deverá comunicar a paralisação ou altera
ção ao Departamento de Polícia Federal, no prazo de
trinta dias a partir da data da suspensão ou da mu
dança de atividade.

Art. 12. A pessoa física ou jurídica que exerça
atividade sujeita a controle e fiscalização deverá infor
mar ao Departamento de Polícia Federal, no prazo
máximo de vinte e quatro horas qualquer suspeita de
desvio de produto químico a que se refere esta Lei.

Art. 13. Constitui infração administrativa:
1- deixar de cadastrar-se ou licenciar-se no pra

zo legal;

11 - deixar de comunicar ao Departamento de
Polícia Federal, no prazo de trinta dias, qualquer alte
ração cadastral ou estatutária a partir da data do pra
zo aditivo, bem como a suspensão ou mudança de ati
vidade sujeita a controle e fiscalização;

111- omitir as informações a que se refere o art.
9° desta Lei, ou prestá-Ias com dados incompletos ou
inexatos;

IV - deixar de apresentação ao órgão fiscaliza
dor, quando solicitado, normas fiscais, manifestos ou
tros documentos de controle;

V - exercer qualquer das atividades sujeitas a
controle e fiscalização, sem a devida licença de Fun-
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cionamento ou Autorização Especial do órgão com
petente;

VI- exercer atividade sujeita a controle e fiscali
zação com pessoa física ou jurídica não autorizada
ou em situação irregular, nos termos desta Lei.

VII - deixar de informar qualquer suspeita de
desvio de produto químico controlado, para a prepa
ração ilícita de substância entorpecente, psicotrópica
ou que determine dependência física ou psíquica;

VIII - importar, exportar ou reexportar produto
químico controlado, sem autorização prévia;

IX - realizar transporte sem Guia de Trânsito;

X - alterar a composição de produto químico
controlado, sem prévia comunicação ao órgão com
petente;

XI- adulterar rótulos e embalagens de produtos
químicos controlados visando a burlar o controle e a
fiscalização;

XII- deixar de informar, em local visível da em
balagem e do rótulo, a concentração do produto quí
mico controlado;

XIII - deixar de comunicar ao Departamento de
Polícia Federal furto, roubo ou extravio do produto
químico controlado e documento de controle, no pra
zo de quarenta e oito horas; e

XIV - dificultar, de qualquer maneira, a ação do
órgão de controle e fiscalização.

Art. 14. Os procedimentos realizados no exercí
cio da fiscalização deverão ser formalizados median
te a elaboração de documento próprio.

Art. 15. O descumprimento das normas estabele
cidas nesta Lei, independentemente de responsabilida
de penal sujeitará os infratores às seguintes medidas
administrativas, aplicadas cumulativa ou isoladamente:

I - advertência formal;

II - apreensão do produto químico encontrado
em situação irregular

111 - suspensão ou cancelamento de licença de
funcionamento;

IV - revogação da autorização especial; e

V - multa de R$2.128,20 (dois mil e cento e vinte
e oito reais e vinte centavos) a R$1.064.1 00,00 (um
milhão e sessenta e quatro mil e cem reais).

§ 10 Na dosimetria da medida administrativa, se
rão consideradas a situação econômica, a conduta do
infrator, a reincidência, a natureza da infração, a
quantidade dos produtos químicos encontrados em
situação irregular e as circunstâncias em que ocorre
ram os fatos.

§ 20 A critério da autoridade competente, o reco
lhimento do valor total da multa arbitrada poderá ser
feito em até cinco parcelas mensais e consecutivas.

Art. 16. A pessoa física ou jurídica que cometer
qualquer uma das infrações previstas nesta Lei terá
prazo de tinta dias, a contar da data da fiscalização,
para sanar as irregularidades verificadas, sem prejuí
zo da aplicação de medidas administrativas previstas
no art. 15.

§ 10 Sanadas as irregularidades, os produtos quí
micos eventualmente apreendidos serão devolvidos
ao seu legítimo proprietário ou representante legal.

§ 2 0 Os produtos químicos que não forem regu
larizados e restituídos no prazo e nas condições esta
belecidas neste artigo serão destruídos, alienados ou
doados pelo Departamento de Polícia Federal a insti
tuições de ensino, pesquisa ou saúde pública, após
trânsito em julgado da decisão proferida no respectivo
processo administrativo.

§ 30 Em caso de risco iminente à saúde pública ou
ao meio ambiente o órgão fiscalizador poderá dar desti
nação imediata aos produtos químicos apreendidos.

Art. 17. Fica instituída a Taxa de Controle e Fis
calização de Produtos Químicos, cujo fato gerador é o
exercício do poder de polícia conferido ao Departa
mento de Polícia Federal para controle e fiscalização
das atividades relacionadas no art 10 desta Lei.

Art. 18. São sujeitos passivos da Taxa de Con
trole e Fiscalização de Produtos Químicos as pesso
as físicas e jurídicas que exerçam qualquer uma das
atividades sujeitas a controle e fiscalização de que
trata o art. 10 desta Lei.

Art. 19. São isentos do pagamento da Taxa de
Controle e Fiscalização a Produtos Químicos, sem
prejuízo das demais obrigações previstas nesta Lei:

1- os órgãos da Administração Pública direta fe
deral, estadual e municipal;

11 - as instituições públicas de ensino, pesquisa
e saúde:

111 - as entidades particulares de caráter assis
tencial, filantrópico e sem fins lucrativos que compro
vem essa condição na forma da lei específica em vigor.

Art. 20. A Taxa de Controle e Fiscalização de
Produtos Químicos é devida pela prática dos seguin
tes atos de controle e fiscalização:

I - no valor de R$319,24 (trezentos e dezenove
reais e vinte e quatro centavos) para:

a) emissão de Certificado de Registro Cadas
trai; e

b) emissão de segunda via de Certificado de
Registro Cadastral.
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11 - no valor de R$159,62 (cento e cinqüenta e REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
nove rais e sessenta e dois centavos) para: LEI N° 5.074-8, DE 2001

a) emissão de Certificado de Licença de Funcio- Estabelece normas de controle e fis-
namento; calização sobre produtos químicos que

b) emissão de segunda via de Certificado de Li- direta ou indiretamente possam ser des-
cença de Funcionamento; tinados à elaboração ilícita de substânci-

c) renovação de Licença de Funcionamento; e as entorpecentes, psicotrópicas ou que
d) alteração de Registro Cadastral. determinem dependência física ou psí-
111_ no valor de R$106,41 (cento e seis reais e quica, e dá outras providências.

quarenta e um centavos) para: O Congresso Nacional decreta,
a) emissão de Autorização Prévia de Importação; Art. 1° Estão sujeitos a controle e fiscalização,
b) emissão de Autorização Prévia de Exportação; e na forma prevista nesta lei, em sua fabricação, produ-
c) emissão de Autorização Prévia de Reex- ção, armazenamento, transformação, embalagem,

portação. compra, venda, comercialização, aquisição, posse,
IV - no valor de R$21,28 (vinte e um reais e vinte doação, empréstimo, permuta, remessa, transporte,

e oito centavos) para: distribuição, importação, exportação, reexportação,
cessão, reaproveitamento, reciclagem, transferência

a) emissão de Autorização Especial; e e utilização, todos os produtos químicos que possam
b) emissão de segunda via de Autorização ser utilizados como insumo na elaboração de subs-

Especial; tâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determi-
V - no valor de R$1 0,64 (dez reais e sessenta e nem dependência física ou psíquica.

quatro centavos) para: § 1° Aplica-se o disposto neste artigo às subs-
a) emissão de Guia de Trânsito; e tâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determi-
b) emissão de segunda via de Guia de Trânsito. nem dependência física ou psíquica que não estejam
Art. 21. A Taxa de Controle e Fiscalização de sob controle do órgão competente do Ministério da

Produtos Químicos será recolhida nos prazos nas Saúde.
condições estabelecidas em ato do Departamento de § 20 Para efeito de aplicação das medidas de
Polícia Federal. controle e fiscalização previstas nesta Lei, conside-

Art. 22. Os recursos relativos à cobrança da ra-se produto químico as substâncias químicas e as
Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Quími- formulações que as contenham, nas concentrações
cos, à aplicação de multa e à alienação de produtos estabelecidas em portaria, em qualquer estado físico,
químicos previstas nesta Lei constituem receita do independentemente do nome fantasia dado ao produ-
Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD. to e do uso lícito a que se destina.

Parágrafo único. Oitenta por cento dos recursos Art. 2° O Ministro de Estado da Justiça, de ofício
referidos no caput deste artigo serão destinados ao ou em razão de proposta do Departamento de Polícia
Departamento de Polícia Federal para o reaparelha- Federal, da Secretaria Nacional Antidrogas ou da
mento e custeio das atividades de controle e fiscaliza- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, definirá, em
ção de produtos químicos e de repressão ao uso e portaria, os produtos químicos a serem controlados e,
tráfico ilícito de drogas. quando necessário, promoverá sua atualização, ex-

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua cluindo ou incluindo produtos, bem como estabelece-
publicação. rá os critérios e as formas de controle.

Art. 24. Ficam revogados os art. 10 , 13 e 18 da Art. 3° Compete ao Departamento de Polícia Fe-
Lei n° 9.017, de 30 de março de 1995. deral o controle e a fiscalização dos produtos quími

cos a que se refere o art. 10 desta lei e a aplicação das
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. sanções administrativas decorrentes.

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. Art. 40 Para exercer qualquer uma das ativida-

des sujeita. a controle e fiscalização relacionadas no
Aprovado. art. 10

, a pessoa física ou jurídica deverá se cadastrar
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre e requerer licença de funcionamento ao Departamen-

a mesa e vou submeter a votos a seguinte to de Polícia Federal, de acordo com os critérios e as
Redação Final: formas a serem estabelecidas na portaria a que se re-
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fere o art. 2°, independentemente das demais exigên- trinta dias a partir da data da suspensão ou da mu-
cias legais e regulamentares. dança de atividade.

§ 1° As pessoas jurídicas já cadastradas, que Art. 12. A pessoa física ou jurídica que exerça
estejam exercendo atividade sujeita a controle e fis- atividade sujeita a controle e fiscalização deverá infor-
calização, deverão providenciar seu recadastramento mar ao Departamento de Polícia Federal, no prazo
junto ao Departamento de Polícia Federal, na forma a máximo de vinte e quatro horas, qualquer suspeita de
ser estabelecida em regulamento. desvio de produto químico a que se refere esta lei.

§ 2° A pessoa física ou jurídica que, em caráter Art. 13. Constitui infração administrativa:
eventual, necessitar exercer qualquer uma das ativi- 1- deixar de cadastrar-se ou licenciar-se no pra-
dades sujeitas a controle e fiscalização, deverá provi- zo legal;
denciar o seu cadastro junto ao Departamento de Po- II - deixar de comunicar ao Departamento de
l~cia Federal e reque~er autorização especial para efe- Polícia Federal, no prazo de trinta dias qualquer alte-
tlvar as suas operaçoes. ração cadastral ou estatutária a partir da data do ato

Art. 5° A pessoa jurídica referida no caput do aditivo, bem como a suspensão ou mudança de ativi-
art. 4° deverá requerer, anualmente, a Renovação da dade sujeita a controle e fiscalização;
Licença de Funcionamento para o prosseguimento de 111 - omitir as informações a que se refere o art.
suas atividades. 9° desta lei, ou prestá-Ias com dados incompletos ou

Art. 6° Todas as partes envolvidas deverão pos- inexatos;
suir licença de funcionamento, exceto quando se tra- IV - deixar de apresentar ao órgão fiscalizador,
tar de quantidades de produtos químicos inferiores quando solicitado, notas fiscais, manifestos e outros
aos limites a serem estabelecidos em portaria do Mi- documentos de controle;
nistro de Estado da Justiça. V - exercer qualquer das atividades sujeitas a

Art. 7° Para importar, exportar ou reexportar os controle e fiscalização, sem a devida Licença de Fun-
produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização, cionamento ou Autorização Especial do órgão com-
nos termos dos arts. 1°e 2°, será necessária autoriza- petente;
ção prévia do Departamento de Polícia Federal, nos VI- exercer atividade sujeita a controle e fiscali-
casos previstos em portaria, sem prejuízo do disposto zação com pessoa física ou jurídica não autorizada
no art. 6° e dos procedimentos adotados pelos dema- ou em situação irregular, nos termos desta lei;
is órgãos competentes. VII - deixar de informar qualquer suspeita de

Art. 8° O transporte de produtos químicos contro- desvio de produto químico controlado, para a prepa-
lados deverá ser acompanhado de Guia de Trânsito. ração ilícita de substância entorpecente, psicotrópica

Art. 9° A pessoa jurídica que realizar qualquer ou que determine dependência física ou psíquica;
uma das atividades a que se refere o art. 1°desta lei é VIII - importar, exportar ou reexportar produto
obrigada a fornecer ao Departamento de Polícia Fe- químico controlado, sem autorização prévia;
deral periodicamente, as informações sobre suas IX - realizar transporte sem Guia de Trânsito;
operações. X - alterar a composição de produto químico

Parágrafo único. Os documentos que consubs- controlado, sem prévia comunicação ao órgão com-
tanciam as informações a que se refere este artigo petente;
deverão ser arquivados pelo prazo de cinco anos e XI- adulterar rótulos e embalagens de produtos
apresentados ao Departamento de Polícia Federal químicos controlados visando a burlar o controle e a
quando solicitados. fiscalização;

Art. 10. Os modelos de mapas e formulários ne- XII - deixar de informar, em local visível da em-
cessários a implementação das normas a que se re- balagem e do rótulo, a concentração do produto qui-
ferem os artigos anteriores serão publicados em por- mico controlado;
taria ministerial. XIII - deixar de comunicar ao Departamento de

Art. 11. A pessoa física ou jurídica que, por qual- Polícia Federal furto, roubo ou extravio de produto
quer motivo, suspender o exercício de atividade sujei- químico controlado e documento de controle, no pra-
ta a controle e fiscalização ou mudar de atividade zo de quarenta e oito horas; e
controlada deverá comunicar a paralisação ou altera- XIV - dificultar, de qualquer maneira, a ação do
ção ao Departamento de Polícia Federal, no prazo de órgão de controle e fiscalização.
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Art. 14. Os procedimentos realizados no exercí- Art. 18. São sujeitos passivos da Taxa de Con-
cio da fiscalização deverão ser formalizados median- trole e Fiscalização de Produtos Químicos as pesso-
te a elaboração de documento próprio. as físicas e jurídicas que exerçam qualquer uma das

Art. 15. O descumprimento das normas estabe- atividades sujeitas a controle e fiscalização de que
lecidas nesta lei, independentemente de responsabi- trata o art. 1° desta lei.
lidade penal, sujeitará os infratores às seguintes me- Art. 19 São isentos do pagamento da Taxa de
didas administrativas, aplicadas cumulativa ou isola- Controle e Fiscalização de Produtos Químicos, sem
damente: prejuízo das demais obrigações previstas nesta lei:

I - advertência formal' ,- os órgãos da Administração Pública direta fe-

11 - apreensão do pr~duto químico encontrado deral, estad~al ~ ~~nicip~l; . . .
em situação irregular; ,li - as InstltUlçoes publicas de enSino, pesquisa

I1I ~ I t d I' d e saude;- suspensao ou cance amen o e Icença e III t'd d rt' I d 't .
funcionamento; . -:- as en. I a es pa . ICU ares. e cara er assls-

_ . _. tenclal, filantrópico e sem fins lucrativos que compro-
IV - revogaçao da autonzaçao especial; e vem essa condição na forma da lei específica em vigor.
V - multa de R$2.128,20 (dois mil, cento e vinte Art. 20. A Taxa de Controle e Fiscalização de

e oito reais e vinte centavos) a R$1.064.1 00,00 (um Produtos Químicos é devida pela prática dos seguin-
milhão, sessenta e quatro mil e cem reais). tes atos de controle e fiscalização:

§ 1° Na dosimetriada medida administrativa, se- 1- no valor de R$319,24 (trezentos e dezenove
rão consideradas a situação econômica, a conduta do reais e vinte e quatro centavos) para:
infrator, a reincidência, a natureza da infração, a a) emissão de Certificado de Registro Cadas-
quantidade dos produtos químicos encontrados em trai' e
situação irregular e as circunstâncias em que ocorre- ' b) emissão de segunda via de Certificado de
ram os fatos. Registro Cadastral;

. § 2° A critério da autoridade co~petente, o reco· 11 - no valor de R$159,62 (cento e cinqüenta e
Ih~mento d~ v~lor total da multa ar.bltrada pode~á ser nove reais e sessenta e dois centavos) para;
feito em ate cinco parcelas mensais e consecutivas. a) emissão de Certificado de Licença de Funcio-

Art. 16. A pessoa física ou jurídica que cometer namento'
qualquer u.ma d~s infrações previstas n~sta !ei t:rá b) ~missão de segunda via de Certificado de Li-
prazo de tnnta dias, a contar da data da flscahzaçao, cença de Funcionamento'
para sanar as irregularidades verificadas, sem prejuí- ) no - d L" d F' t

d I· - d d'd d" t t' . tere vaçao e Icença e unclonamen o; e
zo a ap Icaçao e me I as a miniS ra Ivas prevls as d) I - d R' C d I
no art. 15. a teraçao e eglstro a astra;

§ 10 S d . I'd d od t' 111- no valor de R$106,41 (cento e seis reais eana as as Irregu an a es, os pr u os qUI- t t
. t I t d'd - d I'd quaren a e um cen avos) para:micos even ua men e apreen I os serao evo VI os ao . _ . _ " _

seu legítimo proprietário ou representante legal. a) emlssao de Autonzaçao Previa de Importaçao;

§ 20 O d t .. - f b) emissão de Autorização Prévia de Exporta-s pro u os qUimicos que nao orem regu- _ .
larizados e restituídos no prazo e nas condições esta- çao, e . _ . _ ,.
belecidas neste artigo serão destruídos, alienados ou _ c) emlssao de Autonzaçao Previa de Reexpor-
doados pelo Departamento de Polícia Federal a insti- taçao;
tuições de ensino, pesquisa ou saúde pública, após . IV - no valor de R$21,28 vinte e um reais e vinte
trânsito em julgado da decisão proferida no respectivo e OitO centavos) para;
processo administrativo. a) emissão de Autorização Especial; e

§ 3° Em caso de risco iminente à saúde pública ou b) emissão de segunda via de Autorização
ao meio ambiente, o órgão fiscalizador POderá dardesti- Especial;
nação imediata aos produtos químicos apreendidos. V - no valor de R$1 0,64 (dez reais e sessenta e

Art. 17. Fica instituída a Taxa de Controle e Fis- quatro centavos) para:
calização de Produtos Químicos, cujo fato gerador é o a) emissão e Guia de Trânsito; e
exercício do poder de polícia conferido ao Departa- b) emissão de segunda via de Guia de Trânsito.
mento de Polícia Federal para controle e fiscalização Art. 21. A Taxa de Controle e Fiscalização de
das atividades relacionadas no art. 1° desta lei. Produtos Químicos será recolhida nos prazos e nas
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condições estabelecidas em ato do Departamento de 4.847, de 1998 - deixaram de ser apreciados conclu-
Polícia Federal. sivamente pelas Comissões.

Art. 22. Os recursos relativos à cobrança da Portanto, o único projeto que restou tramitando
Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Quími- foi o de n° 4.151, de 1998, após o arquivamento do
cos, à aplicação de multa e à alienação de produtos Projeto de Lei nO 2.259, de 1996, e do Projeto de Lei
químicos previstas nesta lei constituem receita do n° 4.847, de 1998. Deveria continuar a ser examinado
Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD. em plenário, já que não houve, conforme o art. 119 do

Parágrafo único. O Fundo Nacional Antidrogas Regimento Interno, abertura do respectivo prazo para
destinará oitenta por cento dos recursos relativos à emendamento nas Comissões, no caso de projeto su-
cobrança da Taxa, à aplicação de multa e à alienação jeito à apreciação conclusiva. Por conseguinte, a ma-
de produtos químicos, referidos no caput deste arti- téria deixou de ser emendada nas Comissões.
go, ao Departamento de Polícia Federal, para o rea- Finalmente, Sr. Presidente, cabe registrar que,
parelhamento e custeio das atividades de controle e como a matéria, sob regime de urgência, estava tra-
fiscalização de produtos químicos e de repressão ao mitando simultaneamente nas três Comissões, a Co-
tráfico ilícito de drogas. missão de Constituição e Justiça e de Redação não

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua apreciou a constitucionalidade, a juridicidade e a téc-
publicação. nica legislativa do substitutivo da Comissão de Traba-

Art. 24. Ficam revogados os arts. 1° a 13 e 18 da lho, nem da subemenda aprovada na Comissão de Fi-
Lei n° 9.017, de 30 de março de 1995. nanças, tendo se pronunciado somente quanto ao

Sala das sessões, 2 de outubro de 2001. _ conteúdo original dos três projetos antes referidos -

D t d P f L
.. h R I t 2.259, de 1996,4.847, de 1998, e 4.151, de 1998-,

epu a o ro essor UIZln o e a or. " " .• oferecendo tres subStitutiVOS, cada um relatiVO a uma
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. proposição.

Deputados que a aprovam permaneçam como se en- D' t d t f' I 'dco tram lan e o expos o, ICOU c aramente eVI ente
n . que algumas etapas da tramitação do projeto deixa-

Aprovada ram de ser cumpridas.
A matéria vai ao Senado Federal. Portanto, solicito a - providências para que a
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço matéria retorne da Comissão de Constituição e Justi-

a palavra pela ordem. ça, onde se encontra para exame da redação final, à
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem - a Mesa, para que continue a ser apreciada pelo Plená-

palavra. rio, a fim de poder ser emendada durante a sua dis-
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or- ~ussão e para q~e a Comissão de Co~stituiçã~ e Jus-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em 11 t~ça ~oss~ examl.na.r ~~ aspectos rel~clona~os ~ cons-
de março de 1998, o Projeto de Lei n° 4.151, de 1998, tltucl~na~ldade, JUrl~lcl~ade e técnica legislativa do
do Deputado Pedro Valadares, que instituí a obrigato- substitutivo da Comls.sa~ de Tra~atho e da subemen-
riedade de as empresas assegurarem contratos de da aprovada na Comlssao de FInanças.
primeiro emprego, foi apensado ao Projeto de Lei n° Sr. Presidente, o fundamental desta minha
2.259, de 1996, do Deputado Domingos Leonelli, que questão de ordem é que, ao apreciarmos a matéria,
institui, nas convenções e nos acordos coletivos de encontramos erro material no que diz respeito à trami-
trabalho, o contrato de primeiro emprego. tação processual do projeto.

Sua apensação durou até a data de 8 de junho Este projeto já estava aprovado com efeito ter-
de 2001, quando o projeto principal, conjuntamente minativo na Comissão de Constituição e Justiça para
com o Projeto de Lei n° 4.847, de 1998, também ir rapidamente ao Senado, sem passar pelo crivo regi-
apensado, foi arquivado, em face do parecer aprova- mental da tramitação normal. Levantamos a questão
do pela Comissão de Finanças, devido à inadequa- na Comissão. Estamos pedindo a - as providências
ção financeira e orçamentária de ambos os projetos. cabíveis para esta matéria, a fim de que a tramitação

Em 18 de junho, quando o Plenário da Câmara processua! sej~ regimental, o que é a regra normal do
aprovou, nos termos do art. 155 do Regimento Inter- Poder LegislatIVO.
no, urgência para a proposição principal. o Projeto de O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Deputa-
Lei n° 2.259, de 1996, tanto este projeto como as do Gerson Peres suscita questão de ordem acerca da
duas proposições apensadas - 4.151, de 1998, e tramitação do Projeto de Lei n° 4.151, de 1998, que
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institui a obrigatoriedade de as empresas assegura
rem contrato de primeiro emprego.

Na verdade, S. Ex" argumenta haver ocorrido
defeitos na tramitação da matéria, especialmente em
face de sua apensação ao Projeto de Lei n° 2.259, de
1996, o qual teve o regime de urgência aprovado em
plenário, mas foi posteriormente arquivado em razão
do término da Legislatura.

Desarquivado no início da presente Legislatura,
o Projeto de Lei n° 2.259, de 1996, ao qual estava
apensado o de n° 4.151, de 1998, passou a tramitar
sujeito à apreciação conclusiva das Comissões, ten
do tido, posteriormente, parecer no sentido de sua
inadequação financeira e orçamentária, pelo que foi
definitivamente arquivado.

Em decorrência dessas ocorrências de tramita
ções descritas, sucedeu que o Projeto de Lei nO
4.151, de 1998, tendo tramitado e sujeito à aprecia
ção do Plenário e, em razão da extinção da urgência,
passado ao poder conclusivo das Comissões, não
teve prazo para oferecimento de emendas aberto em
todas as Comissões, com prejuízo - reconheço 
para a ampla e regimental participação dos Deputa
dos no seu exame.

Ademais, verificou a Presidência ter ocorri
do erro material na apreciação do Projeto de Lei
n° 4.151 , de 1998, e apensos, consistente no encami
nhamento pela Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público de texto substitutivo diferente
daquele afinal aprovado pelo órgão, o que compro
meteu, em tese, a apreciação pelas Comissões se
guintes.

Assim, com satisfação e reconhecendo que 
tem razão, dou provimento à questão de ordem formu
lada, determinando que o Projeto de Lei n° 4.151, de
1998, seja submetido à apreciação do Plenário, que
apreciará definitivamente essa matéria.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito a V. Ex", de acordo com sua decisão, que a
matéria venha à apreciação do Plenário, a fim de que
os Parlamentares possam participar e até mesmo
emendar esse projeto que institui a obrigatoriedade
de as empresas assegurarem contratos de primeiro
emprego.

Sr. Presidente, sei que V. Ex" vai priorizar esse
projeto, que tramita na Casa há três anos, como sen-

do pauta da Câmara dos Deputados, mas peço que
traga a matéria para discussão e votação pelo Plená
rio tão logo seja possível.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Pedro Valadares, pela relevância da iniciativa de V.
Exa

, terei enorme prazer de pautá-Ia com a urgência
possível.

O projeto atende realmente a interesses do País
e brevemente será submetido à apreciação do Plená
rio. Espero ter a satisfação de presidir a sessão em
que - quem sabe? - ocorrerá sua aprovação.

O SR. PEDRO VALADARES - Muito obrigado.
O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"

a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PoT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço vênia a V. Exa , que tem contribuído para que a
Câmara dos Deputados seja uma Casa de debates,
para abordar uma questão de natureza política.

Diante das declarações ofensivas ao Líder do
meu partido e ex-Governador Leonel Brizola, redigi
ao Senador Roberto Freire a seguinte carta:

Ao
Senador Roberto Freire
Senado Federal

Li, estarrecido, suas declarações publicadas na
Folha de S.Paulo, edição de hoje, na coluna "Painel",
que afrontam a figura pública de Leonel Brizola.

Leonel Brizola tem um lugar na História deste
País que merece o respeito até dos seus mais empe
dernidos adversários conservadores. Além da sua mi
litância cotidiana em defesa dos interesses nacionais
e dos valores superiores do povo brasileiro. Édos bra
sileiros mais determinados na luta contra o neolibera
lismo e o processo de globalização, que sugam nos
sas riquezas e trazem miséria e sofrimento ao nosso
povo.

Ao contrário, Vossa Excelência Senador Rober
to Freire, nos últimos tempos, tem sido tolerante com
essas políticas econômicas de inspiração liberal e
tem dado a mão ao Governo atual sempre que este se
encontra em dificuldades.

Leonel Brizola cultua o respeito dos que fizeram
os melhores momentos da nossa história, enquanto
Vossa Excelência entregou os arquivos do Partido
Comunista Brasileiro para mãos de inspiração con
servadora tomarem conta.

Tenho mantido divergências com Vossa Exce
lência sobre muitas questões nos últimos tempos.



IX .

"Art. 155 ..

§ 2° .

a) sobre a entrada de bem ou merca
doria importados do exterior por pessoa ffsi
ca ou jurídica, ainda que não seja contribu
inte habitual do imposto, qualquer que seja
a sua finalidade, assim como sobre serviço
prestado no exterior, cabendo o imposto ao
Estado onde estiver situado o domicílio ou o
estabelecimento do destinatário da merca
doria, bem ou serviço;

Entrará em votação a Proposta de
Emenda à Constituição n° 277-8, ficando o
Código de Ética para votação logo em se
guida, no seu segundo turno.

Votação, em primeiro tumo, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 277-A,
de 2000, que altera os arts. 149 e 1n da
Constituição Federal, tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade, contra os
votos dos Deputados Geraldo Magela, Wal
dir Pires, Fernando Coruja e Ayrton Xerez
(Relator: Sr. Paulo Magalhães); e da Comis
são Especial, pela aprovação desta, pela
admissibilidade das emendas de nOs 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, e no mérito,
pela aprovação das de nOs 1 e 2, pela apro
vação parcial das de nOs 3, 7, 9, 11, 12 e 13,
com Substitutivo e pela rejeição das emen
das de nOs 4, S, 6, 8 e 10, recebidas na Co
missão, nos termos do parecer do Relator,
que apresentou complementação de voto.
A Deputada Miriam Reid apresentou decla
ração de voto (Relator: Sr. BasOio Villani).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
W 277-8, DE 2000

(Do Poder Executivo)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
ao item 4.
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Nada me feriu mais e me agrediu tanto quanto suas Art. 1° Acrescentam-se ao art. 149 da Constitui-
declarações que expressam. deboche e desrespeito ~ ção Federal os seguintes parágrafos, renumeran-
valore~ que tanto cultuo. A vida e a luta de Leonel Bn- do-se para § 1° o atual parágrafo único:
zola nao podem ser comparadas com quem nunca se
identificou nem serviu aos interesses superiores da "Art. 149 .
Nação. . ..

Muito obrigado. § 2° As contribuições sociais e de intervenção no
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Por en- domínio econômico de que trata o taput deste artigo:

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes
tendimento, estou alterando a ordem da pauta previs- de exportação;
ta para esta sessão. 11- poderão incidir sobre a importação de petró-

leo e seus derivados, gás natural e seus derivados e
álcool combustível;

111 - poderão ter alíquotas:
a) ad vaiarem, tendo por base o faturamento, a

receita bruta ou o valor da operação e, no caso de im
portação, o valor aduaneiro;

b) específica, tendo por base a unidade de me
dida adotada.

§ 3° A pessoa natural destinatária das opera
ções de importação poderá ser equiparada a pessoa
jurídica, na forma da lei.

§ 4° A lei definirá as hipóteses em que as contri
buições incidirão uma única vez."

Art. 2° O art. 155 da Constituição Federal passa
a vigorar com as seguintes alterações:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a Mesa as seguintes

EMENDAS

EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA
GLOBAL DE PLENÁRIO W 1

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, o promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

XII .

h) definir os combustíveis e lubrifican
tes sobre os quais o imposto incidirá uma
única vez, qualquer que seja a sua finalida
de, hipótese em que e não se aplicará o dis
posto no inciso X, b;

i) fixar a base de cálculo, de modo que
o montante do imposto a integre, também
na importação do exterior de bem, mercado
ria ou serviço.



EMENDA AGLUTINATINA N° 2

Partindo da aglutinação das Emendas de nOs
4/01-CE (incidência de imposto na produção de pe
tróleo destinando arrecadação ao Estado produtor),
09/01-CE (também cobrança de imposto na produção
de petróleo destinando arrecadação ao Estado pro
dutor), 12/01-CE (cobrança do imposto cabendo arre
cadação ao Estado consumidor e lei complementar
definindo alfquotas), com o Substitutivo (operações,
imposto e repartição entre Estados) adotado pela Co
missão Especial, dê-se ao inciso I do § 4°, constante
do art. 155 da CF, conforme art. 2° da PEC, a seguinte
redação:

Art. 2° (....)
Art. 155. ( ....)
§ 4° (...)
I - nas operações com lubrificantes, combustí

veis derivados e produção de petróleo, os valores ar
recadados com o imposto caberão ao Estado onde
ocorrer a produção e ao Estado onde ocorrer o consu
mo, conforme alfquotas e percentual definidos na lei
complementar;

"Art. 177 .
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.............................................................. a) diferenciada por produto ou uso;
§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o in- b) reduzida e restabelecida por ato do Poder

ciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e li, nenhum Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,
outro imposto poderá incidir sobre operações relati- 111, b.
vas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, II - os recursos arrecadados serão destinados:
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do a) ao pagamento de subsídios a preços ou
País. transporte de álcool combustível, gás natural e seus

§ 4° Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á derivados e derivados de petróleo;
o seguinte: b) financiamento de projetos ambientais relacio-

I - nas operações com os lubrificantes e com- nados com a indústria do petróleo e do gás;
bustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao c) ao financiamento de programas de infra-es-
Estado onde ocorrer o consumo; trutura de transportes."

11 - nas operações interestaduais, entre contri- Art. 4° Enquanto não entra em vigor a lei com-
buintes, com gás natural e seus derivados, e lubrifi- plementar de que tata o art. 155, § 2°, XII, h, da Cons-
cantes e combustíveis não incluídos no inciso anteri- tituição Federal, os Estados e o Distrito Federal, medi-
or, o imposto será repartido entre os Estados de ori- ante convênio celebrado nos termos do § 2°, XII, g, do
gem e de destino, mantendo-se a mesma proporcio- mesmo artigo, fixarão normas para regular provisoria

mente a matéria.nalidade que ocorre nas operações com as demais
mercadorias; Art. 5° Esta emenda constitucional entra em vi-

111 - nas operações interestaduais com gás na- gor na data de sua promulgação.
tural e seus derivados, e lubrificantes e combustfveis Sala das sessões, 26 de setembro de 2001. -
não incluídos no inciso 1deste parágrafo, destinadas Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de ori- PDT/PPS -Inácio Arruda, Líder do Bloco Parlamen-

tar PSB/PcdoB - Professor Luizinho, Vice-Líder dogem;
PT - Arnaldo Madeira, Líder do Governo - Inocên-

IV - as alíquotas do imposto serão definidas cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST _
mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal,
nos termos do § 2°, XII, g, observando-se o seguinte: Jutahy Junior, Líder do PSDB - Luciano Zica,

PT-SP - Odelmo Leão, Líder do PPB - Mendes Ri-
a) serão uniformes em todo o território nacional, beiro Filho, Vice-Líder do PMDB.

podendo ser diferenciadas por produto;
b) poderão ser específicas, por unidade de me

dida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor
da operação ou sobre o preço que o produto ou seu
similar alcançaria em uma venda em condições de li
vre concorrência;

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não
se lhes aplicando o disposto no art. 150, 111, b.

§ 5° As regras necessárias à aplicação do dis
posto no parágrafo anterior, inclusive as relativas à
apuração e à destinação do imposto, serão estabele
cidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, nos termos do § 2°, XII, g."

Art. 3° O art. 177 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

§ 4° A lei que instituir contribuição de interven
ção no domfnio econômico relativa às atividades de
importação ou comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool com
bustível deverá atender aos seguintes requisitos:

I - a alíquota da contribuição poderá ser:
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Justificação

A presente emenda incumbe lei complementar
de definir a distribuição do produto da arrecadação
correspondente às operações de circulação de mer
cadorias e prestação de serviços de transporte inte
restadual e intermunicipal de lubrificantes e combus
tíveis derivados de petróleo, bem como sua produção,
entre Estados produtores e consumidores.

Para tanto, a lei (inciso XII do art. 155) definirá
alíquotas e incidente sobre cada operação e percen
tual distributivo.

Sala das sessões, 2 de outubro de 2001 . - Depu
tada Miriam Reid, Bloco Parlamentar PSB/PCdoB 
Rubens Bueno, Bloco Parlamentar PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Por enten
dimento entre os Srs. Líderes partidários, colocaremos
diretamente em votação a subemenda substitutiva.

As cópias estão sendo providenciadas e serão
distribuídas aos Parlamentares antes da votação.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apro
veito o momento para apresentar urna questão de ordem
à Presidência, informando que ela não se destina a em
baraçar V. Ex" com questões do Regimento Interno.

Quero saber exatamente qual a posição da Pre
sidência no caso da instalação de um escritório do
serviço secreto norte-americano em São Paulo, com
a aprovação do Governo.

Em nosso entendimento, Sr. Presidente, pelo art.
49, inciso I, da Constituição, esse passo do Governo bra
sileiro deveria ser submetido ao Congresso Nacional.

Então, endereço uma questão de ordem a V.
Exa

, com o disquete anexo, para saber se a Presidên
cia recebeu quaisquer informações oficiais sobre a
abertura do referido escritório. Em caso afirmativo,
que providências foram tomadas? Gostaria de saber
se V. Ex" considera que o ato internacional que possi
bilitou a instalação do escritório deve ser enviado ao
Congresso Nacional para apreciação, nos termos do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal. Finalmente,
caso seja essa a interpretação de V. Exa , que iniciativa
a Presidência da Casa tomará, com base na sua in
terpretação dos arts. 15 e 17 do Regimento Interno,
para exigir o envio da matéria ao Poder Legislativo?

Na eventualidade da recusa do Poder Executivo
em enviar para o Congresso Nacional o instrumento
jurídico que possibilitou a abertura do escritório do

serviço secreto em nosso território, que medidas V.
Exa tomaria à luz da sua interpretação dos dispositi
vos regimentais mencionados?

Entrego à Mesa a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa

recebe a questão de ordem de V. Ex" para posterior
deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
Mesa os seguintes.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer destaque de emenda para
aprovação.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos

arts. 101, inciso 11, alínea b, número 4; 161, inciso 11, e
162 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, destaque da Emenda n° 9/01, oferecida à PEC n°
277-A, de 2000, para aprovação.

Sala das sessões, 2 de outubro de 2001. 
Deputado Luiz Carlos Hauly, (PSDB-PR).

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES
(Suporte)

Requeiro, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, Desta
que Simples da Emenda nO 12-CE apresentada ao
PEC n° 277-B/OO.

Sala das sessões, 2 de outubro de 2001 . - Ver
nessa Grazziotin, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES
(Suporte)

Requeiro, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, Desta
que Simples da Emenda n° 9-CE apresentada ao
PEC n° 277-B/OO.

Sala das sessões, 2 de outubro de 2001 . - Va
nessa Grazziotin, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PcdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES
(Suporte)

Requeiro, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, Desta
que Simples da Emenda n° 9--CE apresentada ao
PEC n° 277-B/00.

Sala das sessões, 2 de outubro de 2001 . - Va
nessa Grazziotin, Vice-Líder do Bloco Parlamentar.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES Art. 2° O art. 155 da Constituição Federal passa
(Suporte) a vigorar com as seguintes alterações:

Requeiro, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, Desta
que Simples da Emenda n° 4-CE apresentada ao
PEC n° 277-8/00.

Sala das sessões, 2 de outubro de 2001 . - Va
nessa Grazziotin, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PcdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeiro, nos termos do art. 161, § 2° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, Destaque
para Votação em Separado para a Emenda n° 4-CE,
apresentada à PEC n° 277/00.

Sala das sessões, 2 de setembro de 2001. - Mi
riam Reid, Bloco Parlamentar PSB/PcdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em fun
ção de amplo e unânime entendimento dos Uderes,
coloco em votação a Subemenda Substitutiva Global
de Plenário n° 1 a todas as proposições apresenta
das, ressalvados os destaques:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° Acrescentam-se ao art. 149 da Constitui
ção Federal os seguintes parágrafos, renumeran
do-se para § 1° o atual parágrafo único:

"Art. 149 .

§ 2° As contribuições sociais e de intervenção
no dominio econômico de que trata o caput deste ar
tigo:

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes
de exportação;

11 - poderão incidir sobre a importação de petró
leo e seus derivados, gás natural e seus derivados e
álcool combusUvel;

111 - poderão ter aliquotas:
a) ad vaiarem, tendo por base o faturamento, a

receita bruta ou o valor da operação e, no caso de im
portação, o valor aduaneiro;

b) especifica, tendo por base a unidade de me
dida adotada.

§ 3° A pessoa natural destinatária das opera
ções de importação poderá ser equiparada a pessoa
jurídica, na forma da lei.

§ 4° A lei definirá as hipóteses em que as contri
buições incidirão uma única vez."

"Art. 155 .

§ 2° .

IX .
a) sobre a entrada de bem ou merca

doria importados do exterior por pessoa tisi
ca ou juridica, ainda que não seja contribu
inte habitual do imposto, qualquer que seja
a sua finalidade, assim como sobre serviço
prestado no exterior, cabendo o imposto ao
Estado onde estiver situado o domicilio ou o
estabelecimento do destinatário da merca
doria, bem ou serviço;

XII .

h) definir os combustiveis e lubrifican
tes sobre os quais o imposto incidirá uma
única vez, qualquer que seja a sua finalida
de, hipótese em que não se aplicará o dis
posto no inciso X, b;

i) fixar a base de cálculo, de modo que
o montante do imposto a integre, também
na importação do exterior de bem, mercado
ria ou serviço.

§ 3° À exceção dos impostos de que
tratam o inciso 11 do caput deste artigo e o
art. 153, I e 11, nenhum outro imposto poderá
incidir sobre operações relativas a energia
elétrica, serviços de telecomunicações, deri
vados de petróleo, combustiveis e minerais
do Pais.

§ 4° Na hipótese do inciso XII, h, ob
servar-se-á o seguinte:

I - nas operações com os lubrificantes e com
bustiveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao
Estado onde ocorrer o consumo;

11 - nas operações interestaduais, entre contri
buintes, com gás natural e seus derivados, e lubrifi
cantes e combustíveis não incluídos no inciso anteri
or, o imposto será repartido entre os Estados de ori
gem e de destino, mantendo-se a mesma proporcio
nalidade que ocorre nas operações com as demais
mercadorias;

111 - nas operações interestaduais com gás na
tural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis
não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas



"Art. 177 ..

§ 4° A lei que instituir contribuição de interven
ção no domínio econômico relativa às atividades de
importação ou comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool com
bustível deverá atender aos seguintes requisitos:

I - a alíquota da contribuição poderá ser:

a) diferenciada por produto ou uso;
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder

Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,
111, b.

II - os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou

transporte de álcool combustível, gás natural e seus
derivados e derivados de petróleo;

b) financiamento de projetos ambientais relacio
nados com a indústria do petróleo e do gás;

c) ao financiamento de programas de in
fra-estrutura de transportes."

Art. 4° Enquanto não entrar em vigor a lei com
plementar de que trata o art. 155, § 2°, XII, h, da
Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos do § 2°, XII,
g, do mesmo artigo, fixarão normas para regular pro
visoriamente a matéria.

Art. 5° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua promulgação.
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a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Segundo
origem; foi comunicado à Presidência, o encaminhamento de

IV - as alíquotas do imposto serão definidas todos os Srs. Líderes partidários é favorável.
mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
nos termos do § 2°, XII, g, observando-se o seguinte: peço a palavra pela ordem.

a) serão uniformes em todo o território nacional, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
podendo ser diferenciadas por produto; V.Exa. a palavra.

b) poderão ser específicas, por unidade de me- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
dida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
da operação ou sobre o preço que o produto ou seu uso da palavra apenas para agradecer ao Plenário,
similar alcançaria em urna venda em condições de li- ao Relator Basílio Villani, ao Presidente Eliseu Re-
vre concorrência; sende - que foram sensíveis -, sobretudo ao preza-

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não díssimo amigo Arnaldo Faria de Sá - que só faz o que
se lhes aplicando o disposto no art. 150, 111, b. acredita e é regimental-, a compreensão.

§ 5° As regras necessárias à aplicação do dis- Houve acordo geral, mas espero que isso não
posto no parágrafo anterior, inclusive as relativas à sirva de precedente para outras votações. Precisa-
apuração e à destinação do imposto, serão estabele- mos pensar na preservação da natureza como condi-
cidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito ção fundamental para o homem continuar habitando
Federal, nos termos do § 2°, XII, g." este mundo.

Art. 3° O art. 177 da Constituição Federal passa Se continuarmos degradando o planeta, não te-
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: remos vida. Então, precisamos, cada vez mais, pen

sar grande. Nada hoje polui mais do que petróleo e
gás. Não queremos que aconteça um acidente; que-
remos evitá-los. Esses recursos serão utilizados em
prevenção. Queremos que as refinarias evitem a polu
ição, que os navios que transportam combustível te
nham meios de se proteger contra vazamentos.

Então, de público, agradeço a todos aqueles
que contribuíram decisivamente para isso, ao meu
querido amigo, Presidente Eliseu Resende, figura
exemplar de homem público, ao Deputado Basílio Vil
lani, Relator, a todos os integrantes da Comissão e ao
Deputado Fernando Gabeira que, desde a primeira
hora, entendeu que não estamos discutindo montante
de recursos. Queremos deixar na Constituição o prin
cípio do respeito ao meio ambiente como condição
fundamental para a habitabilidade do planeta.

PFL vota "sim".
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden

te, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, efeti
vamente, concordo com o fato de que o meio ambiente
merece uma atenção especial do Congresso Nacional.

Agradeço ao Deputado Inocêncio Oliveira a ma
nifestação e solicito a V.Exa. que declare que esse pre
cedente não permitirá que situações como essa ocor
ram repetidamente. Quero deixar isso bastante claro,
porque a emenda aglutinativa que hoje está sendo uti-
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lizada com precedente numa PEC acabou virando re- cana, e os crimes ligados à lavagem de dinheiro, prin-
gra. E não quero que, ao atendermos ao meio ambien- cipalmente nas ações relacionadas ao narcotráfico,
te, isso acabe se tornando regra. Apenas, nesse caso, ao terrorismo e a todo tipo de ação ilegal.
para atender ao meio ambiente, é que estou concor- Assim como o Governo dos Estados Unidos
dando em ferir o Regimento Interno, mas que isso não está abrindo esse escritório em São Paulo, resultado
abra precedente para futuras matérias. de troca de informações e de avaliação dos Ministéri-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- os envolvidos com o tema no Brasil, a Embaixada bra-
dência autoriza o registro nos Anais de que essa deci- sileira em Washington designou lá adidos da Receita
são, tomada pela unanimidade dos Líderes e Parla- Federal para a mesma finalidade, ou seja, para o
mentares, não criará jurisprudência na Casa. aperfeiçoamento dos instrumentos de cooperação e

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- colaboração no combate à lavagem de dinheiro, sob
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os todas as formas em que ele aparece.
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste- Seguramente V.Exa. poderá obter mais informa-
ma eletrônico. ções nos órgãos técnicos do Governo e esclarecer de

Está iniciada a votação. vez esta questão.
Queiram seguir a orientação do visor de cada Não há, portanto, ato algum de subordinação ou

posto. de intro~issão de .qualquer governo aqui no Br~sil.

O SR PRESIDENTE (A' . N ) _ A Presi- T~do esta sendo feito de ac?r~o com a nossa leglsl~-
A" eClo eves _ t- çao. A nota do Governo braSileiro esclarece que as atl-

dencla ap~la aos Srs. Pa~~.mentares.que .nao es ao vidades desse escritório deverão ser desenvolvidas
em plenáriO para que se dlnJa~ a ele I~edlatame~t~. com pleno conhecimento e estreita coordenação das
Esta~os .em processo de votaçao nominal de matena autoridades brasileiras competentes, assim como fa-
constitucional. . zemos com relação aos vários criminosos brasileiros

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. PreSidente, que lavaram dinheiro aqui e o transferiram para os
peço a palavra pela ordem. Estados Unidos. Naquele país tivemos acesso, por in-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa- termédio de acordos internacionais, às informações de
lavra o nobre Líder do Governo, Deputado Arnaldo bancos e de órgãos da administração americana. Tais
Madeira. medidas são exatamente para aumentar a eficiência

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela or- no combate à lavagem de dinheiro, ao narcotráfico, ao
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e terrorismo e ao contrabando de armas.
Srs. Parlamentares, quero fazer referência à questão Eram esses os esclarecimentos que gostaria de
de ordem levantada pelo nobre Deputado Fernando prestar, Sr. Presidente.
Gabeira, sobre a instalação de um escritório do serviço O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,
secreto norte-americano em São Paulo. peço a palavra pela ordem.

Aproveito para esclarecer a opinião pública a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
respeito de alguns fatos. Muitos veículos da imprensa V. Exa. a palavra.
divulgaram que seria_instalado no, Brasil um es~ritório O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Sem
da CIA ou do FBI. Nao se trata diSSO, Sr. PreSidente. revisão do orador.) _ Sr. Presidente, meu voto é "sim",
Como tO?OS sabem, aprova~os .há três ou, q~atro ressalvado o destaque.
anos a lei s?bre la~agem d~ dinheiro, que esta VInCU- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Gostaria
lada a um sistema internacional de trabalho dos Esta- d . I' . Of" o 474/2001
dos nacionais contra atos de contrabando de armas e e com~.nlcar ao p enano o ICIO n -
todo tipo de iniciativa que leve à lavagem de dinheiro. CNBrasllla, em 2 de outubro de 2001.

. _ Sr.Pffis~e~eNo processo decorrente dessa leglslaçao, que, '
repito, é similar à aprovada em diferentes países do Comunico a V.Exa. e, por seu alto in-
mundo, o Brasil tem feito acordo com várias nações. termédio, à Câmara dos Deputados, que
Nesse caso, do que trata o serviço secreto nor- esta Presidência, tendo ouvido as Lideran-
te-americano? Primeiro, é preciso entender que ele é ças Partidárias da Câmara dos Deputados,
um órgão do Departamento do Tesouro Norte-Ameri- convoca sessão conjunta a realizar-se hoje,
cano. Como tal, tem a responsabilidade de preservar dia 2 de outubro do corrente, terça-feira, às
a integridade das autoridades americanas e comba- dezoito horas e trinta minutos, no Plenário
ter os crimes de falsificação de dólar, a moeda ameri- da Câmara dos Deputados, destinada à re-



Assina o Senador Ramez Tebet, Presidente do
Senado Federal.

Rertero, portanto, que haverá sessão do Congres
so Nacional logo após o término desta reunião da Câ
mara dos Deputados, a qual prorrogo até as 19 horas.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a bancada do Partido dos Trabalhadores,
desde o início do debate da PEC sobre os combustí
veis, posicionou-se de forma muito clara sobre a ne
cessidade de nela introduzirmos alguns instrumentos
para reduzir a fraude fiscal e resolver a questão da
qualidade dos combustíveis. Por isso insistimos na fi
gura do ICMS com alíquota única a ser estabelecida
pelo CONFAZ.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, insistimos na
necessidade da cobrança monofásíca para estabele
cer controle fiscal para diminuir drasticamente o volu
me de liminares que atendem ao interesse daqueles
que não oferecem bom serviço público na área dos
combustíveis. Queremos registrar que essa votação,
acordada por todos os Líderes da Casa, permitiu a in
clusão de ponto defendido pelos representantes do
PT na Comissão, desde o início: a inclusão de recur
sos para o Ministério do Meio Ambiente, idéia já de
fendida por nós na discussão do projeto que se trans
formou na Lei n° 9.478.

Infelizmente, Deputados do PFL e de outros
partidos retiraram a parte relativa ao meio ambiente
na votação na Comissão Especial.

Quero cumprimentar todos os Líderes pela inici
ativa de assegurar dispositivo que destina recursos
ao meio ambiente como providência necessária. Que
ro também registrar que nós, do Partido dos Trabalha
dores, esperamos que o que ocorreu hoje neste ple
nário não se transforme em jurisprudência, a não ser
em caso de absoluta unanimidade, que nos impeça
de proceder a aherações depois de iniciado o proces
so de votação.

Nesse sentido, concordamos com a inclusão da
expressão "meio ambiente". É ponto que defendemos
em todos os momentos, pois sabemos que a ativida-
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tomada dos trabalhos da sessão conjunta de petrolífera, em todas as suas pontas, produz im-
realizada no dia 25 de setembro último. pactos ambientais.

Na oportunidade, renovo a V.Exa. pro- É necessário assegurar que, enquanto Fernan-
testos de estima e distinta consideração. do Henrique Cardoso tiver a responsabilidade de ge

rir este País, atue em relação à liberação de recursos
para o meio ambiente de forma diferente daquela dis
pensada aos royalties do petróleo. É bom lembrar
que, do total dos royalties que deveriam ser destina
dos para o meio ambiente, o Governo não liberou
nem 5% nos últimos dois anos. Não adianta incluir
mos na lei princípio que assegure pol ítica correta se o
governante não a cumpre. Respostas a requerimen
tos sobre a destinação dos recursos revelam que infe
lizmente o Governo não cumpriu a lei relativa à parti
cipação do Ministério do Meio Ambiente nos royalties
do petróleo.

Nesse sentido, queremos registrar nossas preo
cupações com a correta aplicação dos recursos ad
vindos da cobrança das contribuições sociais e da
CID sobre os combustíveis.

Em segundo lugar, queremos que isso não se
transforme em instrumento da sanha arrecadadora
do Governo. Que o precedente aberto hoje por nós
não se transforme em jurisprudência contra o Regi
mento da Casa e contra a democracia, repito.

Por isso, nós, do PT, encaminhamos o voto
"sim", com a segurança de que estamos dando nossa
contribuição ao esforço do Relator, Deputado Basílio
Villani, que, tenho certeza, será bem-sucedida e po
derá abrir as portas para uma reforma fiscal e tributá
ria e quebrar o preconceito hoje existente em relação
à alíquota única do ICMS e da cobrança monofásica.

Estaremos vigilantes com relação ao valor des
ses tributos e à seriedade da aplicação desse dinhei
ro. Os recursos destinados ao meio ambiente devem
ser aplicados de forma diferente da estipulada pela
Lei n° 9.478.

O SR. MARCIO fORTES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCIO fORTES (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cabe
registrar que, de acordo com todas as Lideranças e
absolutamente a favor de que ganhemos tempo, em
vista da necessidade de aprovarmos o projeto no pre
sente exercício fiscal, na lei complementar decorrente
da emenda constitucional, que ora se espera ver
aprovada - registre-se que no mesmo inciso do mes
mo parágrafo do novo art. 177 da Constituição Fede
ral, que se modifica hoje -, deveria ter constado des-
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taque que tramitou na Comissão referente à destina
ção dos recursos arrecadados. Nesse destaque deve
ria conter também recursos para manutenção e ope
ração das atividades a cargo da Agência Nacional de
Petróleo.

Tal proposta foi retirada do acordo quando se
suprimiu a destinação de recursos para o meio ambi
ente. A não-inclusão no presente momento decorre
da diferença fundamental de grau de importância. Em
um, os recursos são para programas de meio ambien
te, em outro, para sustentaçâo, inclusive administrati
va, da Agência.

Foi também acordado que, no momento da ela
boração da lei complementar, tal destinação será in
corporada, provavelmente sob forma de taxa.

Fica esse registro para que não se deixe passar
em branco a observação. O correto, o definitivo, teria
sido acrescentar à nova redação do art. 177 os recur
sos para a ANP. Não o foi considerando a ordem de
grandeza e de importância dos recursos para o meio
ambiente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra pela ordem ao Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL-AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
inicialmente quero cumprimentar VExa. e todos os lí
deres que participaram da feitura desse acordo.

Não haveria como aprovarmos essa emenda
constitucional se não pudéssemos alocar recursos
para a área do meio ambiente, além das outras áreas
que se destinam à proposta de emenda à Constituição.

É da maior relevância destinarmos recursos para
as rodovias, que estão tão maltratadas. Precisamos
cuidar do meio ambiente, da vida, do nosso planeta.
Gostaríamos de ver ampliada essa aplicação de recur
sos para todas as áreas do meio ambiente, inclusive
na formação de uma nova cultura, a fim de que possa
mos ter no ensino fundamental essa matéria tão im
portante para os nossos dias: a educação ambiental.

Por considerar da maior relevância essa emenda
constitucional, congratulamo-nos com todos os Líderes
partidários que participaram dessa construção, como
os Deputados Arnaldo Madeira, Jutahy Júnior, Inocên
cio Oliveira, e com todos quantos participaram desse
acordo para que pudéssemos aprovar essa matéria.

Gostaria de fazer uma indagação a V.Exa. que
nada tem a ver com a matéria que estamos votando,
mas que muito tem a ver com a política nacional.

Conseguimos atingir um grau de modernidade
muito grande nas eleições. Há um projeto do Senador

Roberto Requião, votado no Senado, que gostaría
mos que fosse transformado em lei para entrar em vi
gor a partir das próximas eleições. Refiro-me à con
traprova do voto eletrônico.

Indago a V.Exa se esse projeto poderia constar
da pauta da sessão de amanhã da Câmara dos Depu
tados e, a partir daí, ainda termos tempo de sancionar
essa lei, para que ela possa entrar em vigor nas elei
ções de 2002.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, logo após esta teremos uma sessão histórica do
Congresso Nacional, para cuja realização VExa teve
uma importância muito grande. Após a reunião do
dia 25, pedi a VExa que intermediasse entendimen
to com o Presidente do Congresso, a fim de que pos
sibilitasse a restituição da normalidade nas sessões
do Congresso.

Sr. Presidente, chamo a atenção para a impor
tância desta PEC que está sendo votada. Há um pon
to que até agora não foi abordado. Somente a clarivi
dência, a competência, o conhecimento do Deputado
Eliseu Resende pode mostrá-lo.

O Brasil consome hoje 1 milhão e 800 mil bar
ris/dia de petróleo, produz 1 milhão e 400 mil e impor
ta 400 mil barris.

Sr. Presidente, aprovando essa PEC, teremos
dinheiro para melhorar as vias de transporte do País.
Se isso ocorrer, diminuiremos em 30% o consumo de
combustíveis. Com isso, o Brasil será auto-suficiente
em petróleo. Portanto, estamos votando uma das
PECs mais importantes para a economia do País.
Este momento é fundamental para a Câmara dos De
putados. Estamos enviando ao Senado Federal essa
importante PEC, que fará com que o Brasil, neste mo
mento de crise internacional, em que o petróleo pode
sofrer um extraordinário aumento de preço, busque a
auto-suficiência, mas, sobretudo, reservas estratégi
cas, pelo menos por noventa dias, que é o mínimo
que se exige para garantir a tranqüilidade nesse setor.

Faço referência a esse ponto porque, da tribuna
deste plenário, Deputados manifestaram outras opi
niões que não essa da auto-suficiência do petróleo,
com a melhoria das rodovias, hidrovias, ferrovias,
transporte aéreo e outros. Esperamos com isso que o
Brasil possa, realmente, nesse mundo globalizado



47058 Qualta-teira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

em que vivemos, buscar alternativas que lhe permita nosso serviço público em condições de funcionar de
importar menos e exportar mais. forma adequada.

O PFL, com muita honra, pede aos Srs. Parla- Já assinaram, até este momento, esse pedido
mentares que venham ao plenário a fim de que pos- de audiência com o Presidente da República os Ude-
samos concluir a votação dessa importante matéria. res do PT, Deputado Walter Pinheiro; do PPS, Depu-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado tado Rubens Bueno; do PMDB, Deputado Geddel Vi-
Inocêncio Oliveira, a Mesa agradece a VExa. a parti- eira Lima; do PFL, Deputado Inocêncio Oliveira, e es-
cipação. tamos colhendo outras assinaturas. Tenho certeza de

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, que todos os Uderes querem esta audiência com o
peço a palavra pela ordem. Presidente da República na semana que vem, ou ain-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem da nesta semana, para discutir essa crise institucional
V. Exa. a palavra. e~ ~ue está o Pa.ís, devido à paralisação dos s~rviços

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pel o _ publlcos,_determinados por uma greve que,. eVldente-
. _ . a . ~ mente, nao representa a vontade dos servidores. Os

demo Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, dlrl- servidores só opta am p I - t t"d
jo-me a V.Exa. com o objetivo de solicitar sua interlo- c' h d r. _ or e a por

t
na~ erem I EOtum

cução para representar a vontade de todos os Uderes amln. ,od' e neg07c51~Jao Icom e
t
s e overno. .n tre,

rt'd" d t C como Ja Isse, os /0, pe os se e anos sem reaJus e,
pa I a~los :s a asa.. pela defasagem salarial, e 3,5%, que é a proposta do

Ainda n.ao temos tod~~ as asslnatu.r~s, .mas es- Governo, que considero ofensiva e desrespeitosa,
tamos a camln~o, para sollclt.ar .uma aUdl.encla com o este Congresso Nacional precisa ajudar a encontrar
Exmo. Sr. P~esldente da Republlc~ e ~s lIder~s de.to- um caminho de negociação, e o Presidente da Repú-
dos os partld~s da, C~sa, com o intUito de discutir a blica tem que participar dela, Sr. Presidente.
greve no serviço publico federal. .

. Por ISSO, pedimos a V.Exa. que interceda junto
Estamos enfrentando o que consideramos uma ao Presl'dente a fl'm d q I'. . . . I "d d r d ,e ue possamos rea Izar uma

cr!se In~tltuclona, co~ as unlversl a es para Isa as reunião com a presença de todos os Uderes partidá-
ha ~ratlcam~nte ~~ .dlas e ~om toda a estrutura do rios e com o Presidente da República para discutir
serviço prevldenClarlO paralisada a quase sessenta'

d
'

dias. Precisamos encontrar uma forma de conseguir uma sal. a par~ essa greve.
retornar à normalidade no serviço público. Os Uderes MUito obrigado.
da Casa estão solicitando uma audiência com o Sr. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Recebo a
Presidente da República, para que possamos abrir solicitação de VExa. e irei encaminhá-Ia ao Presiden-
caminhos de negociação que nos retire desse impas- te da República.
se que faz com que uma greve permaneça paralisan- O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente
do todo serviço público do País. peço a palavra pela ordem. '

,Como ten~~ di~o, entre 3,5°/~ de reajuste e 75%, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem
que e o que reiVindicam os servidores,. pelo fato .de VExa. a palavra.
estarem há sete anos sem nenhum reajuste salarial,
evidentemente tem de haver um caminho de negocia- O ~~. CARLOS SANTANA .(pT-RJ. Pel~ orde~.
ção, de composição, de transigência. O que não po- Sem revlsao do o~ad~r.) - Sr. Pr~sldente, elogiO aqUi o
demos é enveredar pelo caminho da intransigência e trabalho da Comlssao que esta fazendo a emenda
da quebra do diálogo. aglutinativa à PEC na 277. Nós, que trabalhamos por

Na última sexta-feira o Ministro Paulo Renato mais de dois meses nessa Comissão, cremos que hoje
anunciou que vai cortar o pagamento dos servidores v~mos resolver um dos maiores problemas de ~nega~
em greve, dos professores, etc. Isso foi derrubado na çao de ICMS em no_sso País. Sabe~os que contlnu.ara
Justiça. Não é uma boa forma, Sr. Presidente, Srs. U- havend~ .adulteraçao. de combustlvel, p~r~ue eXiste
deres - e me refiro aqui ao Uder do Governo Arnaldo uma m~~la neste. PaiS, mas. es~ PEC e. Im~ortante
Madeira -, não podemos encarar esta como uma gre- para un!flcar o.s tributos. O dinheiro ?o antigo Imposto
ve que deva ser derrotada pelo Governo, porque isso do petroleo vai para estradas, ferroVias e portos.
pode nos colocar num campo de conflito cada vez É importante entendermos que hoje estamos so-
maior. Precisamos, sim, encontrar, por meio do diálo- lucionando um dos maiores problemas neste País, que
go, da negociação, um caminho que recupere parte é a sonegação. Temos um trabalho a fazer nesta Casa:
das perdas dos servidores e que consiga recolocar o combater a fraude que está ocorrendo internamente
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PRÓLOGO

CPI DOS COMBUSTIVEIS

Deputado Geraldo Vinho/;

Deputado Aldo DemarchiDeputado Edson Gomes

PL

Deputada Célia Leão

PT

por

PFL

PPS

PPB

Deputada Tezinha da Paulina

prB

Balanço numérico das atividades realizadas

- Audiências públicas realizadas - 27

- Audiências reservadas realizadas - 3

- Pessoas entrevistadas em oitivas - 45

- Ofícios expedidos - 363

- Volume de documentação -12500 folhas

- Ofícios recebidos - 90, em 450 folhas

- Blitz realizadas - 2

- Disque denúncia implantado - 0800150123

A adulteração e a sonegação sobre a tributação
incidente nos combustíveis, têm sido uma das preo
cupações das varias esferas do governo.

Este fato, adulterador e sonegatório, gera um
enriquecimento ilícito, seja pela falta de qualidade dos
produtos comercializacos para a população de uma
forma geral, bem assim pela evasão elevada de tribu
tos do setor, ocasionando uma corrente de prejuízo a
população em benefício de alguns.

A adulteração promove o uso de equipamentos
inadequados e provisórios em várias partes da opera
ção, e estes equipamentos ineficientes afetam o meio
ambiente. A adulteração ainda destrói o patrimônio do
consumidor e em alguns equipamentos a ineficiência
e a perda de potencia podem ocasionar desastres.

Deputado Pedro Yves Deputado Paschoa Thorneu

Deputado Arnaldo Jardim Deputado Vitor Sapienza

Deputado Ramiro MevesDeputado Arthur Alves Pinto

Deputado José Zico PradoDeputado Donisete Braga

PSDB

Deputado Ary Fossen Deputado Edmur Mesquita

RELA TÓRIO A QUE SE REFERE O ORADOR

RELATÓRIO PARCIAL DOS TRABALHOS

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
CONSTITUíDA COM A FINALIDADE DE APURAR

EVENTUAIS IRREGULARIDADE NA
DISTRIBUiÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E NA

QUALIDADE DOS COMBUSTíVEIS NO ESTADO.

Comissão Parlamentar de Inquérito Constiuída
com a Finalidade de Apurar Eventuais Irregularidades
a Distribuição, Comercialização e a Qualidade dos
Combustíveis no Estado

Presidente - Deputado Edmir Chedid, Vice-Pre
sidente - Deputado Geraldo Vinholi, Relator - Depu
tado Arnaldo Jardim
Membros Efetivos Membros Substitutos

com relação ao petróleo. Todos sabem de sua existên- Deputado Vaz de Lima
cia, e por isso esta PEC é extremamente importante.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo a
V.Exa. e à Casa que a Assembléia Legislativa do meu
Estado, São Paulo, tem em curso uma Comissão Par
lamentar de Inquérito que examina o problema dos
combustlveis no Brasil, do meio ambiente, da sone-
gação fiscal e, principalmente, do batismo, da adulte-
ração da gasolina.

Ontem, o Relator dessa CPI, Deputado Arnaldo
Jardim, apresentou à imprensa um relatório parcial
dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão. Obser-
vamos que vários pontos sugeridos pelo relatório es
tão sendo atendidos exatamente com a votação que
ora realizamos da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nO 277, com o substitutivo que estamos votando.

Portanto, quero pedir a V.Exa. autorização para
encaminhar à Mesa da Câmara dos Deputados, para
que fique registrado nos Anais da Casa, o belo relató
rio feito pelo Relator da Assembléia Legislativa de
São Paulo, Deputado Arnaldo Jardim, de uma Comis
são presidida pelo não menos ilustre Deputado Edmir
Chedid, do PFL paulista.

Era o que tinha a dizer.



Para a identificação do valor da base de cálcu
lo da mercadoria saída e apurar o resultado, poderá
identificar o valor da base de cálculo da retenção de
mercadoria saída e apurar o valor do imposte a ser
complementado, nos termos do art. 244 do Regula
mentar do ICMS, ou do imposto a ser ressarcido,
nos termos do art. 248 do referido Regulamento, ob
servada a disciplina regulamentar inerente e o dis
posto nesta Portaria, mediante a adoção do Método
Permanente ou do Método Anual.

A criação de um sistema para a restituição no
método permanente adotado, assim como o método
anual e a abrangência deveram ser regulamentados
pelo Confaz.

O contribuinte substituído enquadrado no mé
todo permanente, identificará o valor da base de cál
culo da retenção de mercadoria saída, e apurará o
valor de imposto a ser complementado ou do impos
to a ser ressarcido, mediante o cumprimento dos
procedimentos estabelecidos.

Será adotado controle de estoque para as
mercadorias enquadradas na sujeição passiva por
substituição, registrando-se a movimentação quanti
tativa das entradas, saídas e saldos, avaliadas pela
base de cálculo da retenção correspondente e com
identificação do valor de confronto para apuração do
imposto a ser complementado ou a ser ressarcido.

Deverá ser elaborado demonstrativo no livro
Registro de Saídas, após o fechamento dos regis
tros do período de apuração. sob o título "Método
Permanente - Apuração do Imposto a ser Comple
mentado ou a ser Ressarcido"

A base de cálculo e os Cálculos efetivos deve
rão ser ponto de regulamentação a ser definido em
decreto.

PROPOSTAS PARA RELATÓRIO FINAL
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Urge portanto a implantação de mecanismos e A alteração da diferença de pauta é um fator pri-
medidas modernas, adaptadas à realidade de uma mordial para que e evite o ressarcimento fabricado de
operação e que garantam uso seguro. diferença de ICMS.

A adição de solventes e outros derivados da cor- O incentivo ao ressarcimento tem ocasionado
rente petroquímica mais do que elevar o volume co- milhões em prejuízos a vários estados, em especial a
mercializado distorcem a qualidade do combustível. São Paulo grande produtor de combustíveis.

O poder públ~c~ d~ve proteger_a economia de São necessárias a regulamentação, e transfor-
seus tutelados, e dl~lnUlr a sonegaçao, aumentando mação em Lei da Portaria CAT N° 17 de 5-3-99,
desta forma a capacidade do Estado de promover o com as alterações das Portarias CAT n° 63/99,
Bem Comum. 88/2000 e 47/2001 cuja seqüência de raciocínio bá-

IINDICE DAS PROPOSTAS sico para a confecção de lei segue abaixo, e com
isto, se estabelecera disciplina para o complemento
e o ressarcimento do imposto retido por sujeição
passiva, e por substituição e dispondo sobre proce
dimentos correlatos.

Medidas Tributarias
- Proposta de Projeto de Lei que altera a dife

rença de pauta do ICMS dificultando o ressarcimento.
- Observações sobre a normatização da Nota

Fiscal.
- Pacto para a unificação da tarifa do álcool
- Mudança na pauta tarifaria para a corrente de

produtos oriundos da mesma base química.

Medidas para evitar fraudes e mistura
- Marcação de combustíveis.
- Padronizar a nomenclatura da corrente produ-

zida por petroquímica.
- Exigência de técnicos.
- Controle de vazão.
- Riscos da abertura de importações.

"Direitos" - Normas legais
- Tipificação de crime.
- Contrato constituído de sociedade em especi-

al no ramo de combustíveis, com sócio acobertado 
Proposta de trabalho.

- Lei de penalidades da ANP.
- Procedimento para a indústria de liminares.

Meio ambiente
- Regulamento anodica e catódica, a qualidade

e manutenção dos tanques.

Fiscalização
- Criação de convênios para uma operação

conjunta, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Segu
rança e ANP

- Identificação nos veículos de transportes de
combustíveis e solventes.

I - Medidas Tributárias

1 - Proposta de projeto de lei que altera a dife
rença de pauta do ICMS, dificultando o ressarci
mento.
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Do Controle de Estoque

1 - a nota fiscal de remessa para venda fora do
estabelecimento, emitida para acompanhar a merca
doria no seu transporte, bem como, a nota fiscal de
retorno das mercadorias não entregues, não serão
lançadas no controle de estoque;

2 - as notas fiscais emitidas por ocasião das en
tregas serão lançadas no controle de estoque;

Para os fins previstos, caso a nota fiscal que
acobertar a entrada registrar operações com mais de
uma mercadoria, o contribuinte destinatário poderá
exigir que o remetente identifique, relativamente a
cada item, o valor da base de cálculo da retenção cor
respondente, no campo "Informações Complementa
res" do documento fiscal.

O contribuinte que tenha recebido mercadoria di
retamente de outro Estado, em relação à qual lhe é exi
gido, quando da entrada da mercadoria, o pagamento
do imposto incidente na própria operação de saída e
nas subseqüentes e que, em razão de sua condição de
contribuinte substituído, esteja obrigado ao controle de
estoque de que trata este artigo, nele também deverá
escriturar aquela operação de entrada, utilizando a
base de cálculo da retenção pertinente.

O contribuinte substituído que promover saída
de combustível líqüido ou gasoso ou lubrificante, deri
vado de petróleo, recebido com imposto retido, com
destino ao contribuinte situado em outro Estado, ado
tará os seguintes procedimentos:

1 - sendo o remetente distribuidor de combustí
vel, como tal definido e autorizado por órgão federal
competente aplicar-se-á a disciplina específica relativa
ao ressarcimento prevista na legislação, sem prejuízo
do cumprimento das disposições desta portaria, exce
to quanto ao lançamento na coluna relativa ao valor de
confronto, prejudicar outros valores registrados.

2 - sendo o remetente distribuidor de combustí
vel, como tal registrado e autorizado pela Agência Na
cional de Petróleo - ANP, aplicar-se-á a disciplina es
pecífica, observado o disposto no específico.

3 - sendo o remetente Transportador Reven
dedor Retalhista (TRR), como tal definido e autori
zado por órgão federal competente, aplicar-se-á a
disciplina específica relativa ao ressarcimento pre
vista na legislação.

4 - sendo o remetente Transportador Revende
dor Retalhista (TRR), como tal registrado e autoriza
do pela Agência Nacional de Petróleo - ANp, apli
car-se-á a disciplina específica relativa ao ressarci
mento prevista na legislação, sem prejuízo do cumpri
mento das disposições desta portaria.

5 - tratando-se de outros estabelecimentos
não abrangidos pelos itens anteriores, não será lan
çado o valor de confronto, e regulamentado em pro
posta específica.

O pedido será instruído com:

1 - cópia dos documentos comprobatórios da
apuração do valor a ser ressarcido, de acordo com a
disciplina pertinente;

Das Disposições Finais e Transitórias

Regulamentação realizada até datas devida
mente parametrizadas com lançamentos previamen
te atribuídos aos estabelecimertos, como distribuidor
de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, como tal regis
trado e autorizado pela Agência Nacional de Petróleo
- ANp, localizado neste Estado, sem prejuízo da apli
cação, no que couber, da disciplina prevista nos de
mais dispositivos. Redação dada ao caput do art. 12
pelo inciso 11 do art. 1° da Portaria CAT n° 47 de
18-6-2001; DOE 19-6-2001; efeitos a partir de
19-6-2001 )

O complemento do imposto retido, ou o ressarci
mento do imposto retido em situação diversa da refe
rida, serão efetuados mediante a elaboração, pelo es
tabelecimento distribuidor de combustvel, de de
monstrativo mensal no qual será indicada individuali
zadamente a operação ou outro evento, e a apuração
do valor a ser complementado ou a ser ressarcido.

Será entregue cópia do arquivo magnético, nos
termos da disciplina a ser estabelecida pela Secreta
ria da Fazenda.

O contribuinte substituído elaborará relação do
estoque das mercadorias recebidas com imposto reti
do, existente no dia imediatamente anterior ao da ado
ção da sistemática prevista nesta portaria, contendo:

I - a identificação da mercadoria;

11 - a quantidade;

111- a especificação da unidade utilizada na con
tagem;

IV - o valor total da "Base de Cálculo da Reten
ção'" obtido no documento fiscal correspondente à en
trada ou, na impossibilidade de sua identificação, nos
documentos fiscais relativos às entradas mais recentes
e suficientes para comportar a quantidade registrada;

Justificação

Portanto a constituição Federal na Lei Comple
mentar n° 87-96 e a Lei n° 155, garantem que o im
posto da etapa presumindo que o fato gerador subse
qüente não ocorreu, existe um direito imediato e pre
ferencial ao ressarcimento deste tributo. O que se pro-



11 - Medidas Para Evitar Fraude e Mistura

1 - Marcação de Combustíveis
A CPI dos Combustíveis tem priorizado o deba

te do uso de marcadores na cadeia petroquímica, in
formando que esta medida deve ser o norte das pri
meiras atitudes a serem tomadas.

Em várias consultas e correspondências com os
órgãos responsáveis pelo setor, a CPI dos Combustí
veis tem defendido de maneira veemente a urgência
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põe é que não haja ressarcimento por causa de ven- interestadual 8% para os estados do Sul, Sudeste
da a preços diferentes e sim somente em caso de não para o resto do Brasil, o que promove 7 sul sudeste:
ocorrência do fato gerador, por exemplo incêndio. - Goiás - 26%

Parte expressiva dos resultados de empresas - Pará - 20%
que agem ilegalmente na área tarifaria e na área téc- - Rio de Janeiro - 30%
nica com adulterações, vêm do resultado financeiro - Roraima - 17%
das operações vinculadas as fraudes fiscais em es- _ Rio Grande do Sul - 28%
pecial a falsa remessas para outros estados e a apro- P na' ze o p a d t e 250/. ~ f' I ~ d . . - ara - r ar o pro u or /0
pnaçao Isca que esta operaçao po e permitir. C t d'f d 80/ 250/. . om es a enorme I erença e /0 para /0 a

O modelo a~lma representa u~a IInh~ me~tr? ~ evasão fiscal fica muito atraente.
um estudo que orienta o desenvolvimento final Jundl- , . ~

co e tributário pertinente da matéria e o projeto de lei . .Nossa proposta e esta?elecer u~a dlscussao
que será brevemente apresentado. ' I~~dlata co~ todo o setor mais as autOridades fazen

danas que vise;
2 - Observações sobre Normatizações de Nota 1 - analisar as conseqüências da aprovação da
Fiscal PEC que orienta o PPE - Parcela de Preço Específico;

O modelo d~ nota !iscal existente foi aprovado 2 - fixar proposta de lei complementar necessá-
recentemente a nlvel nacional no Confaz, em trabalho ria e conseqüente lei ordinária.
conjunto com a participação_da Secretaria de Estado Dessa forma, fixamos uma compatibilidade com
da Fazenda do Estado de Sao Paulo. os demais estados definindo urna meta de arrecada-

Além do trabalho na uniformidade na nomencla- ção e coibindo a e~asão fiscal.
tura, é necessária uma maior divulgação das exigên- . . .
cias que conferem ao instrumento de comprovação 4 - Mudança n~ Pauta Tanfarla papa a Corr.ente
fiscal, a transparência que ele deve possuir. de Produtos Oriundos da mesma Base Química

Permitida a colocação da marca fantasia no fun- Os produtos da corrent~ de .solven~e.s e ~erivados
do do papel, algumas empresas abusam com o ex- podem ser usados ~ra funçoes Industnal~ diversas. .
cesso de propaganda e outras figuras e símbolos co- _ O q~e ocorre e que para cada ~~ eXiste uma tan-
locados no fundo do papel, gerando dúbia interpreta- façao pertinente a? produto que sera cnad? com aba~
ção em alguns casos. de solvente. Com IstO o mesmo produto sal da petroqUl-

Alguns estados da União obrigam que na Nota mica com uma função.que_possui uma tarifa. baixa, e é
. . . . usado em para a fabncaçao de combustíveis. A alter-

Fiscal esteja Imp~es~o o se~ prazo de vall~a~e. No nância da compra para a fabricação de tintas e uso
caso de combustlvels e denva dos petroqulmlcos e di.. b r .. d I
químicos, face ao risco ambiental, fiscal e por todos como a IVO. em com us IvelS e um .~s exempos.
os fatos e ocorrências de adulteração que estão ocor- . A medld~ ~m estudo deve .unlflcar a ~auta, ou
rendo, a obrigatoriedade em se ter no impressa o pra- seja o v~lor mlnlmo f~turado em Imp?sto, n~o geran-
zo de validade no corpo do documento, com certeza do com..l~to .perspectlva de. ganhos financeiros .e por
irá gerar mais transparência e seriedade no mesmo. conseCl..uencla gerando deSinteresse em se realizar a

. operaçao.
3 - Pacto para a Unificação das Tarifas do Alcool O mecanismo esta em estudo para este item é o

A unificação da tarifa do álcool a nível nacional, de garantir o ressarcimento para quando o produto for
deve sem dúvida alguma inibir a tentativa de se falsifi- realmente usado para a finalidade a qual deve ser
car o transporte de produtos que na maioria das ve- submetido, garantindo assim o desinteresse nos ga-
zes não chegam a sair de nosso Estado. nhos tributários oriundos de sonegação.

Estudo sobre a esta sendo realizado com enti
dades envolvidas, ressaltando os impactos financei
ros, tributários e fiscais da pauta.

O ganho financeiro dos fraudadores na questão
de recolhimentos e ressarcimentos de ICMS, pode
ser combatido com a alteração tarifária a que se im
põe necessária realizar em curto prazo.

A tarifa de ICMS sobre o álcool hidratado é de
25% em São Paulo e na maioria dos estados da
União variando porem em alguns estados sendo que
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na criação dos marcadores na cadeia petroquímica,
que são traços químicos que passam a acompanhar o
produto sem que se altere a característica do produto
para qual foi criada.

O custo para a implementação é irrisório, e pode
ser facilmente ser absorvido pelo empresário que usa
o produto sem repasse ao consumidor.

A AN P, ciente desta prioridade, tem dado ênfase
ao estudo da marcação dos combustíveis colocando
a CPI a par dos mesmos devendo lançar a marcação
de uma linha da corrente petroqulmica, a linha de sol
ventes, ainda durante os trabalhos desta CPI.

2 - Padronizar a Nomenclatura da Corrente Pro
duzida por Petroquímicas

Justificativa e minuta do projeto de lei para regu
lamentação e criação de nomenclaturas oficiais para
os produtos derivados de petróleo.

Este projeto visa a segurança para o consumi
dor com relação à qualidade dos combustíveis comer
cializados por todas as distribuidoras, visto que, o
nosso Código de Defesa do Consumidor, por razões
óbvias, não consegue regulamentar toda a relação de
consumo.

A exemplo da Lei n° 6.360/73 e alterações pos
terior Lei n° 9.787/99, ficou disciplinado que os produ
tos farmacêuticos e derivados, teriam que adotar uma
denominação comum brasileira ou quando houvesse
denominação comum internacional, para que os con
sumidores finais conseguissem identificá-los de ma
neira clara e precisa.

Adotando-se uma mesma nomenclatura para
todos os produtos originados de petroquímica, passí
veis de comercialização, possibilitarão uma fiscaliza
ção mais rigorosa nos mencionados produtos, prote
gendo desta maneira, o consumidor final, que se sen
tir amplamente seguro com o produto adquirido.

Assim, se faz necessário, que haja a intervenção
da ANP - Autarquia Federal instituída pela Lei n°
9.478197, cuja competência é fiscalizar e regulamentar
as atividades da indústria do petróleo, determinando às
distribuidoras a utilização das nomenclaturas a serem
criadas por ela, ANp, disciplinando e estipulando uma
mesma linguagem para todos os referidos produtos.

Diante da nossa realidade, onde cada distribui
dora e petroquímica acrescentam ao combustível, pro
dutos impossíveis de identificação, para que possa re
vender aqueles produtos por valores inferiores aos
seus concorrentes, criam um desconhecimento por
parte dos fiscais e por conseqüência dos consumido
res, que visivelmente são os únicos prejudicados.

Com a criação de nomenclaturas técnicas cien
tíficas, que tenham como base a composição química
de cada produto e sua obrigatoriedade de utilização,
facilitará aos fiscais devidamente habilitados identifi
car e controlar os produtos que estão sendo comerci
alizados. Estes fiscais, conseguirão identificar os pro
dutos, mediante prévia consulta das notas fiscais que
deverão conter expressamente as nomenclaturas e o
fim que ele se destina.

Com base na nossa carta magna, as distribuido
ras pela livre concorrência, lhes são facultados o direi
to e dever de buscar os melhores preços e melhor qua
lidade. Porém, esta livre concorrência não pode ferir o
direito de informação do consumidor no que se refere
ao seu conhecimento do produto que está adquirindo.

É obvio que por se tratar de nomenclatura técni
ca científica, haverá também a necessidade da identi
ficação do produto de maneira clara ao consumidor,
pelo que, a ANP deverá divulgar por todos os meios
de comunicação tais portarias, até satisfazer todas as
eventuais dúvidas do consumidor, bem como, exigir a
fixação do rol das nomenclaturas em local visível em
todas as revendedoras e distribuidoras.

As sugestões para a regulamentação e nor
mas disciplinadoras das idéias acima mencionadas
que deverão ser estabelecidas pelo órgão compe
tente, ou seja, a ANP - Agência Nacional de Petró
leo, são:

1} Que, todos os produtos com a mesma com
posição química tenha uma mesma nomenclatura
técnica científica;

2} Que a nomenclatura deverá ser exigida para
todas as petroquímicas, distribuidoras, refinarias e
revendedoras;

3} Que, aquelas distribuidoras que desejarem
utilizar nomes fantasmas para seus produtos, deve
rão também identificá-los com a nomenclatura oficial
de forma clara e expressa;

4} Que, nas notas fiscais que acompanharão
os produtos deverão ser emitidas de maneira clara e
expressa contendo a nomenclatura técnica científica
oficial do produto;

5} Que, as mencionadas notas fiscais deverão
conter outrossim, o fim a que se destinará o produ
to, evitando o desvio de sua finalidade.

6) Que, a ANP ficará obrigada a divulgar estas
portarias, mediante todos os meios de comunicação
necessários para esclarecimentos do consumidor final
e fixação em lugares de comercialização dos produtos.
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Padronizar a Nomenclatura da Corrente
Produzida por Petroquímicas

Dispõe sobre a criação de nomenclaturas a que
ficam sujeitos todos os produtos derivados de petróleo.

Art. 1° A ANP - Agência Nacional de Petróleo,
deverá criar e estabelecer aos produtos derivados de
petróleo uma única nomenclatura técnica científica,
para cada produto com a mesma composição química.

Art. 2° Estas nomenclaturas deverão ser utiliza
das por todas as petroquímicas, distribuidoras, refina
rias e revendedoras.

Art. 3° As distribuidoras, revendedoras e etc, que
utilizarem nomes fantasias para seus produtos deve
rão identificá-los com a nomenclatura técnica científica
estabelecida pela ANp, de forma clara e expressa.

Art. 4° As notas fiscais que acompanharão os
produtos deverão conter expressamente a denomina
ção da nomenclatura técnica científica.

Parágrafo único. Conterá outrossim, na mencio
nada nota fiscal, o fim a que se destina o produto co
mercializado.

Art. 5° As distribuidoras, refinarias, revendedo
ras, petroquímicas terão o prazo de 120 (cento e vin
te) dias após a entrada em vigor desta lei, para se
adequarem as alterações e adaptações necessárias
ao cumprimento no que nela se dispõe.

Art. 6° A ANP fica obrigada a divulgar as portari
as em todos os meios de comunicação necessários,
bem como, fixação da relação contendo todas as no
menclaturas técnicas científicas dos referidos produ
tos, para conhecimento do consumidor.

Art. ]O A ANP - Agência Nacional de Petróleo
terá o prazo de 90 (noventa) dias para regulamentar
os dispositivos acima.

3 - Exigência de Técnicos
Algumas operações realizadas na área da distri

buição de produtos petroquímicos, necessitam verda
deiramente de técnicos credenciados nos órgãos de
classe competentes, pertinentes ao setor envolvido e
a operação propriamente dita.

A mistura de álcool carburante na gasolina - A por
exemplo, pode ser realizada no próprio momento do
abastecimento do veiculo transportador, e esta opera
ção não é acompanhada por um químico responsável.

Entre a documentação em poder da CPI, a preo
cupação sobre o uso de benzeno, o mal que ele faz e a
falta de profissionais especializados na área, é mostra
da em correspondências envolvendo o Conselho Regi
onal de Química a Fundacentro e o Sindicato dos Re
vendedores do Comercio Varejista de Combustíveis.

É necessária portanto uma auditoria em todas
as fases da manipulação e de transformação da ca
deia petroquímica para que se confirme a real neces
sidade de se colocar técnicos responsáveis que este
jam legalmente capacitados para realizar a operação
de modo a evitar fraudes, e acima de todo evitar de
sastres e problemas que possam advir de uma opera
ção mal realizada.

Após, a CPI pretende se reunir com os diversos
conselhos profissionais envolvidos, criando um mo
delo ideal para que se possa realizar o trabalho con
tando com técnicos capacitados para cada função.

4 - Controle de Vazão
As ações judiciais constantemente derrubam re

gulamentos criados pelo executivo.

Para um melhor monitoramento do fluxo dos
produtos geradores, no caso em tela combustíveis, é
necessário a implementação de um controle de vazão
nos postos e distribuidoras de combustíveis.

As Principais Características do Projeto
Como é de conhecimento geral da sociedade, o

controle exercido na refinaria de combustível, tem se
mostrado parcialmente satisfatório.

E o motivo é de fácil entendimento.

A produção de combustível e lubrificantes em ge
rai, elaborados pelas refinadoras de derivados de pe
tróleo é destinadas na proporção de 95%, a consumi
dores finais destes bens. E o restante (5%), é impulsio
nado para o consumo pelos grandes frotistas, monta
doras de veículos, navegação de cabotagem e etc.

Ante a esta realidade mercadológica, é correto
afirmar, que a grande massa de recurso tributável, en
contra-se nas mãos do mercado varejista.

Com a premissa legal disposta no art. 155 c.C. 11,
§ 2° I e § 3°, da Magna Carta Nacional é necessário
um controle mais efetivo no final da cadeia produtiva
do setor, ou seja, no posto revendedor do combustf
vel, (vulgarmente denominado de posto de gasolina),
pois o ICMS incidente sobre os combustíveis tem
como base de cálculo. O valor agregado em cada
operação.

Até recentemente, não havia meio eletrônico
apto a transmitir os dados de controle fiscal com
confiabilidade nas in-formações. Isto então gerava
controles escriturais, os quais permitiam o cruza
mento de informações, validando ou não as opera
ções praticadas pelos contribuintes. E verdade que
este sistema de controle fiscal, pode ser facilmente
burlado, caríssimo, requer pessoal altamente espe
cializado e etc.



Riscos na Abertura das Importações de Com
bustíveis e Produtos Químicos

A Agência Nacional de Petróleo tem anunciado
que prepara uma resolução e edição de normas que
permitirão e disciplinarão a importação de combustí
veis e produtos químicos.

Vários depoimentos, estudo de irregularida
des recomendaram que inúmeros cuidados sejam
adotados;

Será permitida a importância de gasolina? Qual?

Produtos que serão usados na composição da
gasolina C?

Qual será a nomenclatura observada?

A Comissão Multidisciplinar

Dito isto, e como a matéria é de grande profundi
dade, abrangendo uma série de cadeias produtivas,
interesses dos consumidores de combustíveis, associ
ativos, econômicos, tributários e etc., urge a criação
de uma comissão multidisciplinar, para estudar o pro
blema em toda a sua complexidade. Buscando deste
modo, o bem comum em sua plenitude e a dar, via de
conseqüência a melhor resposta à sociedade como
um todo.

Neste contexto, os gastos poderiam ser assi
milados pelo erário público em sua totalidade. Isto
se houvesse a hipótese de licitação para aquisição
dos equipamentos de controle.

Outra modalidade poderia utilizar-se de incenti
vos fiscais, para quem efetivamente implantar os con
troles eletrônicos nos termos exigidos pelo Poder PÚ
blico. Sendo concedido em razão da efetiva implanta
ção e utilização, redução de base de cálculo ou isen
ção tributária por tempo determinado.

E finalmente. A possibilidade de estes gastos
serem arcados pelas empresas que operam no ramo,
sem qualquer repasse ou divisão das despesas com
o erário.

Para a implementação do sistema é necessá
rio dar confiabilidade nele. Em sendo assim, toda a
sistemática de controle deverá passar por um órgão
de grande credibilidade junto à opinião pública, que
desenvolverá algumas tarefas básicas, tais como,
aferir a confiabilidade das informações prestadas
pelos equipamentos eletrônicos, bem assim, elimi
nar a possibilidade de fraude nos mesmos.

Destarte o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo (IPT). seria o órgão apro
priado para prestar estas informações.

Não bastasse este aspecto, é necessário atri
buir ao Erário o competente poder de polícia. Sem o
que, não é viável operacionalizar o sistema.

Como no estado moderno, os administrados
estão sujeitos ao princípio da estrita legalidade, nos
termos do art. 5°, 11 da Constituição Federal, é ne
cessário tornar obrigatória o cumprimento da norma
apta a implantar o sistema e suas obrigações aces
sórias.

Com esta premissa, e necessário adicionar ao
RICMS, Decreto n° 45.490/00, as obrigações que o
Contribuinte do tributo está obrigado a cumprir e, as
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Porém, com recursos eletrônicos de transmis- infrações caso não cumpra o disciplinado na norma
são de dados às coisas mudaram e hoje já é possí- de incidência. Inclusive com modais de ilícito tributá-
vel obter-se eficiência fiscal, por intermédio de cons- rio, sem afastar a incidência de normas de natureza
tante fiscalização, eliminação de delitos e fraudes penal, provocando, concomitantemente, a atuação
com equipamentos eletrônicos confiáveis. do órgão administrativo fiscal e do órgão judiciário.

Com a adoção desta tecnologia, cessa as ven- ~ Custo da Implantação do Sistema
das irregulares entre Estados, a compra de combustl- Obvio é, que a implantação do sistema e dos
veis de fornecedores inaptos, combustíveis adultera- equipamentos eletrônicos de controle têm um custo.

dos e etc. E este custo deve ser estudado pelos parla-
Basicamente, o Sistema Integrado de Controle mentares e por qual pessoa de direito será assimila-

de Venda de Combustíveis é um controle realizado do.
na vazão em bombas de combustíveis de postos de
abastecimentos e a transmissão desta informação
para uma central de processamento.

O sistema integrado é composto por três etapas
de controle:

a) Subsistema de Medição de Vazão
b) Subsistema de Transmissão
c) Subsistema de analise e Processamento.

Uma vez de posse dos dados disponibilizados
pelo Sistema Integrado, o Governo terá condições
de auditar e comparar volumes adquiridos, vendidos
e declarados pelos postos de revenda, de modo a
combater dois pontos cruciais para a população: a
sonegação fiscal e a adulteração de combustíveis.

A Necessidade do Poder de Polícia



O Decreto nO 3.824, de 29-5-2001 ,dispõe sobre a
adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina.

"Art. 1° A partir de 31 de maio de 2001 será de
vinte e dois por cento o percentual obrigatório de adi
ção de álcool etílico anidro combustível à gasolina.

DECRETO N° 2.953, DE 28 DE JANEIRO DE 1999

O Decreto n° 2.953, de 28-1-1999, "dispõe so
bre o procedimento administrativo para aplicação de
penalidades por infrações cometidas nas atividades
relativas e indústria do petróleo e ao abastecimento
nacional de combustíveis, e dá outras providências."

A fiscalização das atividades relativas à indús
tria do petróleo e ao abastecimento nacional de com
bustíveis, bem como do funcionamento do Sistema
Nacional de Estoques de Combustíveis e do Plano
Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis
será realizada pela Agência Nacional do Petróleo .:..
ANp, na forma daquele Decreto.

No § 2°, do art. 1° "A ação fiscalizadora da ANP
será exercida diretamente ou por intermédio de ór
gãos da Administração Pública, direta ou autárquica,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios, mediante convênios em que sejam definidas
as condições de desempenho da função, com a dele
gação de poderes para apuração das infrações, ins
trução e julgamento das autuações e aplicação das
penalidades correspondentes."

Este decreto não prevê o crime de "adulteração"
ou "adição de quaisquer produtos derivados ou não do
petróleo nos combustíveis", mas prevê que certas ocor
rências contidas nos incisos V, VI, VIII, X, XI ou XIII são
passíveis de remessa ao Ministério Público para os efei
tos previstos no Decretcr-Lei n° 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940, nas Leis nOs. 8.078, de 11 de setembro de
1990, 8.884, de 11 de junho de 1994, e 8.176, de 8 de
fevereiro de 1991, e legislação superveniente.

Portanto, poderia ser proposta a modificação
desse decreto, fazendo-se incluir um inciso de n° XV,
no art. 28, com a seguinte redação:

"Art. 28. A pena de multa será aplicada na ocor
rência das infrações e nos limites seguintes:

XV - adulterar ou adicionar quaisquer produtos
derivados ou não de petróleo aos combustíveis, não
previstos em lei ou legislação específica.

multa - de R$ ...(... reais) a R$... (...reais)."(AC)

Em conseqüência dessa alteração, o art. 35 do
mesmo Decreto também seria alterado, para fazer-se

LEI N° 8.723, DE 28-10-1993
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_ Quais os instrumentos de controle e certifi- DECRETO N° 3.824, DE 29 DE MAIO DE 2001
caça0?

Especialistas alertam para a possibilidade de
eler:nentos :scaparem ao controle da fiscalização,
da Importaçao do blend ser desviada de sua finali
dade.

A Lei n° 8.723, de 28-10-1993, dispõe sobre a
redução de emissão de poluentes por veículos auto
motores e dá outras providências.

"Art. 9° É fixado em vinte e dois por cento o
percentual obrigatório de adição de álcool etílico
anidro combustível à gasolina em todo o território
nacional.

§ 1° O Poder Executivo poderá elevar o referi
do percentual até o limite de vinte e quatro por cento
ou reduzi-lo a vinte por cento.

§ 2° Será admitida a variação de um porto por
cento, para mais ou para menos, na aferição dos per
centuais de que trata este artigo."

Por isso a CPI dos Combustíveis organizará
uma Audiência Pública para discutir, antecipada
mente, as nomas a serem estabelecidas pela ANP.

'" - "Direitos" - Normas Legais

1 - Tipificação de Crime
A impunidade conduz e auxilia na facilidade em

se conseguir mão de obra para operar ilegalmente
com combustíveis.

Na minuta em pauta esta colocada a razão e o
amparo legal para que se crie um projeto de lei, e se
tipifique como crime o comércio ilegal de combustíve
is em todos os seus níveis, e estágios, abordando a
participação principal e a solidária também.

O Amparo Legal

DECRETO N° 2.455, DE 14-1-1998

O Decreto n° 2.455, de 14-1-1998, implantou a
Agência Nacional do Petróleo - ANp, Autarquia sob Re
gime Especial, aprovando sua Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
Funções de Confiança e dando outras providências.

Art. 1° Fica implantada a Agência Nacional do Pe
tróleo - ANp, autarquia sob regime especial, com perso
nalidade jurídica de direito público e autonomia patrimo
nial, administrativa e financeira, vinculada ao Ministério
de Minas e Energia, com prazo de duração indetermina
do, como órgão regulador da indústria do petróleo, nos
termos da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997.



LEI N° 8.176, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1991

Define Crimes contra a Ordem Econômica, e
Cria o Sistema de Estoques de Combustíveis.

Art. 1° Constitui crime contra a ordem econômica:

I - adquirir, distribuir e revender derivados de
petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis,
álcool etílico hidratado carburante e demais com
bustíveis líquidos carburantes, em desacordo com
as normas estabelecidas na forma da lei;

11 - usar gás liquefeito de petróleo em motores
de qualquer espécie, saunas, caldeiras e aqueci
mento de piscinas, ou para fins auto motivos, em
desacordo com as normas estabelecidas na forma
da lei.

111 - adulterar ou adicionar quaisquer produtos
derivados ou não de petróleo aos combustíveis, não
previstos em lei ou legislação específica, (AC)

Pena - detenção de um a cinco anos."

Em decorrência da proposta de modificação
anterior, propõe-se também a alteração da Lei n°
1.521/51, que teria acrescido ao seu art. 2° o inciso
XII, com a seguinte redação:

LEI N° 1.521, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1951

Altera Dispositivos da Legislação
Vigente sobre Crimes contra a Economia
Popular.

Art. 2° São crimes desta natureza:

LEI N° 9.847, DE 26 DE OUTUBRO DE 1999

Dispõe sobre a fiscalização das ati
vidades relativas ao abastecimento naci
onal de combustíveis, de que trata a Lei
n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabe
lece sanções administrativas e dá outras
providências.

"Art. 3° A pena de multa será aplicada na ocor
rência das infrações nos limites seguintes:

"CAPíTULO V
Das Disposições finais

Art. 35. Nos casos das infrações previstas nos in
cisos V, VI, VIII, X, XI, XIII e "XV' do art. 28 deste De
creto, uma vez concluído o procedimento administrati
vo de apuração, a autoridade competente da AN P sob
pena de responsabilidade, encaminhará ao Ministério
Público cópia integral dos autos, para os efeitos previs
tos no Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940, nas leis nOs 8.078, de 11 de setembro de 1990,
n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e n° 8.176, de 8 de
fevereiro de 1991, e legislação superveniente." (AC)

Com essa alteração, a lei n° 9.847/99 também
deverá ter acrescido o inciso XIX no art. 38 e alterado
o art. 17, que passariam a ter a seguinte redação.
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incluir o inciso XV nas condições ali previstas, pas- ridade com as indicações constantes do recipiente
sando a ter a seguinte redação: da embalagem ou rotulagem, que os tornem impró

prios ou inadequados ao consumo a que se desti
nam ou lhes diminuam o valor.

§ 1° As companhias distribuidoras proprietárias
de equipamentos, destinados ao abastecimento de
combustíveis e responsáveis pelo sua manutenção,
respondem solidariamente com os postos revende
dores por vícios de funcionamento dos mesmos.

§ 2° A responsabilidade das pessoas jurídicas
não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras
ou partícipes do mesmo fato.

§ 3° Poderá ser desconsiderada a personalida
de jurídica da sociedade sempre que esta constituir
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao
abastecimento nocional de combustíveis ou ao Siste
ma Nacional de Estoques de Combustíveis."

Em decorrência da proposta de modificação an
terior, propõe-se também a alteração da lei nO
8.176/91, que teria acrescido ao seu art. 1° o inciso 111,
com a seguinte redação:

XIX - adulterar ou adicionar quaisquer produtos
derivados ou não de petróleo aos combustíveis, não
previstos em lei ou legislação específica.

multa - de R$ ... ( reais) a R$ ... (... reais)." (AC)
"Art. 17. Constatada a prática das infrações pre

vistas nos incisos V VI, VIII, X, XI, XIII e "XIX" do art.
3° desta lei, e após a decisão definitiva proferida no
processo a administrativo, a autoridade competente
da ANP, sob pena de responsabilidade, encaminhar
ao Ministério Público cópia integral dos autos, para os
efeitos previstos no Decreto-lei nO 2.848, de 7 de de
zembro de 1940, nas leis nOs 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e n°
8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e legislação super
veniente." (AC)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
fORNECEDOR LEI N° 9.847/99

"Art. 18. Os fornecedores e transportadores de
petróleo e seus derivados, de gás natural e conden
sado, bem assim de álcool etílico combustível, res
pondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade, inclusive aqueles decorrentes da dispa-
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XII - adulterar ou adicionar quaisquer produtos
derivados ou não e petróleo aos combustíveis, não
previstos em lei ou legislação específica. (AC)

Pena - detenção de seis meses a dois anos e
multa de .. ' a ... "

2 - Contratos Constitutivos de Sociedade em
Especial no ramo de combustíveis com sócios
acobertados - Propostas de Trabalho

O termo "laranja" é comumente utilizado para
designar pessoas que atuam como escudos prote
gendo os verdadeiros sócios de determinadas socie
dades, ora acobertando negócios escusos, ora para
simplesmente manter em sigilo os nomes dos propri
etários de um negócio.

Assim, na constituição da sociedade, ao invés de
constar o nome dos verdadeiros sócios, são apresenta
das terceiras pessoas como tais, de forma que se oculte
a verdadeira identidade dos titulares da empresa.

Assim, tem os "laranjas" a função de, diante dos
olhos do Fisco e das autoridades competentes, cons
tar como sócios das empresas, propiciando aos ver
dadeiros sócios a livre atuação, arquitetando formas
de criar empresas fantasmas, e com a facilidade com
que são criadas fazê-Ias desaparecer. Tal prática faci
lita a transferência de bens de empresas em estado
de falência para outras recém-criadas, bem como en
cerrar empresas que estão sob vigilância severa
transferindo bens e atividades para outras socieda
des. A atuação dos "laranjas" nesses casos é impor
tante, na medida em que concedem a empresas coli
gadas ares de empresas totalmente distintas, já que
perante os órgãos de fiscalização constam como só
cios pessoas totalmente distintas entre si, enquarto
os verdadeiros proprietários permanecem ocultos, fa
cilitando assim, essas transações.

Embora a princípio se torna difícil a identificação
desses "laranjas", a CPI tem propostas em estudo
que visam amenizar a questão. Mesmo porque se
gundo as leis civis e comerciais em vigor, qualquer
pessoa civilmente capaz pode exercer a mercancia e
em conseqüência pertencer a uma sociedade, abrir
uma empresa.

Sob esse aspecto, o Poder Judiciário vem en
tendendo sistematicamente que a Secretaria da Fa
zenda não pode negar o registro de uma empresa
apenas e simplesmente por desconfiar ser ela consti
tuída por sócios "laranjas", se outras provas de simu
lação não trem apresentadas. Em segundo lugar, to
dos os dias surgem novas pessoas dispostas em
prestar seus nomes para esse fim, o que obviamente
dificulta em muito a identificação de empresas consti
tuídas por simulação, já que esses iniciantes não pos-

suem qualquer registro nos órgãos competentes.
Entretanto, alguns procedimentos poderiam ser utili
zados, anteriormente à autorização para funciona
mento da empresa, no tocante à pessoa dos seus só
cios que poderiam propiciar a identificação de uma
empresa composta por "laranjas".

Assim, um dos principais indícios identificado
res de simulação é a falta de condições econômicas
dos sócios para compor determinada empresa. Bem
se sabe que aqueles que pretendem constituir uma
sociedade devem ter disponibilidade financeira para
tanto e possibilidade para integralizar o seu capital
social. É freqüente observarmos que grande parte
dos "laranjas" não possui aporte financeiro para inte
grar determinada empresa. Não é raro encontrarmos
donos de verdadeiros conglomerados financeiros que
possuem como bens pessoais apenas um casebre.

Essa incompatibilidade pode ser considerada
indício veemente de que aquela pessoa está aco
bertando sociedade a qual não pertence. Assim, a
apresentação de uma declaração de bens dos pre
tensos sócios da empresa e a análise de compatibi
lidade entre esses bens e a sociedade que preten
de se iniciar poderia ser uma solução para o proble
ma, mas que esbarra em uma série de dificuldades,
que vão desde a proteção constitucional ao sigilo
bancário e de bens, até falta de elementos para
essa averiguação.

Outra constatação, é a de que em algumas áre
as de atuação, como postos de gasolina e distribuido
ras, muitas das pessoas utilizacias como "laranjas" se
repetem, ou seja, são usadas para compor várias so
ciedades, muitas vezes simultâneas, com constantes
alterações em suas constituições visando embaraçar
e dificultar a atuação das autoridades fiscalizadoras.
Daí, seria essencial municiar tanto a Secretaria da
Fazenda quanto a Junta Comercial do Estado de São
Paulo visando aperfeiçoar os cadastros existentes, de
forma a propiciar o cruzamento de informações entre
esses orgãos e com isto identificar os "laranjas" con
tumazes. Tal procedimento, com certeza, iria inibir a
atuação dessas pessoas, e com isto proibir a atuação
de "laranjas profissionais", vale dizer, pessoas que
vendem seu nome para esse fim.

Esse segundo procedimento poderia também
auxiliar na descoberta das quadrilhas especializadas
em criar e desaparecer com empresas, postos de ga
solina e distribuidoras, propiciando a identificação
dos focos de envolvimento nas diversas regiões do
Estado de São Paulo.

Entretanto, como anteriormente, ressaltado,
todo dia surgem novas pessoas dispostas a ceder



4 - Procedimento para a Industria de Liminares
No que COncerne à competência regulamentar,

a ANP vem editando portarias que visam não só a cri
ar um mercado mais competitivo, como também as
segurar os interesses do consumidor quarto a preço,
qualidade e oferta dos produtos. Convém ressaltar
que, tais diretrizes, ou seja, a competitividade de mer
cado e a proteção aos direitos do consumidor, além
de serem princípios constitucionais, estão entre os
objetivos a serem observados pela política nacional

3 - Lei de Penalidades da ANP
Em inúmeras oitivas da CPI, a questão de pena

lidades tem se mostrado incoerente com o tamanho e
com a seriedade que o assunto merece.

Empresas e pessoas físicas, dispõe de condi
ções de defesa que opaca e torna menos cristalinos,
fatos concretos que em qualquer situação, mesmo na
justiça comum, a penalização seria imediata.

O que se leva em questão, é que a demora e a
leveza nos julgamentos e nas penalidades a serem
imputadas aos infratores, levam por várias vezes a
servirem de álibi aos mesmos perante a justiça co
mum, ou seja podem usar a demora ou o resultado do
julgamento da agência reguladora a seu favor.

A CPI portanto esta realizando um trabalho so
bre a Lei das Penalidades da ANp, no sentido de auxi
liar e amparar legalmente esta agência de regulação,
de modo que a mesma possa com maior rigor usar o
poder de sanção que lhe é pertinente.
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seus nomes para as redes de simulação, e apenas para o aproveitamento racional das fontes de energia,
uma constante e criteriosa análise dos arquivos da haja vista o art. 10 da Lei n° 9.478/97.
Junta Comercial poderia propiciar a descoberta des- Assim sendo, deste a implantação efetiva da
sas simulações. ANP, que ocorreu em 1998, vêm sedo editadas porta-

Não é demais ressaltar a dificuldade em se rias que regulamentam as mais diversas atividades
identificar essas pessoas e conseqüentemente coibir que integram a indústria do petróleo. Por atividades
essa atuação. A constituição de uma sociedade é, em integrantes da indústria do petróleo entendem-se
nome da celeridade e dinâmica que envolve os atos aquelas relacionadas à exploração, desenvolvimento,
comerciais, relativamente fáceis e qualquer atuação produção, refiro, processamento, transporte, importa-
legislativa visando impor barreiras para a criação das ção e exportação de petróleo, gás natural e outros hi-
empresas traria dificuldades para o próprio andamen- drocarbonetos fluidos e seus derivados.
to dos atos de comércio. Dentre as Portarias editadas pela Agência, as

É preciso bem da verdade, criar requisitos es- que são mais combatidas pelos agentes econômicos,
pecíficos para a constituição de empresas no ramo por intermédio do Poder Judiciário, são aquelas que
de postos de gasolina e distribuidoras de petróleo. direcionam-se a regulamentação de um segmento
A Secretaria da Fazenda, por meio de seu órgão es- específico, qual seja, o abastecimento nacional de
pecial para essa matéria, vem denunciando tais difi- combustíveis. Em outras palavras, são aquelas porta-
culdades e propondo soluções, já que sua vivência rias que tem como alvo a regulamentação das ativida-
nessa área já conta com anos de trabalho e análise des de distribuição e de revenda de combustíveis lí-
diuturna de questões que envolvem empresas cria- quidos derivados de petróleo e outros combustíveis
das mediante simulação. automotivos.

Os agentes econômicos que exercem estas ativi
dades de distribuição e de revenda de combustíveis são
as empresas distribuidoras, as Transportadoras-Reven
dedoras-Retalhistas e os Postos Revendedores.

As empresas distribuidoras são especializadas
para a comercialização por atacado com a rede vare
jista ou com grandes consumidores de combustíveis,
lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito envasado.
Adquirem os combustíveis dos fornecedores e ven
dem par os postos revendedores, para as TRR
(Transportadoras-Revendedoras-Retalhistas) e para
os grandes consumidores.

As TRR são credenciadas para comercializar
óleo combustível (apropriado para queima em caldei
ras e fornos), óleo diesel e querosene. A atividade de
TRR compreende a aquisição, armazenamento,
transporte, comercialização e o controle de qualidade
dos combustíveis. As TRR adquirem produtos a gra
nel das distribuidoras, e os revendem a retalho direta
mente no domicílio do consumidor.

Finalmente, os postos revendedores dedi
cam-se a atividade de venda a varejo, lubrificantes e
gás liqüefeito envasado. Adquirem produtos das dis
tribuidoras e revendem aos consumidores.

De observar que as distribuidoras, as TRR e os
postos revendedores insurgem-se contra as Portari
as, que regulamentam as suas atividades, de modo a
obterem tutelas judiciais que a isentem de cumprir as
exigências que são devidas, o que implicaria, em últi
ma análise, no exercício da atividade comercial à
margem do poder fiscalizatório da ANP.



PORTARIA ANP N° 72/00 E
PORTARIA ANP ND 115/99

1. Sistemática de aquisição de combustíveis
por parte das distribuidoras.

Historicamente, o procedimento de homologa
ção dos pedidos mensais de combustfveis automoti
vos, realizados pelas distribuidoras aos produtores
era baseado em liberação de cotas mensal, visando
uma distribuição que atendesse às distribuidoras e
resguardasse o estoque nacional de combustíveis.
Esta homologação mensal era atribuída ao órgão es
tatal que detinha a competência para regulamentar o
setor do petróleo e seus derivados: Conselho Nacio
nal de Petróleo - CNp, Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC e, atualmente, Agência Nacio
nal de Petróleo - ANP.

Desde a vigência da Portaria ANP n° 115/99, foi
instituído um regime alternativo para as distribuido
ras, que poderiam adquirir os seus produtos sem sub
meter-se ao procedimento homologatório da citada
Portaria, bastando, para tanto, que celebrassem con
trato de fornecimento diretamente com os produtores
de combustíveis. Ou a distribuidora adquiria combus
tíveis pela sistemática de pedidos mensais homolo
gados pela ANP, ou adquiria combustíveis mediante
contrato de fornecimento diretamente com o produtor.
Essa possibilidade estava prevista no art, 12 da Por
taria AN P n° 115/99.

Posteriormente foi editada a Portaria ANP nO
72/00, que é o ato administrativo que atualmente re
gulamenta os procedimentos a serem observados
pelo distribuidor de combustíveis derivados de petró-

PORTARIA ANP ~ 116/00

1. Identificação da Origem do Combustível

O art. 11 e seus parágrafos, que tem como ob
jetivo a segurança do consumidor quanto a origem
do combustível comercializado, estabelece que, o
revendedor que exibir uma determinada marca co
merciai, somente poderá vender combustível forne
cido pelo distribuidor detentor daquela marca exibi
da. Exemplificando, um revendedor que ostente a
marca "X", somente poderá vender com combustível
fornecido pela distribuidora "X", Trata-se de uma fi
delidade a bandeira imposta aos Postos revendedo
res, consagrando um procedimento já costumeiro
entre estes e as empresas distribuidoras.

Por outro lado, caso o revendedor opte por não
exibir marca de um distribuidor específico, revende
dores chamados de "bandeira branca", deverá indicar
em cada bomba abastecedora, o distribuidor do com
bustível fornecido naquela bomba,

Em outras palavras, o consumidor sempre sa
berá a origem do combustível que coloca no seu car-
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As Portarias que costumam ser objeto de ações ro, Tudo claro, transparente, permitindo, por exemplo,
judiciais são: buscar responsabilidades no caso de venda de com-

- Portaria ANP n° 116/00, que regulamenta a bustível adulterado,
atividade de Posto revendedor de combustíveis; É lamentavelmente comum a adição de solven-

- Portaria ANP n° 72/00, que regulamenta o pro- tes, por exemplo, nos combustíveis vendidos aos con-
cedimento de aquisição de gasolina e óleo diesel por sumidores, causando danos irreparáveis aos seus ve-
parte das empresas distribuidoras; ículos. E isso vem sendo feito, principalmente, pela di-

_ Portaria ANP n° 202/99, que regulamenta a ficuld.ade de se verificar a origem dos combustíveis
atividade de distribuição de combustíveis; vendidos nos postos revendedores.

- Portaria ANP n° 201/99, que regulamenta a . Não há qualquer restrição às empresas distri-
atividade de Transportador-Revendedor-Retalhista bUld?ras e aos postos revendedor~squanto ao com-
de combustíveis, exceto álcool, gasolina e GLP _ gás bustlvel que fornecem aos seu ch:ntes. Podem os
liqüefeito de petróleo' revendedores venderem combustlvel de qualquer

P rt . ANP' ° 29/99 . I t d distribuidora, desde que, identifiquem, claramente,
- o ana n , parcla men e revoga a . t 'd' d b' I d'

I P rt . ANP ° 202 99 I t t' 'd d Jun o ao consumi or, a orrgem o com ustlve ven 1-
pe a o ana n ;, regu amen a a a IVI a e d É d' 't b" d 'd ' .
d d' t 'b '~d b t' ' o. um Irei o aSlco o consumi or, que Ja vem,e IS n ulçao e com us IvelS' ...._

, o' IncluSive, determinado no Código de Proteçao ao
- Portaria ANP n 115/99, revogada pela Porta- Consumidor _ Lei n° 8.078/90 conforme se vê dos

ria ANP n° 72/00, regulamentava o procedimento de incisos 111 e IV do art, 6°. '
aquisição de gasolina e óleo diesel por parte das em·
presas distribuidoras;

- Portaria MME nO 10/97, revogada pela Porta
ria ANP n° 201/99, regulamentava a atividade de
Transportador-Revendedor-Retalhista de combus
tíveis, exceto álcool, gasolina e GLP - gás liqüefeito
de petróleo.

Quais são as exigências que as empresas mais
atacam, com o intuito de não ter que cumpri-Ias, bem
como as razões que levaram a ANP a estipular tais
exigências, por intermédio de suas portarias.
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100, álcool combustível e outros combustfveis auto
motivos para aquisição de gasolina automotiva e óleo
diesel do produtor. Nesta Portaria, em seu art. 6°, tam
bém está prevista a celebração do contrato de forne
cimento, diretamente, entre as empresas distribuido
ras e o produtor:

Sendo assim, na sistemática atual traçada pela
Portaria ANP nO 72100, continua sendo uma opção da
empresa adquirir combustíveis ou pelo regime de pe
didos mensais junto a ANP ou pelo regime de contra
to de fornecimento e, nesse último caso, a empresa
tem a oportunidade de, manifestando a sua vontade,
adquirir o volume de combustível que desejar, neces
sitando, para tanto, da anuência do outro contratante
apenas, e não da ANP.

O contrato de fornecimento de combustíveis ce
lebrado entre a distribuidora e o produtor há que ser
homologado pela ANP. Esta homologação pressupõe
uma análise na situação cadastral da empresa, a fim
de verificar se a mesma encontra-se apta a operar. Na
ficha cadastral vêm relacionados dados da empresa
como o registro dela na ANP, o credenciamento no Si
caf, a comprovação de base própria com 750 m3 de
capacidade mínima de armazenamento de combustí
veis, bem como os demais requisitos exigidos atual
mente pela Portaria ANP n° 202/99 a fim de que uma
empresa mantenha seu registro e autorização para
exercer a atividade de distribuição de combustíveis.
Não há nenhuma ingerência da ANP no tocante a
quantidade de combustfveJ que a empresa vai adqui
rir do produtor para revender.

No que concerne a homologação de pedidos
mensais, estes são condicionados a uma variação
percentual de 6% e de 10% para o óleo diesel e a ga
solina, respectivamente. O aumento no volume vai se
dar em função de uma média aritmética dos respecti
vos volumes efetivamente retirados pela distribuidora
nos dois meses anteriores ao pedido. Portanto, o au
mento das quotas mensais está diretamente relacio
nado com a comercialização do produto. Até porque,
não há o interesse de uma distribuidora em adquirir
quotas mensais que ela não consegue comprovar a
comercialização.

Nada impede que uma distribuidora, que opere
mediante contrato de fornecimento diretamente com
o produtor, migre para o sistema de pedidos mensais,
devendo, portanto, ter seus pedidos de aquisição de
óleo diesel e de gasolina, submetidos às variações
percentuais mensais de 6% e de 10%, respectiva
mente. Essas variações mensais fazem com que a re
tirada de combustfvel, feita pela distribuidora, seja
sempre proporcional à quantidade de combustíveis

que a mesma vem comercializando. Existe uma inge
rência da ANP na quantidade de combustível que a
distribuidora irá adquirir.

É comum as empresas distribuidoras submete
rem-se inicialmente até ao regime de quotas da Por
taria ANP n° 72/00 e, uma vez nesse sistema, formu
lam um pedido superior ao disciplinado pela Portaria
que, conseqüentemente, será indeferido. Ingressam
então no Poder Judiciário buscando um pedido limi
nar visando adquirir a quantidade que quiser, não se
submetendo a qualquer um dos regimes existentes,
nem o sistema de pedidos mensais, nem o contrato
diretamente com o produtor.

PORTARIA ANP N° 202199

1. Base Própria

A base própria corresponde às instalações na
qual a empresa vai armazenar o produto a ser distri
buído. Passou a ser exigida peta Portaria ANP n° 202,
de 31 de dezembro de 1999 a fim de enviar que as
distribuidoras operassem somente em instalações de
terceiros, passando a ter uma infra-estrutura própria,
compatível com a atividade de utilidade pública que
exercem. Aliás, a atividade não é só de utilidade públi
ca, é também estratégica na medida em que há a ne
cessidade de uma correta distribuição de combustí
veis em todo o território nacional.

Buscou-se evitar que as distribuidoras adqui
ram os combustíveis da refinaria, por meio de cami
nhões transportadores, e os levem diretamente para
os postos revendedores. A base própria passou a ser
uma espécie de entreposto.

Uma base pode ser primária ou secundária. Na
base de distribuição primária há o bombeamento dos
combustíveis feito na refinaria, sendo estes transpor
tados por meio de oleodutos. Já na base de distribui
ção secundária, os derivados são transferidos para lá
por meio de caminhões.

Antes da Portaria n° 202/99 as distribuidoras po
deriam operar tanto em instalações próprias (base
própria), quanto em instalações de terceiros mediante
um contrato de cessão de espaço e de armazena
mento. No entanto, após a Portaria n° 202/99, tor
nou-se obrigatório que cada distribuidora possua ins
talação própria com uma capacidade mínima de ar
mazenamento de 750m3 para poder ter - ou manter 
a autorização para o exercício de sua atividade co
merciaI. Nada impede que, mesmo tendo base pró
pria, a distribuidora alugue instalações de terceiros
para ampliar sua comercialização sem as despesas
que uma base própria requer.
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A Agência tem aceito que, ao invés das distribui- conforme preconiza o artigo 1° da Lei nO 9.478/97, do
doras possuírem uma base própria, que operem em que obrigar a todas as empresas que atuam - e lu-
condomfnio. Para tanto, a cota-parte de cada uma cram - com a atividade de distribuição, a possuírem
tem que corresponder a 750m3 de capacidade de ar- as suas próprias bases.
mazenamento, no mínimo. A tancagem não precisa estar localizada no

Pelo teor da Portaria ANP n° 202/99, toda e mesmo terreno, por exemplo, pode uma distribuidora
qualquer empresa que pretende operar no ramo de ter 10 (dez) bases próprias espalhadas em todo o ter-
distribuição de combustíveis necessecita ter instala- ritório nacional, cada qual com capacidade de 75m3

ções próprias a fim de receber o produto a ser comer-cada uma.
cial~zado. Sendo a~si~, é exigida a apr~sentação do A capacidade mfnima de 750m3 de armazena-
p~oJeto de.base propna.quando d~ p~d~do de obten- mento de combustíveis independente da retirada de
çao~de registro e, ~o~tenormente, e eXlg~da ~compro- combustíveis que a distribuidora venha a fazer. Uma
vaçao da base propna para que a autonzaçao para o vez que não há a vinculação entre a capacidade de
exercfcio da atividade de distribuição seja concedico armazenamento que uma distribuidora possui, e a
a empresa.. ~ . . . . quantidade de combustível que adquire para vender,
.. A eXlgencl~ d~ base propna com capacidade poderia, por exemplo, uma distribuidora retirar a mais

mlnlma de 750m , alem de se coad~na: c~m a supos- do que a base própria tem capacidade de armazenar,
ta es.trutura e~ "qu~ se e~contra a Industna do petr.~- desde que, para tanto, possua contrates de cessão de
leo, e uma eXlgencla motivada pela natureza de utlll- espaço homologados na forma do que dispõe o arti-
dade pública inerente à atividade de uma distribuidora go 11 da Portaria ANP n° 202199.
de combustíveis. E não foi sem razão que, após um ..
estudo detalhado, a Portaria ANP n° 202199 definiu a 2. Capital Social
necessidade de uma empresa distribuidora possuir O capital social é mais um dos parâmetros mfni-
base própria com capacidade de armazenamento de mos que garantem uma correta distribuição de com-
750m3

, no mínimo. bustíveis em todo o Pafs.

A capacidade de armazenamento, ou tanca- Dessa forma, a ANp, considerando o preço mé-
gem, pode ser entendida como a quantidade de tan· dio do metro cúbico do combustível e os investimen-
ques que uma distribuidora possui na área de arma- tos necessários para tancagem e estoque, elaborou
zenamento da sua base, aptos para receber o com- um estudo, com o objetivo de se chegar ao valor ideal
bustível adquirido das refinarias. Esses tanques, jun- do capital social de uma distribuidora que atenda a
tamente com outros equipamentos, como moto-bom- seis postos revendedores por mês.
bas, tubulações, bicos de carregamento etc., com- Como o volume de comercialização mensal de
põem a e.str~tu~a_ denominada base de armazena- combustíveis para seis postos revendedores atinge a
mento e dlstnbulçao. média de 1.250m3

, e diante de uma tancagem mínima
Antigamente, apenas 41 das 191 empresas dis- necessária de 750m3

, com o preço atual dom3
, che-

tribuidoras existentes possuíam suas próprias bases. gou-se ao capital social mfnimo de R$1.000.000,00
E dessas 41 empresas, 5 comportam 88,4% da capa- (um milhão de reais). Importante ressaltar que esse
cidade da tancagem no País. Em outras palavras, valor considera, também, a carga tributária de 35% a
todo o combustível produzido no Brasil fica armaze- ser suportada pelas empresas distribuidoras.
nado em tanques de propriedade de 41 empresas 3 SICAF
distribuidoras, sendo que, a maior parte desse com- .
bustível é controlado por apenas 5 distribuidoras. O artigo 4°, inciso IV em conjunto com o artigo

Diante desse quadro, que concentrava a tanca- 16, da Portaria ANP n° 202/99, exigem a comprova-
gem de combustíveis em poucas empresas, a Agên- ção da regularidade perante o Sicaf como um dos re-
cia Nacional do Petróleo, que tem entre outros objeti- quisitos necessários à obtenção e manutenção do re-
vos o de garantir o suprimento de derivados de petr6- gistro de distribuidor.
leo em todo o território nacional, deu início ao projeto O SICAF - Sistema de Cadastramento de For-
de tornar mais ampla a capacidade de armazena- necedores, é um cadastro oficial do Poder Executivo,
mento das empresas distribuidoras. Para tanto, nada regulamentado pela Instrução Normativa n° 5, de
mais lógico e seguro para a implantação de uma polf- 21-7-1995, do Ministério de Administração Federal e
tica de abastecimento que atenda ao interesse nacio- Reforma de Estado - MARE. As empresas que pre-
nal e, em especial, aos interesses dos consumidonos, tendem ficar credenciadas no Sicaf devem apresen-



(Portaria ANP nO 116 de 5-7-00.)

No tocante à diferença existente entre as TRR
e as empresas distribuidoras, é importante observar
que cada uma desenvolve uma atividade comercial
diferente. As Cias. Distribuidoras são empresas es
pecializadas na comercialização por atacado com a
rede varejista ou com grandes consumidoras de
combustíveis, ao passo que as TRR adquirem pro
dutos a granel e os revendem a retalho, com entre
ga no domicilio do consumidor (ex. fazenda, circo)

As TRR caracterizam-se principalmente pela
entrega do produto no domicilio do consumidor, ao
passo que os postos revendedores de combustlveis,
através dos equipamentos apropriados somente ne
les existentes, são credenciados para a venda a va
rejo de combustlveis sendo a eles vedada a venda a
domicilio

Em relação à restrição a comercialização de
produtos por parte de uma TRR, que somente está
autorizada a revender óleo diesel e querosene, tal
restrição é movida por uma intervenção estatal nes-

1. Liberdade de comercialização de combus
tíveis

Historicamente o TRR sempre foi uma ativida
de comercial destinada a revender óleo combustlvel,
óleo diesel e querosene, ou seja, desde 1988, por
força da Resolução n° 4/88 do Conselho Nacional
do Petróleo, os TRR são dotados da proibição de
comercializar gasolina e álcool combustível.

As TRR desenvolvem uma atividade comercial
de revenda de combustíveis restrita ao diesel e ao
querosene, tendo um público alvo completamente
diferente do publico a ser atingido pelos postos re
vendedores e pelas empresas distribuidoras. Desta
forma, cada atividade é regulamentada por uma
Portaria específica que leva em conta os riscos da
comercialização, as características dos produtos co
mercializados e a proteção ao consumidor.

As TRR atuam no mercado adquirindo óleo di
esel e querosene de uma distribuidora, devidamente
registrada e autorizada na ANP, para revendê-Ios
no domicílio do consumidor, que pode ser um circo,
uma fazenda, etc.

Enquanto o prazo para a comprovação da
base própria, por parte das distribuidoras, esteve em
curso, a ANP posicionou-se no sentido de que os
contratos de cessão de espaço antigos, que foram
se renovando, deveriam ser homologados. Hoje em
dia, findo tal prazo de comprovação da base própria,
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tar determinadas certidões, de modo a comprovarem os novos contratos, não estão sendo homologados
a sua idoneidade financeira. para evitar que as empresas permaneçam operando

Antes da Portaria n° 202/99, que exige a prova mediante tais contratos e, ao fim do prazo de 12
da regularidade perante o Sicaf, havia a Portaria ANP meses, simplesmente desapareçam do mercado.

n° 29/99 que, ao regulamentar a atividade de distribui- PORTARIA ANP N° 201/99
ção de combustíveis, exigia certidões negativas que,
são exatamente as mesmas exigidas no SICAL
Então, quando da edição da Portaria ANP n° 202/99,
simplesmente foi exigido que as empresas compro
vassem estar credenciadas perante o Sicaf. Além de
ser uma facilidade para o administrado, a prova de re
gularização junto ao Sicaf demonstra, com maior se
gurança para os consumidores, em última análise, a
regularidade na atuação da empresa distribuidora.

De acordo com o item 1.1. da Instrução Normati
va n° 5, de 21-7-1995, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado - MARE, que regula
menta o Sicaf, este e um registro cadastral oficial do
Poder Executivo Federal, não estando condicionado à
pessoas jurídicas que desejam participar de licita
cões com o Poder Público.

Logo, se a Administração Pública possui um ca
dastro oficial de empresas que comprovam junto ao
Sicaf, sua regularidade tributária, nada impede, ao
contrário recomenda, que uma Autarquia Federal uti
lize este cadastro oficial para comprovar a regularida
de fiscal- tributária das empresas que desejam atuar
na atividade de distribuição.

4. Homologação de contrato de cessão e
espaço

A Portaria n° 202/99 determina em seu artigo
11 que "os contratos de cessão de espaço e de arren
damento de instalações de terceiros somente serão
homologados, pela ANP, após o atendimento da ca
pacidade de tancagem mlnima de armazenamento
estabelecida no inciso li, do art. 10 desta Portaria:'

E, de acordo como artigo 10, inciso 11, a em
presa tem que comprovar a propriedade da base
própria para obter a autorização para o exercício da
atividade de distribuição. Importante colocar que a
comprovação da base esteve submetida ao prazo
de 12 meses conforme o inciso 111 do artigo 15 da
Portaria n° 2021 99 e, recentemente este prazo foi
prorrogado até 31 de março de 2001 pela portaria
ANP n° 266/00.



A proibição de comercialização com congêne
res, permanece mesmo sob a égide da atual Porta
ria ANP 202199, que não revogou o inciso 111 do arti
go 3° da Portaria ANP 29/99 e, sendo assim, perma
nece a determinação às distribuidoras para que soli
citem e retirem os produtos exclusivamente de for
necedores autorizados.
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ta atividade econômica, que tem como objetivo a ônus que certamente será repassado aos consumi-
proteção ao consumidor e o interesse público. dores.

2. SICAF
As razões que fundamentaram a exigência da

comprovação da regularidade perante o Sicaf, para
as empresas distribuidoras, por intermédio da Porta
ria ANP 202199, são as mesmas razões que nortea
ram a Portaria ANP 201/99, no que se refere a regula
ridade fiscal- tributária das TRR.

PORTARIA ANP N° 29/99

1. Aquisição de combustíveis entre congêne-
res

Quando a ANP iniciou as suas atividades,
constatou que no ramo de petróleo levado a cabo
pelas distribuidoras, as irregularidades eram muitas,
desde fraudes no sistema de ressarcimento de fre
tes, adulteração de produtos, evasão fiscal, dentre
outros. Com órgão regulador e especialmente im
plantada para fiscalizar a atividade do petróleo, a
ANP determinou, através da Portaria n° 29/99, o re
cadastramento de todas as empresas distribuidoras
de combustíveis a fim de analisar os dados cadas
trais das respectivas empresas.

No que concerne à comercialização entre con
gêneres, o objetivo da Portaria ora atacada, ao evi
tar essa forma de comereializacão, foi o de preser
var a sistemática nacional de abastecimento, defen
dendo os interesses dos consumidores, conforme
determinação constitucional. E, está claro que tal
motivação da ANP ao editar a Portaria impugnada é
bem mais relevante do ponte de vista do interesse
público que o simples fato de permitir que uma dis
tribuidora adquira combustível por um preço menor
de uma empresa congênere.

O produtor é um só, no caso, a Petrobrás, e o
preço é igual para todas. Com isso, fica reduzida a
margem de lucros das distribuidoras, impossibilitan
do a prática de comercialização de combustíveis en
tre elas. Salvo se o lucro advier de práticas conde
náveis, como a adulteração e a sonegação fiscal, ou
ainda, de distribuidoras com Iíminares que a isentam
do recolhimento do Pis/Cofins.

Outrossim, é visível aos olhos que, uma vez ad
mitida a comercialização de combustíveis entre con
gêneres, o que realmente não se espera, e, afastan
do-se as hipóteses acima elencadas de fraude, a in
serção de mais um agente na cadeia econômica de
revenda e distribuição de combustíveis encareceria
por demais o combustível, o que representaria um

Em relação ao artigo 18 da Portaria impugna
da, é importante frisar que o prazo de trinta e seis
meses do artigo 69 da Lei n° 9.478/97 foi prorrogado
por força da recente Lei n° 9.990/00 que dispõe, em
seu artigo 2°, que o período de transição vai até, no
máximo, 31 de dezembro de 2001.

PORTARIA MME N° 10/97

1. Liberdade de comercialização de com
bustíveis

A Portaria n° 10/97, no esteio dos atos que
anteriormente regulamentavam as atividades de
TRR, manteve a vedação a que as mesmas pu
dessem comercializar álcool e gasolina. Ressal
te-se que as razões são as mesmas que fizeram
com que a Portaria ANP 201/99 mantivesse tal
proibição.

2. Aquisição de combustíveis de distribuido
ras de qualquer unidade da Federação

A vedação a que uma TRR adquira óleo die
sel e querosene, de base de distribuidora situada
em qualquer unidade da federaçao, encontra-se
prevista no artigo 9°, inciso VIII da Portaria MME
nO 10/97.

Conforme elucidado acima, o TRR atua em
áreas cuja distribuição de combustíveis não é atingi
da pelas empresas distribuidoras. As categorias não
se confundem, havendo exigências diversas para
cada uma. Inclusive a tributação relativa às mesmas
sofre diferenciação, não podendo empresas distribu
idoras comercializar combustíveis nas áreas de atu
ação das TRR, sob pena de incidência de tributo
adicional.

Trata-se de uma outra intervenção estatal na
atividade econômica desenvolvida pelas TRR, pois,
as mesmas são autorizadas adquirir combustíveis
somente de bases de distribuição situada na mesma
unidade da federação, ou, caso a mesma não exis
ta, podem adquirir de base de distribuição da unida
de da Federação mais próxima.
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A vedação a que as TRR adquiram de base de
distribuição de qualquer unidade da federação en
contra fundamento principalmente na possibilidade
de elisão fiscal.

Considerando que a Constituição Federal de
1988, em seu artigo 155, inciso X, alínea b, permite
a não incidência de ICMS nas operações interesta
duais de produtos derivados de petróleo, poderiam
as TRR, valendo-se desta garantia constitucional,
adquirirem combustíveis junto a bases de distribui
ção situadas em outros Estados, mesmo existindo,
próximas de seus postos de venda bases em condi
ções de atender as suas demandas.

Com isso, essas empresas vinham auferindo
vantagens descabidas porque, adquirindo combustí
veis livres do ICMS, ao invés de repassarem essa
vantagem para os consumidores, comercializarem
os produtos aos mesmos preços das demais reven
dedoras, portanto, com margem de lucro superior à
do mercado, em flagrante concorrência desleal.

3. Aquisição de combustíveis de congêneres

Com relação à pretensão de adquirir produtos
de TRR congêneres, tal excesso de liberdade de co
mercialização não tem fundamento. A determinação
textualmente inserida no artigo 5°, da Portaria MME
10/97, de que o TRR somente poderá adquirir pro
dutos de empresa autorizada pelo DNC a atuar
como Distribuidora, tem por base ensejar uma fisca
lização que preserve o interesse do consumidor, de
vendo-se eliminar o risco a que o mesmo estaria
exposto se adquirisse combustível de procedência
desconhecida.

O combatido art. 5°, da revogada Portaria
MME n° 9/97, corresponde atualmente ao art. 8°, da
Portaria ANP n° 116/00 e, é uma das armas mais
importantes no controle de qualidade dos combustí
veis comercializados pelos Postos Revendedores,
consoante art. 8°, da Lei n° 9.478/97.

Uma empresa que deseja atuar no ramo de
distribuição de combustíveis líquidos derivados de
petróleo, álcool carburante e outros combustíveis
automotivos deve cumprir os requisitos estabeleci
dos na Portaria ANP n° 201/99. Sendo uma TRR re
gular a ANF tem o Poder de Polícia de controlar, fis
calizar e regulamentar as atividades por ela pratica
das.

Outrossim, tal liberdade de comercialização
entre congêneres poderia acarretar sérios prejuízos
financeiros à União na hipótese de ocorrência de
uma elisão fiscal.

Conforme explicitado acima, a evasão fiscal
seria possível na medida em que os TRR pudessem
adquirir e comercializar também gasolina e álcool de
TRR congêneres, haja vista a não incidência de
ICMS nas operações interestaduais de produtos de
rivados de petróleo.

Portanto algumas empresas sem capacidade
de operar, se apóiam no judiciário para poder optar,
mesmo que provisoriamente. Uma vez sem respon
sabilidades fiscais e financeiras sobre a empresa, o
responsável opta por realizar um amplo estudo de
como pode sonegar impostos na operação, deixando
após algum tempo um imenso prejuízo para a socie
dade.

Justificação

Com este trabalho a CPI procura dar mais am
paro e justificativa à defesa da Lei e de regulamentos
existentes, para que exista um bom fu ncionamento do
sistema como um todo.

v- MEIO AMBIENTE

1 - Regulamento sobre a Proteção Anódica e,
Catódica a qualidade e manutenção dos tanques

A Lei n° 9.129, de 8 de março de 1995, veda o
uso de estrutura metálica enterrada ou não para o
armazenamento de combustíveis, solvente e aromá
ticos sem proteção contra corrosão (Anódica e Cató
dica), a Lei em seu artigo único regulamenta que no
prazo de 3 anos, os postos órgãos, entidades e em
presas deveriam estar adaptados ao sistema.

No emaranhado legal e econômico, foi criada
em fevereiro de 1998 e regulamentada em 21-9-99 a
Lei n° 9.605 que penaliza com rigor os crimes ambien
tais.

Metade de São Paulo se abastece da água
do nosso subsolo, a Lei em questão penaliza, mas
nem todos os postos realizam exames geodiag
nósticos.

O diagnóstico geológico - hidrogeológico,
pode ser obrigatório, pois constantemente o valor
venal do comércio seria menor que o prejuízo ambi
entai a ser remediado.

Foi notado que os combustíveis às vezes so
frem uma contaminação, e/ou uma adulteração por
problemas nos tanques de armazenamento que de
vido à ação do tempo, ou qualidade do material em
pregado sofre acentuado desgaste ocasionando a
permeabilidade e facilitando por osmose e troca de
líquidos com a periferia destes tanques.
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À parte deste problema que deve gerar preju
ízos de certa forma mensuráveis, temos neste
caso alguns riscos imensuráveis que passam pela
segurança, risco de incêndios e explosões e pelo
prejuízo ao meio ambiente que se reflete na pró
pria contaminação do lençol freático de toda uma
região.

O problema deve ser analisado por vários
ângulos.

- Responsabilidade do Estado e da manuten
ção dos tanques.

- Cumprimento imediato das normas NBR-13.3
12 e NBR-13.788 para os tanques, com a troca imedi
ata dos tanques fora das especificações.

- Cumprimento de Lei estadual e de resolução
do CONAMA.

- Obrigação de testes periódicos.

Além disto a CPI anuncia a proposta de tornar
obrigatória a criação de um Relatório de Inspeção
Anual, e que deverá possuir dados técnicos neces
sários para um melhor controle e acompanhamento
de todo o sistema de armazenamento de combusH
veis.

A par de um controle periódico obrigatório e
temporal das instalações de armazenamento de
combustíveis, toda a cadeia da fabricação destes
equipamentos deve passar por uma padronização e
acompanhamento da construção feito por órgãos
oficiais, criando um cadastro para cada tanque fabri
cado que aí sim teria urna planilha que o acompa
nharia pelo resto da vida até a reciclagem a exem
plo da indústria aeronáutica, equipamentos radioati
vos e outros.

Propostas de criação de planilhas

Produto - Número série - fabricante - data fa-
bricação - Tempo da última revisão

- Tempo limite de vida.

- Quando deve a próxima troca ou revisão.

- Mapa de localização dos tanques na proprie-
dade.

- Característica geológica dos terrenos, com
patível com o tanque.

- Empresa responsável pela manutenção.

A correta definição da responsabilidade sobre
os tanques de combustíveis em postos de combusH
veis, deve ser o passo inicial para que se elabore
uma analise concreta sobre o passivo ambiental
existente neste setor.

O prejuízo existente hoje em nosso lençol freá
tico é um ponto importante que não deve passar
despercebido.

VI - FISCALIZAÇÃO

1 - A Criação de convênios para uma operação
conjunta, Secretaria da Fazenda, Secretaria da
Segurança e ANP

Somente uma base de informações centraliza
da, contando com técnicos que possuam capacita
ção e informação sobre o assunto poderá permitir
um bom desempenho na tarefa de se terminar com
adu~eração e com a sonegação no setor de com
bustíveis.

Foi observado em várias oitivas que o trabalho
conjunto poderia ter sido primordial para o rápido
esclarecimento de vários problemas neste setor. Em
alguns casos, estão sendo observados pela CPI dos
combustíveis, existe um claro descompasso entre
os setores.

O setor a~amente técnico, exige profissionais
ligados à área e com entrosamento de todos os se
tores envolvidos. A CPI observou que as Secretarias
de Estado da Fazenda, da Segurança e a ANP,
mostram fragilidade nesta união e que em face disto
vários depoimentos estão se mostrando contraditóri
os, beneficiando os envolvidos em detrimento da so
ciedade.

A CPI esta iniciando o trabalho de fluxo e pro
cedimentos necessários a celebração de convênios,
e desde já sugere da criação dos mesmos envolven
do a parte publica que trabalha com o assunto, cuja
minuta faz parte deste relatório.

Para celebrar convênio deverão ser obedeci
dos os seguintes procedimentos:

O expediente poderá ter início com a comuni
cação interna (CI) das áreas envolvidas, pelo coor
denador ou diretor da área para aprovação do Dire
tor Executivo, e pelo Secretario ou Diretor Executi
vo. No caso de a CI ser emitida pelo responsável
pelo Convênio ou coordenador, terá de ser aprova
da pelo diretor da área e em seguida enviada ao Se
cretário ou ao Diretor Executivo.

A comunicação interna deverá contemplar:
- identificação do objeto a ser executado
- metas a serem atingidas
- etapas ou fase de execução
- plano de aplicação dos recursos financeiros
- cronograma de desembolso
- previsão de início e fim da execução do objeto



2 - Identificação nos veículos de transporte de
Combustíveis e Solventes

Como foi amplamente relatado, existe a possi
bilidade de todos os envolvidos na cadeia de trans
porte, comercialização e distribuição de combustíve
is trabalharem em regime de "bandeira branca", ou
seja de liberdade total de opção comercial.

Porém usando desta prerrogativa os infratores
agem em uma clandestinidade excessiva, dificultan
do fiscais e policias de obterem informações e con
seqüente investigação, que poderiam elucidar fatos
e ocorrências.

Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ()uarta-feira 3 47077

- minuta do instrumento de convênio O trabalho que esta sendo realizado, irá obri-
Se órgão for disponibilizar recursos orçamen- g~r ~m~ melhor identificação do tr~nsportador e da

tários e financeiros, deverá ser exigido do partícipe dlstnbUldora no lado externo dos velculos, no mode-
orçamento previamente aprovado. Se for Convênio lo .do que ~ Conselho Nacion.al de Trânsito obriga
com a Prefeitura Municipal, a mesma deverá apre- hOJe aos velculos de carga pengosa.
sentar lei municipal aprovando o Convênio. Além disto a rápida identificação, auxiliará em

Após essas providências o expediente deverá muito em casos de acidente, e outros sinistros como
ser encaminhado à Diretoria Administrativa e Finan- carga roubada por exemplo.
ceira para abertura de processo. Se houver dispên- Os envolvidos: distribuidora, transportadora e
dio órgão envolvido, é condição imprescindível para cliente devem ser facilmente acessados e identifica-
o prosseguimento do processo a competente "reser- dos nos veículos de transporte, tornando mais cris-
va de verba". Porém o que deve ocorrer, é o rema- talina as operações, não sendo mais um segmento
nejamento de pessoas e equipamentos que estão agindo na periferia da clandestinidade.
ag~n_do de forma se~arada, que a partir do convenio A exemplo do artigo 138 do Código Nacional
aglrao de forma conjunta no caso. de Trânsito Brasileiro no disposto ao Inciso 111, que

As Diretorias Administrativa e Financeira enca- regulamenta a pintura de veículos escolares, esta
minharão o processo à Assessoria Jurídica, que CPI está preparando uma resolução que versa so-
emitirá parecer conclusivo quanto ao aspecto legal bre uma melhor identificação em veículos transpor-
e, além de aprovar a minuta do instrumento de Con- tadores de combustrveis, solventes e aromáticos
vênio. O processo passará à Diretoria Executiva, que deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional
para aprovação final. de Trânsito - CONTRAN

Se o Convênio estipular dispêndio, o processo O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce-
deverá ser encaminhado às Secretarias de Econo- do a palavra, pela ordem, à Deputada Miriam Reid.
mia e Planejamento e Fazenda para manifestação A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Pela
(Decreto nO 41.165, de 20-9-96). ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,

Somente após aprovação e manifestações das Sras. e Srs. Deputados, estamos votando uma PEC
referidas Secretarias, a Assessoria Jurídica elabora- que tem por função resgatar a arrecadação do
rá o termo de convênio a partir da minuta, encami- ICMS dos combustíveis e, ao mesmo tempo, dar
nhado-as às áreas interessadas para as competen- uma resposta ao País no que diz respeito às ques-
tes assinaturas.O convênio terá eficácia após publi- tões que envolvem sonegação, mas que a partir
cação. desta PEC podem ser corrigidas.

O que a CPI esta enfatizando com isto é que Sempre digo aos colegas, principalmente aos
uma "central" de inteligência sobre a matéria, as- Deputados dos Estados produtores de petróleo, que
sim como uma base sólida de dados permitindo temos uma limitação ao tributar a produção. Apre-
uma rápida pesquisa sobre o assunto de combus- sentamos uma PEC com mais de 270 assinaturas,
tíveis e derivados, sem dúvida alguma iria facilitar que tramitou na Comissão, mas infelizmente não
a solução de diversos casos e impedir a formação houve acordo.
de novos. Sr. Presidente, estamos em posição difícil,

uma vez que o próprio Governo afirma ter havido
consenso entre os Secretários de Fazenda para
que o acordo fosse mantido. Em respeito ao traba
lho desenvolvido, às discussões travadas dentro da
Comissão, retiro esta emenda aglutinativa, deixan
do claro que na lei complementar poderemos avan
çar com a discussão. O que não podemos é manter
esta crueldade e injustiça com os Estados produto
res. É preciso que se faça justiça com quem produz.

O Estado do Rio de Janeiro teria esta grande
oportunidade. Infelizmente, não se chegou a con
senso nesta Casa, talvez porque o nosso Estado
produza 79% do petróleo deste País. Por meio des-



É aprovada a Subemenda Substitutiva Global
de Plenário à Proposta de Emenda à Constituição n°
277/00.

Estão prejudicadas as demais proposições,
ou seja: a proposição inicial (Proposta de Emenda à
Constituição n° 277/00); as Emendas e o Substituti
vo apresentados na Comissão Especial; e os Desta
ques da Sra. Vanessa Grazziotin e Miriam Reid.

47078 Qlllirta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

ta correlação de forças, acabaremos ficando numa que poderiam ser utilizados para solucionar nossos
situação desvantajosa em relação aos demais gravíssimos problemas. Lamentavelmente, chega-se
Estados, pois a maioria deles está sendo beneficia- a um acordo sem se levar em consideração os inte-
da pela tributação no consumo. Enquanto isso, ga- resses das populações dos estados produtores de
nhamos com o gás natural- o Estado do Rio de Ja- petróleo.
neiro é responsável por 50% da sua produção. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou en-

Deixo patente minha posição, ainda que intran- cerrar a votação.
sigente, de que esta Casa perde, assim agindo, a O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
grande oportunidade de fazer justiça não apenas te, peço a palavra pela ordem.
com o Estado do Rio, mas também com todos os O SR PRESIDENTE (A '. iN) _ T
Estados produtores. . ec o eves em

. V.Exa. a palavra.
Conclamo os companheiros. dos o_utros Esta- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _

dos para que avancemos nesta dlscussao de outra PE P I d S . - d d) S P. - . e a or em. em revlsao o ora oro - r. re-
forma, uma vez que, na Comlssao, estamos em po- 'd t 't d'd d D t d P d A
sição minoritária e, por isso, não conseguimos força sl.1 en ev, rEei ero pe I o o epu a

t
0t au erney vte-

f·· t h . t - d 'tO Ino a . xa., que se preocupa an o com as vo a-su IClen e para oJe, numa vo açao emocra Ica, _.
corrigir a injustiça que continua prevalecendo desde çoe~ Importantesr~a dcasa, ~o~o todos ~s Parla-
a Constituição de 88. ~tendarel s: no stent I dO e qtue InC uadna pau a OI pr~

Je o e el que ra a a con raprova as urnas e etro-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta nicas. Esse foi o maior avanço do sistema eleitoral

Presidência pede qu~ os Parl~mentares aguardem no País, que poucos países do mundo apresenta-
que a palavra lhes seja concedida. ramo Mas precisamos trazer mais tranqüilidade ao

Agradeço à Deputada Miriam Reid a compre- eleitor brasileiro de que seu voto está sendo respei-
ensão que teve com o andamento dos trabalhos. tado.
Fica marcada de forma muito clara a posição de S. p' f I V E
Exa em relação a esta matéria, mas, como Presiden- or ISSO, aço esse ape o a . xa.
te da Casa, agradeço a sensibilidade da ilustre De- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - De pú-
putada. blico, informo a V.Exa. que dependo apenas da vo-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou en- tação dessa matéria .no Senado d~ Repúblic~. S.en-
cerrar a votação. do aprovada, apelarel.a todos os ~Ider~s partIdários.

O SR. SALOMÃO GURGEL _ Sr. Presidente, Com os que co~v~rsel, houve aqUlescencla: Coloca-
peço a palavra pela ordem. remos como pn?ndade e~s~ assunto, que Interessa

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem ao processo eleitoral brasileiro. . ,
V.Exa. a palavra. O SR. PR~SIDENTE (AéCIO Neves) - Esta en-

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN. cerrada a votaçao.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
associo-me às palavras finais da Deputada Miriam dência vai anunciar o resultado da votação:
Reid, porque sou do Rio Grande do Norte, Estado VOTARAM:
produtor de petróleo.

Existe uma luta muito antiga para que haja a in- Sim 368
cidência de imposto sobre o petróleo produzido na Não 7
fonte. E esperávamos, como Estado produtor, até Abstenção 00
mesmo atendendo a um apelo do próprio Governador Total 375
do Estado, lutar pela aprovação da incidência do im
posto cobrado na fonte da produção.Lamentavelmen
te, nem mesmo os colegas Parlamentares dos Esta
dos produtores tiveram o devido empenho para reali
zar essa conquista.

No nosso entender, Sr. Presidente, petróleo não
é uma mercadoria qualquer, é um produto estratégi
co, e um Estado pobre, como o Rio Grande do Norte,
deixa de ganhar mensalmente 50 milhões de reais,
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Proposição: PEC N° 277/2000 - SUBEMENDA
SUBSTITUTIVA

Inícío Volação : 02110/200118:06

Fim Votação: 02110/200118:40

Resultado da Votação
Sim 368
Não 7

Total da Votação 375

Art. 17 1

Total Quorum 376

Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:11

Orientação
PSDC -Sim
PAJPST-Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
POTIPPS - Sim
Pm-Sim
PUPSL-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PlN -Sim
PHS-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim
Alceste Almeida PMDB Sim
Luciano Castro PFL PFUPST Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomao Cruz PPB Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOB Sim
Badu Picanço PL PUPSL Sim
Or. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL PFUPST Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Oeusdeth Pantoja PFL PFUPST Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT POT/PPS Sim
Haroldo Bezerra PSOB Sim
Josué Bens:ltson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL PFUPST Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCOOB Sim
Vic Pires Franco PFL PFUPST Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Sim

Átila Lins PFL PFUPST Sim

Francisco Garcia PFL PFUPST Sim

Paudemey Avelino PFL PFUPST Sim
Vanessa Grazziolin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Confúcio Moura PMOB Sim

Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia: 2

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL PFLlPST Sim

João Tota PPB Sim

Márcio Bittar PPS POT/PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Zila Bezerra PTB Sim

Total Acre; 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Kátia Abreu PFL PFUPST Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins; 4

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL PFUPST Sim

Costa Ferreira PFL PFUPST Sim

João Castelo PSOB Sim

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Nice lobão PFL PFlIPST Sim

Paulo Marinho PFL PFUPST Sim
Remi Trinta PL PLlPSL Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 9

CEARA
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim

Anlbal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Chiquinho Feitosa PSDB Sim

Eunlcio Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salviano PSOB Sim

Marcelo Teixeira PMOB Sim

Moroni Torgan PFL PFLlPST Sim

Pimentel Gomes PPS POT/PPS Sim

Pinheiro Landim PMOB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Rommel Feijó PSOB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PIAuí
Atila Ura PSDB Sim

B.Sá PSOB Sim

Ciro Nogueira PFL PFlIPST Sim

Heráclito Fortes PFL PFUPST Sim

João Henrique PMDB Sim

Marcelo Castro PMDB Sim

Themfstocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST Não

Iberê Ferreira PTB Não

Lalre Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL PFUPST Não

MúcioSá PTB Sim

Ney Lopes PFL PFUPST Não
Salomão Gurgel PDT PDT/PPS Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAiBA
Armando Abilio PSDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PTB Sim

Domiciano Cabral PSDB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
PARAlsA
Marcondes Gadelha PFL PFUPST Sim
Ricardo RiQue PSDB Sim
Wilson Braga PFL PFUPST Sim

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Sim

JoaD Colaço PMOB Sim

Joel De Hollanda PFL PFUPST Sim

José Mendonça Bezerra PFL PFUPST Sim

José Múcio Monteiro PSDB Sim

Luciano Bivar PSL PUPSL Não

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim

Osvaldo Coelho PFL PFUPST Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Joao Caldas PL PUPSL Sim

José Thomaz Nonõ PFL PFUPST Sim

Luiz Dantas PST PFUPST Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Tânia Soares pedoB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Sim

Claudio Cajado PFL PFUPST Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Eujácio Simões PL PUPSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Geddel Vieira Lima PMOB Sim

Jaime Fernandes PFL PFUPST Sim

Jairo Carneiro PFL PFlIPST Sim
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Partido Bloco Voto

BAHIA
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL PFUPST Sim
José Carlos Aleluia PFL PFUPST Sim
José Rocha PFL PFUPST Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Moreira PFL PFUPST Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL PFUPST Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL PFUPST Sim
Pedro Irujo PFL PFUPST Sim
Reginaldo Germano PFL PFUPST Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL PFUPST Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST Sim

Total Bahia: 29

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDS Art. 17
AntOnio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL PFUPST Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PST PFUPST Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL PFUPST Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSD8 Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Elias Murad PSDB Sim
Eliseu Resende PFL PFUPST Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL PFLlPST Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PSDS Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos lima PMDB Sim
Maria do Canno Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PFL PFUPST Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim



47084 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001
Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmênio Pereíra PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PL/PSl Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgllio Guimarães PT Sim
Vitlorio Medioli PSDB Sim
Zezé Perrella PFL PFUPST Sim

Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Rita Camata PMDB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim

Total Espírito santo: 8

RIO DE JANEIRO
AIdir Cabral PFL PFUPST Sim

AImerinda de Carvalho PPB Sim

Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim

Bispo Rodrigues PL PUPSl Sim

Candinho Mattos PSDB Sim

Eber Silva PL PUPSL Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PT Sim

Itamar Serpa PSDB Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim

João Mendes PFL PFUPST Sim

João Sampaio PDT PDT/PPS Sim

Jorge Bittar PT Sím

Laura Carneiro PFL PFUPST Sim

Lulsinho S.Part. Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Márcio Fortes PSOB Sim

Mattos Nascimento PST PFUPST Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim

Miro Teixeira POT POT/PPS Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo Feijó PSOB Sim
Reinaldo Gripp Pl PUPSl Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Rodrigo Maia PFL PFUPST Sim
Rubem Medina PFL PFUPST Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdecl Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim

Total Rio de Janeiro: 30

SÁOPAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Nêo

Arnaldo Madeira PSDB Sim
Bispo Wandervai PL PUPSL Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Clovis Volpi PSDB Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PUPSL Sim

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Hélio PDT PDTlPPS Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL PFUPST Sim

Iara Bernardi PT Sim

Ivan Valente PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim

Joao Eduardo Dado PMDB Sim

Joêo Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Anlbal PSDB Sim

José Dirceu PT Sim

José Genoíno PT Sim

José índio PMDB Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Gintra PFL PFLlPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL PFLlPST Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
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Partido Bloco Valo
SAOPAULO
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Rubens Furlan PPS POT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio D6ria PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 57

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Taté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PSDB Sim

Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMOB Sim

Jorge Pinheiro PMOB Sim

Os6rio Adriano PFL PFUPST Sim

Paulo Octávio PFL PFUPST Sim

Pedro Celso PT Sim

Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÃS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCOOB Sim

Barbosa Neto PMDB Sim

Euler Morais PMDB Sim

Geovan Freitas PMDB Sim

Juquinha PSOB Sim

Luiz Bittencourt PMOB Sim

Nair Xavier Lobo PMDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Ronaldo Caiado PFL PFUPST Sim

Total Goiás: 9

MATO GROSSO 00 SUL
DI'. Antonio Cruz PMDB Sim

João Grandão PT Sim

Manoel Vitória PT Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Marlsa Serrano PSOB Sim

Nelson Trad PTB Sim

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
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PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFUPST Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Airton Roveda PTB Sim
Basilio Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSDB Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
(ris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL PFLlPST Sim
José Borba PMDB Sim
Luciano Pizzatto PFL PFLlPST Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Max Rosenmann PSDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSDB Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL PFUPST Sim
Werner Wanderer PFL PFLlPST Sim

Total Paraná: 24

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Carlilo Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Eni Voltolinl PPB Sim
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim
Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Prelto PT Sim
Airton Dipp POT PDT/PPS Sim
Alceu COllares POT PDT/PPS Sim
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Clovis IIgenfritz PT Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim
Henrique Fontana PT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Jarbas Lima PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim

Orlando Desconsi PT Sim

Osmar Terra PMDB Sim

Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim

Paulo Paim PT Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Total Rio Grande do Sul: 22

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o seguinte Requerimento de Destaque
Simples:

Senhor Presidente,

Requeiro a V.Exa., nos termos dos
arts. 101, inciso 11, alínea b, número 4; 161,
inciso 11; e 162 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, destaque da Emenda
n° 9/01, oferecida à PEC n° 277-A, de 2000,
para aprovação.

Autor: Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PFL
recomenda o voto "não" ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce
do a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly para
encaminhar a votação.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o destaque visa a corrigir injustiça
que há na tributação do ICMS no Brasil.

Toda a tributação brasileira se dá na origem.
Um carro fabricado em São Paulo, quando vai para

o Nordeste, já vai tributado. Uma máquina que custa
10 milhões de reais, quando sai de São Paulo para
o Paraná ou Rio Grande do Sul, vai com 12% de
ICMS. Todo o sistema é de origem. O ICMS brasilei
ro é cobrado em cada etapa. Debita-se e credita-se.
Ele é não-cumulativo até chegar na ponta com 17%,
18%, 25% de ICMS.

No caso específico de energia elétrica, petró
leo e seus derivados, o ICMS é cobrado no destino.
É interessante observar que os Estados produtores
de energia elétrica, petróleo e seus derivados só po
dem se beneficiar no consumo final.

O Paraná, por exemplo, que produz energia
elétrica, não pode beneficiar-se da energia produzi
da porque a manda para São Paulo com 0% de alí
quota, onde se embute nos preços das máquinas e
equipamentos, e o produto industrializado volta com
12%. Há uma injustiça, um casuísmo no sistema tri
butário do ICMS.

Apelo aos Deputados, às Deputadas, às lide
ranças, porque este meu destaque é para corrigir a
injustiça do sistema tributário brasileiro. O Rio de
Janeiro é prejudicado na área de petróleo e seus
derivados; o Estado de Minas Gerais é prejudicado
porque produz energia; Bahia, também. Calculo
que pelo menos quinze Estados têm prejuízo em re
lação a isso.

Proponho um requerimento que deve ser apro
vado. Como não há apoio da Liderança, solicito que
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pelo menos cinqüenta ou cem deputados apóiem o
pedido de verificação, porque as Lideranças querem
derrubar meu requerimento por voto de Liderança. É
importante corrigir o sistema tributário, e ele tem um
erro: transfere receita para Estados que não produ
zem aquela mercadoria. À exceção do petróleo e da
energia elétrica, 99% de todos os itens são tributa
dos no destino.

Há um erro e a hora é agora. Parabéns ao Rela
tor Basílio Villani, ao Deputado Eliseu Resende e à
Comissão referente a esta PEC pelo trabalho. V.Exas.
conseguiram resolver um grande problema. Vamos
resolver o maior casuísmo do sistema tributário brasi
leiro, permitindo que o Estado produtor arrecade o
ICMS que lhe é devido, no caso da geração de ener
gia elétrica, do petróleo e seus derivados.

O Relator acatou em parte, tentou, mas não
resolveu o problema da cobrança relativa ao petró
leo e à energia elétrica. Creio que falo em nome de
todos aqueles descontentes que estão aqui, que
vão me dar apoio para a verificação nominal e para
a votação deste destaque de fundamental importân
cia para fazer importante correção no sistema tribu
tário brasileiro.

Peço, portanto, o voto para a verificação nomi
nal, Sras. e Srs. Deputados.

Obrigado, Sr. Presidente, pela atenção a este
destaque, relevante para todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vo
tação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.

Rejeitado.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi "sim".

O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (Bloco/PFL 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, meu voto foi de acordo com a orien
tação da Liderança do partido.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço veri
ficação de votação.

Solicito o apoio do Plenário. Aqueles que esti
verem de acordo levantem o braço, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consul
to o Plenário. (Pausa.)

Lamentavelmente, V.Exa. não tem apoio. É
preciso o apoio de 32 Srs. Parlamentares. A propos
ta está derrotada.

O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto foi
de acordo com o do partido.

O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL-RJ Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, meu voto foi de acordo com o do Partido libe
raI.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Por
acordo geral, fica dispensada a instância redacional
entre o primeiro e o segundo turno, abrindo-se, a
partir de amanhã, quarta-feira, o interstício de cinco
sessões para retorno da matéria em discussão e vo
tação do segundo turno em plenário.

Comunico que, em seguida, haverá sessão do
Congresso Nacional, acordada entre todos os Srs.
Líderes partidários por ocasião de visita feita hoje
ao Presidente do Senado da República, no sentido
de se retomar a sessão anterior do Congresso
Nacional.

Peço aos Srs. Parlamentares que aguardem,
porque as informações que presto agora são rele
vantes.

Amanhã, haverá sessão da Câmara dos Depu
tados a partir das 15h, para a votação do Projeto de
Resolução n° 106-F, de 1992, que institui o Código
de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, em se
gundo turno, e, em seguida, para a votação da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 222-8, de 2000,
relativa a iluminação pública - exclusivamente para
esses dois pontos.
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Convocarei, após o término dessas duas vota- Estamos estabelecendo um sistema, voltando
ções, apenas após o término, se for necessário, à origem, que melhora não só as questões relativas
sessão extraordinária da Câmara dos Deputados a disputa de mercado, o que favorece a concorrên-
para que possa ser cumprida a pauta previamente cia leal no jogo, como a arrecadação para a própria
estabelecida. Receita, que pode evitar tanta sonegação.

Portanto, darei a palavra ao Deputado Rubens Fui Relator da matéria ano passado e estou fe-
Bueno e, em seguida, encerrarei esta sessão, para Iiz com a aprovação desta PEC por acordo de Lide-
que possamos dar início à sessão do Congresso ranças. A bancada do PPS também aprova o acor-
Nacional. do e vota favoravelmente ao requerimento apresen-

O SR. FETTER JÚNIOR - Sr. Presidente, tado pelo Deputado Luiz Carlos Hauly. Quando ele
peço a palavra pela ordem. faz o pedido de votação nominal, o que quer é justa

mente a presença dos Parlamentares em plenário,
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem para que cada um mostre sua posição em relação à

V.Exa. a palavra. cobrança de impostos - o ICMS - na geração de
O SR. FETTER JÚNIOR (PPB-RS. Sem revi- energia, o que é de fundamental importância para a

são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim". vida econômica do Paraná.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi- Apoiamos, portanto, o requerimento do Depu-
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, tado Luiz Carlos Hauly e votaremos a favor do proje-
meu voto foi "sim". to que procura corrigir essa injustiça.

O SR. GERSON GABRIELLI (Bloco/PFL-BA. O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei con- peço a palavra pela ordem.
forme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS-RS. Sem V.Exa. a palavra.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim".
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB-RJ. Pela or-

O SR. IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS-SE. Sem re- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o parti- Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro acaba de

do. aprovar, por trinta votos a um, o fim do voto secreto.
O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PFL-RJ. Sem revi- Parabenizo o autor dessa proposta, o Vereador

são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim". mais jovem da história do Brasil, coincidentemente
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Um ins- meu filho, o Vereador Carlos Bolsonaro.

tante, nobres e ilustres colegas, os Parlamentares O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está de
que queiram apenas manifestar seus votos podem parabéns, Deputado.
utilizar o painel, que se encontra aberto. Se já o fize- O SR. ADÃO PREITO _ Sr. Presidente, peço
ram, será considerado o voto da sessão anterior e
todos estaremos poupados desse acúmulo de mani- a palavra pela ordem.
festações. O voto nesta matéria será contabilizado O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
também para a votação anterior. O painel está aber- V.Exa. a palavra.
to para aqueles que não fizeram o registro. O SR. ADÃO PREITO (PT-RS. Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro
palavra, pela ordem, o Líder Rubens Bueno. nos Anais desta Casa voto de louvor pela conferên-

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela cia do Prêmio de Direitos Humanos da Prefeitura de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Siero, na Espanha, ao Movimento dos Trabalhado-
ano passado aprovamos um relatório que prorrogou res Rurais Sem Terra.
até o final deste ano a PEC referente aos combustí- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está re-
veis. Com a proposta de emenda à Constituição que gistrado.
estamos votando agora, damos ao Brasil condições O SR. INÁCIO ARRUDA _ Sr. Presidente,
para que possa estabelecer igualdade de condições
no tratamento da venda de combustíveis, pois deixa peço a palavra pela ordem.
de existir a cobrança em cadeia de PIS, PASEP e O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
COFINS. V.Exa. a palavra.



O seminário a que me refiro fez parte das ati
vidades programadas dentro do VIII Congresso de
Jovens da Roça - que acontece anualmente na re
gião da grande Oeiras - e foi promovido pela Paró
quia de Nossa Senhora da Vitória, que é coordena
da pelo Padre João de Deus e contou com a im
prescindível participação de 375 jovens trabalhado-
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB-CE. res rurais, vindos dos Municípios de Colônia do Pi-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- auí, Cajazeiras, Santa Rosa, Tanque e São João
dente, quero argüir de V.Exa. quando conhecere- da Varjota.
mos a decisão sobre o recurso dos juristas Celso Tive a honra de mais uma vez poder estar pre-
Antônio Bandeira de Mello, Fábio Konder Compa- sente junto àqueles trabalhadores e trabalhadoras
rato e Paulo Bonavides à representação sobre a naquele momento de confraternização, com meus
prática de crime de responsabilidade pelo Presi- queridos conterrâneos, pois tive a grata satisfação
dente da República. de ter nascido naquela região.

O ~R: PRESIDENTE (Aécio Neves) - E~s~ pe.r~ Na ocasião, discutimos sobre políticas públicas
g~nta fOI fe~ta antes de V.Exa. chegar ao plenariO e Ja para o semi-árido e tive a oportunidade de apresen-
fOI respondida. tar a nossa proposta, tramitando nesta Casa sob o

O SR. INÁCIO ARRUDA - Um dos juristas n° 1.114/1999, que pretende a implantação de um
autores da representação é do meu Estado, o Sr. programa permanente para convivência com o
Paulo Bonavides, personalidade da vida jurídica do semi-árido.
noss.? País que faz questão de receber essa infor- O evento contou ainda com a participação de
maçao. representantes de associações, sindicatos e coope-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A per- rativas de produtores rurais. Mais uma vez ouvimos
gunta de V.Exa. já foi respondida numa questão de as preocupações daqueles trabalhadores com o
ordem feita nesta mesma sessão. Após a sessão te- atraso na liberação de recursos para financiamento
rei o prazer de informar a V. Exa. a minha decisão. de projetos dos pequenos produtores, fato já regis-

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente trado nesta Casa noutra oportunidade e que tam-
peço a palavra pela ordem ' bém já levamos ao conhecimento do Poder Executi-

. vo e dos Presidentes dos Bancos do Brasil e do
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Nordeste.

V.Exa. a palavra. R' . rt-' d I t_ eglstro a Impo ancla aque e even o como
O SR. EXPEDITO JUNIOR (PSDB-RO. Pela um momento de conscientização da juventude da-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quela região e, ao mesmo tempo, como um incen-
solicito à Mesa que paute a PEC n° 289-B, que trata tivo, uma motivação para a organização do setor
dos policiais militares do antigo território de Rondô- produtivo em associações, cooperativas, com de-
nia. bates com essas novas gerações do Estado do Pi-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A maté- auí. São exemplos concretos de organização do
ria será pautada, Deputado. povo e que proporcionam um crescimento no nível

O SR. WELLlNGTON DIAS _ Sr. Presidente, de conscientização em regiões interioranas deste
Brasil.

peço a palavra pela ordem.
Sr. Presidente, registro também importante au-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem diência pública ocorrida na Câmara Municipal de
V.Exa. a palavra. Oeiras. Estive presente atendendo a convite da Ve-

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT-PI. Pela or- readora Jussara Reis, que preside a Comissão de
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- Fiscalização daquela Casa, e fui solicitado a fazer
dente, Sras. e Srs. Deputados, no último final de uma explanação sobre o Interlegis, projeto do Sena-
semana estive na cidade de Oeíras, primeira Capi- do Federal, que tanto tenho divulgado nessas mi-
tal do Piauí, quando participei do Seminário "De- nhas andanças, mas tratamos também de propostas
safios da sociedade para a convivência com o sobre fiscalização nacional, recursos federais e
semi-árido". Orçamento Geral da União, além de políticas públi

cas para a região do semi-árido.

Estiveram presentes, além dos Vereadores,
o Sr. Nonato Barbosa, Prefeito de São João da
Varjota, o Dr. Luciano Nunes, Conselheiro do Tri
bunal de Contas do Estado do Piauí, o Dr. Carlos
Ruben, Promotor de Justiça de Oeiras, advoga
dos, como o Dr. José Gonzaga, vários presidentes
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de associações de moradores, de associações,
sindicatos e cooperativas de pequenos produto
res, a exemplo do Presidente da Cooperativa dos
Pequenos Produtores da Microrregião de Oeiras,
que trabalham como prioridade a industrialização
da castanha e do mel, além de várias outras lide
ranças e da comunidade local.

Registro ainda que nesta última segunda-feira
estive na ProcuradoriaGeral de Justiça, quando
apresentei requerimento pedindo atenção especial
para o encaminhamento de centenas de denúncias
há tempos apresentadas, visto que até o presente
momento nenhuma providência foi realizada; nem
mesmo os membros daquela Corte se pronunciaram
sobre a questão. Queremos urgência na apuração
das denúncias apresentadas.

No ato de entrega do nosso requerimento, di
versas entidades também entregaram documentos e
também fizeram manifestação em frente ao prédio
da Procuradoria para cobrar exatamente do Ministé
rio Público que agilize os processos que tramitam
naquele órgão contra diversos Prefeitos do Piauí.

O ato contou com a participação de represen
tantes de mais de quarenta sindicatos, associações 
entidades que participam do movimento Força Tarefa
Popular, que luta contra a corrupção. Estiveram pre
sentes ainda a Vereadora Flora Izabel, o Vereador
João de Deus, o Padre Ladislau, a Deputada Francis
ca Trindade, o Dr. Arimatéia Dantas, a Presidente do
Partido dos Trabalhadores, Regina Sousa, o Presi
dente do SINPOLJUSPI, Jacinto Teles, vários advo
gados, entre outros.

Vejam os senhores que no Piauí temos 222
Municípios e, atualmente, existem 142 constando no
Tribunal de Contas do Estado como inadimplentes,
pelo simples fato de ainda não terem apresentado a
prestação de contas do exerckio anterior. Há casos
ainda em que o Prefeito, mesmo não tendo prestado
contas do exercício anterior, foi empossado pelo Tri
bunal Regional Eleitoral após ter sido reeleito na últi
ma eleição. Noutros casos, existem Prefeitos que
estão devendo as prestações de contas há cerca de
dois ou três anos, muitos até já deixaram o manda
to, mas nunca apresentaram os balancetes exigidos
pela Constituições Federal e Estadual.

Além disso, foram apresentadas ainda várias
denúncias relativas ao envolvimento de Prefeitos
com corrupção, desvios de recursos, uso de notas
fiscais frias, mas muitos dos casos denunciados ao
órgão estão parados. Se as investigações continu
am, infelizmente não temos resposta.

Queremos mais atenção no cumprimento da
lei e que a Justiça preste mais atenção a esses ca
sos. É preciso que haja mecanismos mais eficientes
que obriguem os Prefeitos a prestarem contas em
tempo hábil, colocando as contas públicas à disposi
ção da população. Cabe ao Ministério Público, ao
Tribunal de Contas do Estado e ao Tribunal de Jus
tiça zelar pelo cumprimento da lei.

Ao longo do tempo, a impunidade existente em
várias áreas fez crescer a prática delituosa, mas
noutros atos já realizados anteriormente e neste es
pecificamente, ocorrido ontem em Teresina, tivemos
condições de dizer àqueles que acreditam que o cri
me compensa que a sociedade acorda, levanta-se e
luta contra ele. Mais do que isso, mostramos que
podemos fazer algo.

Estamos vivendo em nosso País uma situação
difícil e constrangedora. Apesar disso, tivemos on
tem a felicidade de ver os piauienses dizerem ao
Brasil que temos coragem, que não aceitamos o si
lêncio como resposta, e vamos trabalhar para aca
bar com a impunidade no nosso Estado. A Nação
brasileira precisa realizar novos atos em outros lu
gares do País, para que possamos estar conjunta
mente ajudando este País.

Basta de impunidade!

A luta por justiça é o que deseja o povo do
meu Estado.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apre
sentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SAS:

DA. HÉLIO Requerimento de Informação - So
licita informações ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações quanto aos procedimentos da Anatel
para outorga de licença para prestação de Serviço
Limitado Privado e ao atendimento às disposições
do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia pelos técnicos e engenheiros daquela
agência. (RIC nO 3.793/01).

LÉO ALCÂNTARA Requerimento de Informa
ção - Requer ao Ministro das Relações Exteriores,
informações sobre passaportes brasileiros. (RIC n°
3.794/01).

Requerimento de Informação - Requer ao Mi
nistro da Justiça informações sobre a confecção de



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lem
brando que amanhã, às 10 horas, haverá sessão
solene em homenagem ao centenário de nascimen
to de José Maria Alckmin.
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novos passaportes, cotados de melhor tecnologia e RUBENS BUENO e OUTROS Proposta de
maior confiabilidade. (RIC n° 3.795/01). Emenda à Constituição - Proíbe a participação soci-

Requerimento de Informação - Requer ao etária de agentes políticos em empresas jornalísti-
Advogado-Geral da União informações sobre pro- cas e de radiodifusão. (assinaturas insuficientes -
cesso judicial envolvendo a confecção de novos devolvida ao autor).
passaportes. (RIC n° 3.796/01). CHICO DA PRINCESA Indicação - Sugere a

Requerimento de Informação - Requer infor- adoção de medidas relativas ao Banco da Terra, no
mações ao Ministro da Defesa sobre medidas de se- Estado do Paraná. (INC n° 2.311/01).
gurança nos aeroportos brasileiros, relacionadas MEDEIROS e OUTROS Requerimento de
com passaportes brasileiros roubados ou falsifica- Sessão Solene - Requer convocação de Sessão
dos. (RIC n° 3.797/01). Solene da Câmara dos Deputados em homenagem

RONALDO VASCONCELLOS Projeto de Lei - ao Jornal do Comércio do Rio de Janeiro.
Dispõe sobre restrições à veiculação de imagens de WALTER PINHEIRO e OUTROS Requerimen-
personagens fumando na programação das emisso- to de Urgência - Requerem, nos termos do art. 155
ras de televisão. (PL n° 5.464/01). do RICO, urgência para apreciação do PL n°

GERSON PERES Projeto de Lei - Dispõe so- 5.248/01. (conferindo assinaturas).
bre a liberação de diplomas, certificados e certidões NILSON MOURÃO Projeto de Lei - Proíbe a
de cursos formais, em todos os níveis, para todos os veiculação de informações sobre a fabricação de
efeitos de direito. (PL n° 5.465/01). bombas caseiras na Internet. (PL. n° 5.468/01).

ÁTILA LINS Projeto de Lei - Altera o Decre- AIRTON DIPP Indicação - Sugere ao Ministro
to-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967. (PL n° do Trabalho e Emprego, a realização de concurso
5.466/01). público para contratação de novos funcionários e a

NELSON PELLEGRINO Indicação - Solicita realização de convênio com Universidades e órgãos
ao Ministro de Estado do Meio Ambiente a apuração de classe dos profissionais de segurança do traba-
e providências para o vazamento de gás (GLP), lho (CREA e CRM), visando implementar Programas
ocorrido no último dia 29 de setembro no Poliduto de Prevenção de Acidentes do Trabalho e para a
Recôncavo Sul da Bahia (ORSUB). (INC n° fiscalização em locais, onde o Ministério não dispu-
2.309/01). ser de pessoal qualificado para fazê-lo. (INC n°

E
2.312/01).

Indicação - Solicita ao Ministro de stado das
Minas e Energia a apuração e providências para o NELSON MARCHEZAN Projeto de Lei -
vazamento de gás (GLP) ocorrido no último dia 29 Acrescenta parágrafo ao art. 15 da Lei nO 9.424, de
de setembro no Poliduto e Recôncavo Sul da Bahia 24 de dezembro de 1996, de forma a considerar o
(ORSUB). (INC n° 2.310/01) transporte de alunos como critério para a distribui

ção de recursos da cota federal do salário-educa-
DA. ROSINHA e OUTROS Proposta de Emen-

d . C .. - A § 80 ção. (PL. n° 5.469/01).a a onstltUlçao - crescenta o ao art. 53 e
altera o § 1° do art. 27 e inciso VIII do art. 29, todos ADÃO PRETTO Requerimento - Requer o re-
da Constituição Federal. (PEC nO 4.22/01). gistro nos Anais da Casa de voto de louvor pela

conferência do Prêmio de Direitos Humanos da Pre-
AUGUSTO NARDES Projeto de Lei - Dispõe feitura de Siero, região de Astúrias, na Espanha, ao

sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industriali- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra _
zados (IPI) nas aquisições de veículos para trans- Brasil. (conferindo assinaturas).
porte escolar. (PL. n° 5.467/01).

MIRO TEIXEIRA Requerimento de Informação
- Requer ao Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social cópia do teor do processo admi
nistrativo n° 35301.133341/93-41. (RIC n° 3.798/01).

Requerimento de Informação - Requer infor
mações sobre imóvel objeto de constrição judicial a
favor do Instituto Nacional do Seguro Social. (RIC n°
3.799/01).
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Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS
A1ceste Almeida PMDB
Luciano Castro PFL PFUPST
Robério Araújo PL PUPSL
Salomão Cruz PFL PFUPST

Presentes de Roraima :5

AMAPÁ

Badu Picanço PL PUPSL
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB
Fátima Pelaes PSDB

Presentes de Amapá :3

PARÁ

Gíovanni Queiroz POT PDT/PPS

Haroldo Bezerra PSDB
José Priante PMOB
Josué Bengtson PTS
Raimundo Santos PL PUPSL

Vic Pires Franco PFL PFUPST

Zenaldo Coutinho PSOB

Presentes de Pará : 7

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL PFUPST

Pauderney Avelino PFL PFUPST

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB

Presentes de Amazonas : 3

ACRE

Nilson Mourão PT

Presentes de Acre : 1
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Partido Bloco
TOCANTINS

Darci Coelho PFL PFUPST
Kátia Abreu PFL PFUPST
Pastor Amarildo PPB

Presentes de Tocantins : 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL PFUPST
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB
Neiva Moreira PDT PDT/PPS
Nica Lobão PFL PFUPST
Paulo Marinho PFL PFUPST
Pedro Novais PMDB

Presentes de Maranhão : 7

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PLlPSL
Anlbal Gomes PMDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB
Marcelo Teixeira PMDB
Rommel Feij6 PSDB
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB
Vicente Arruda PSDB

Presentes de Ceará: 8

PlAul
Átila Lira PSDB
João Henrique PMDB
Marcelo Castro PMDB
Wellington Dias PT

Presentes de Piaui : 4

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PTB
Lalre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL PFUPST
Ney Lopes PFL PFUPST

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAIBA

Domiciano Cabral PSDB
Inaldo Leilao PSDB
Marcondes Gadelha PFL PFLlPST
Ricardo Rique PSDB

Presentes de Paraíba : 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Clementino Coelho PPS PDT/PPS
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB
João Colaço PMDB
José Mendonça Bezerra PFL PFUPST
José Múcio Monteiro PSDB

Presentes de Pernambuco : 6



PFL PFUPST
PFL PFUPST
PSOB
PSOB
PFL PFUPST
PSDB
PFL PFUPST
PT
PFL PFUPST
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ALAGOAS

Givaldo Carimbão
João Caldas

Presentes de Alagoas : 2

SERGIPE

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Tânia Soares

Presentes de Sergipe : 5

BAHIA

Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Almeida
Jutahy Junior
Milton Barbosa
Nilo Coelho
Reginaldo Germano
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Presentes de Bahia : 9

MINAS GERAIS

Cabo Júlio
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Edmar Moreira
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Herculano Anghínetti
Ibrahim Abi-Ackel
José Militão
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mauro Lopes
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Osmânio Pereira
Romeu Queiroz
Tilden Santiago
Vittorio Medioli
Zezé Perrella

Presentes de Minas Gerais: 19

EspíRITO SANTO

Rose de Freitas

Presentes de Espírito Santo : 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSB
PL

PSOB
PPB
PMDB
PSOB
PCdoB

PST
PFL
PSOS
PPB
PFL
PMDB
PPB
PPB
PTB
PMDB
PT
PMDB
PSOB
PT
PSOB
PTB
PT
PSOB
PFL

PSOB

Outubro de 200 I

Bloco

PSB/PCDOB
PL/PSL

PSB/PCDOB

PFUPST
PFUPST

PFUPST

PFUPST
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL PFUPST
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Carlos Santana PT
Eurico Miranda PPB
Itamar Serpa PSDB
João Mendes PFL PFUPST
José Egydio PFL PFUPST
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSDS
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST PFUPST
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSOB
Clovis Volpi PV
Cunha Bueno PPB
Fernando Zuppo PSDC
Ivan Valente PT
João Paulo PT
José Aníbal PSOS
José Roberto Batochio POT PDT/PPS
Lamartine Posella PMDB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Marcos Cintra PFL PFUPST
Moreira Ferreira PFL PFUPST
Nelson Marquezelli PTS
Paulo Kobayashi PSDS
Sampaio Dória PSOS
Silvio Tarres PSDS
Teima de Souza PT
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSOS

Presentes de São Paulo ; 21

MAlOGROSSO

Ricarte de Freitas PSDS
Welinton Fagundes PL PUPSL

Presentes de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Osório Adriano PFL PFUPST
Paulo Octávio PFL PFUPST
Wigberto Tartuce PPB

Presentes de Distrito Federal :4
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Partido Bloco
GOIÁs

Barbosa Neto PMDB
Juquinha PL PUPSL
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Ronaldo Caiado PFL PFLlPST
Vilmar Rocha PFL PFLlPST

Presentes de Goiás :7

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul :1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL PFLlPST
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani PSOB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL PFUPST
Max Rosenmann PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PPB

Presentes de Paraná: 8

SANTA CATARINA

João Matos PMDB
Pedro Bittencourt PFL PFUPST
Serafim Venzon POT PDT/PPS

Presentes de Santa Catarina : 3

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dípp PDT PDTlPPS
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Esther Grossi PT
Luis Carlos Heinze PPB

Presentes de Rio Grande do Sul : 6

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:
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Partido Bloco
RORAIMA

Almir Sá PPB

Francisco Rodrigues PFL PFUPST

Luis Barbosa PFL PFUPST

Total de Ausentes: 3
PARÁ

Babá PT

Nicias Ribeiro PSDB

Renildo Leal PTB

Total de Ausentes: 3
AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL PFUPST

Silas Câmara PTB

Total de Ausentes: 2

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS

Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS

Marinha Raupp PMDB

Nilton Capixaba PTB

Oscar Andrade PL PUPSL

Total de Ausentes: 5
ACRE

José A1eksandro PSL PUPSL

Sérgio Barros PSDB

Total de Ausentes: 2
MARANHÃO

Albérico Filho PMDB

Eliseu Moura PPB

Francisco Coelho PFL PFUPST

Gastão Vieira PMDB
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MARANHÃO

Mauro Fecury

Pedro Fernandes

Roberto Rocha

Total de Ausentes: 7
CEARÁ

Arnon Bezerra

Nelson Otoch

Roberto Pessoa

Total de Ausentes: 3
PIAuí

Paes Landim

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina

Total de Ausentes: 1

PARAíBA

Adauto Pereira

Efraim Morais

Enivaldo Ribeiro

Total de Ausentes: 3
PERNAMBUCO

Joaquim Francisco

José Chaves

Marcos de Jesus

Pedro Eugênio

Ricardo Fiuza

Severino Cavalcanti

Total de Ausentes: 6
ALAGOAS

Augusto Farias

HeJenildo Ribeiro

Total de Ausentes: 2
SERGIPE

Sérgio Reis

Total de Ausentes: 1
BAHIA

João Carlos Bacelar

José Lourenço

Roland Lavigne

Total de Ausentes: 3
MINAS GERAIS

GUmar Machado

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PFl

PFl

PSOB

PSDB

PSOB

PFl

PFL

PMOB

PFL

PFL

PPB

PFl

PMOB

PL

PPS

PPB

PPB

PPB

PSDB

PTB

PFL

PMOB

PMDB

PT

Outubro de 2001

Bloco

PFUPST

PFUPST

PFLJPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PUPSl

PDT/PPS

PFUPST
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Partido Bloco
MINAS GERAIS

Glycon Terra Pinto PMDB

Lael Varella PFL PFLlPST

Maria Lúcia PMDB

Mário de Oliveira PMDB

Saulo Coelho PSDB

Total de Ausentes: 6
EspíRITO SANTO

Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS

Total de Ausentes: 1
RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PSB PSB/PCDOB

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB

Alexandre Santos PSDB

Camélia Ribeiro PL PLlPSL

Dino Fernandes PPB

Fernando Gonçalves PTB

Jorge Wilson PMOB

José Carlos Coutinho PFL PFUPST

Luiz Sérgio PT

Roberto Jefferson PTB

Total de Ausentes: 10
SÃO PAULO

AJoizio Mercadante PT

Ary Kara PPB

João Herrmann Neto PPS PDT/PPS

José de Abreu PTN

Nauton Lima PFL PFUPST

Paulo Lima PMDB

Robson Tuma PFL PFUPST

VadãoGomas PPB

Wagner Rossi PMDB

Total de Ausentes: 9

MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB

Murilo Domingos PTB

Pedro Henry PPB

Total de Ausentes: 3
DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT

Total de Ausentes: 1
GOIÁS
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Partido Bloco
GoIÁs

Jovair Arantes PSDB

Lidia Quinan PSOB

Lúcia Vânia PSOB

Pedro Canedo PSOB

Roberto Balestra PPB

Zé Gomes da Rocha PMDB

Total de Ausentes: 6

MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian PPB

Total de Ausentes: 1

PARANÁ

Oliveira Filho PL PUPSL

Padre Roque PT

Total de Ausentes: 2
SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL PFUPST

João PiZ,Zolatti PPB

Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO SUL

Edir Oliveira PTS

Germano Rigotto PMDB

Nelson Proença PMDS

Pompeo de Mattos PDr PDT/PPS

Total de Ausentes : 4

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro a
sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 3,
às 13 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
(AS 15 HORAS)

PRIORIDADE

Votação

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO N·l06-F, DE 1992

(DA MESA)
Votação, em segundo turno, do Projeto de

Resolução nº 106-D. 1992. que institui o Código de
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos
Deputados". emendas oferecidas em plenário em
segundo turno de discussão, tendo pareceres da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela rejeição das da nOs 1, 3, 4 e 7, pela aprovação
parcial com subemenda substitulíva da de nO 5 e pala
aprovação das da nOs 2 e 6 (ReJator: Oep. Inaldo
Leitão); a da Mesa pela rejeição das de nOs 1, 4 e 6,
pela aprovação parcial com subemendas das de nOs
3 e 7, peja aprovação da de nO 2 e pela adoção da
subemenda substitutiva da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação à emenda n· 5 (Relator: Dep.
Barbosa Neto).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÓES ESPECIAIS
(Art. 202 ele Art. 191, I, do Regimento Interno)

Conllnuação da Discussão

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N"

222-B, DE 2000
(00 SR. JUaUINHA)

Continuação da discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição o" 222-A, de
2000, que dá nova redação ao artigo 145, inciso li, e
§ 2· da Conslítuição Federal; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade, com substitutivo (Relator: Oep.
Ney Lopes); e da Comissão Especial, pela
aprovação. com substi1utivo (Relator: Dep. Osmar
Serraglio).

AVISOS
PROPOS\çÓeS EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

li-ReCURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24,11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §l o)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58. §3° combinado com art.132, §20)

1.1 COM PARECI;RES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI:

N° 2.2J3-C/99 (EDUARDO JORGE) - Obriga a qua
os produtos allmenl/cios comercializados informem
sobre a presença de glúten, como medida preventiva
e do controle da doença caUaca.
DECURSO: 20 SESSAO
ÚLliMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.648-8/00 (UBIRATAN AGUIAR) - institui o Dia
Nacional do Livro Infantil.
DECURSO: 2' SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 08-10-01

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 718-A/OO - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Movimento
Comunitário Rádio POSitiva FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Planaltina,
Estado de Goiás.
DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-TO-Ol

N° 955·AI01 - (COMISSAo DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessào outorgada à
Rádio Paulista LIda.. para explorar serviço de
radiOdifusão sonora em onda média, na cidade de
Recife, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: OS-10-01

N° 973·A/01 - (COMISSÃO DE CIÉNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INfORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária da Rádio Santo Antonio a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
lIutinga. Estado de Mi~as Gerais.
DECURSO:2"SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-tO·01

N° 981-A/01 - (COMISSÃO DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Engenheiro Arcoverde - ACENAVE a
executar serviço de radiodifusão comunitária. na
localidade de Condado, Estado da Paraíba.
DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 1.002-A/01 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária "São Francisco Padroeiro" a executar
serviço de radiodifusão comunitária. na localidade de
Poço Dantas, Estado da Paraiba.
DECURSO:2!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 1,007-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNÇIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que renova a permissão à Rádio
Globo de Brasília lida., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Brasília, Distrito Federal.
DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 1.016-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o alo que autoriza a Associação
Comunitária Araçás FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Araçás,
Estado da Bahia.
DECURSO: 2. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: OB-l0·01

N° 1.026-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária para o Progresso da Cidadania de São
Francisco do Conde a exeCl.tar serviço de
radiodifusão comunitária. na localidade de São
Frdncisco do Conde, Estado da Bahia.
DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01
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N° 1.539/99 (RICARDO NORONHA) - Dispõe sobre
a profissão de Publicit~rio e dá outras providências.
DECURSO: 2ê SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 2.114/99 (SARAIVA FELIPE) - Institui a co
gestão nos hospitais filantrópicos e universitários e
de ensino integrantes do SUS.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-' 0-01

N° 1.828199 (GERSON GABRIELLI) - Dispõe sobre
o Dia Nacional da Microempresa. (E seu apensado:
PL. nll 1.867/99, do Dep. Pedro Fernandes).
DECURSO:2!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 2.218199 (JOSÉ THOMAZ NONÔ) - Acrescenta
parágrafo único ao artigo 39 da Lei nQ 7.410, de 27 de
novembro de 1985, que dispõe sobre a
especialização de Engenheiros e Arquitetos em
Engenharia de Segurança do Trabalho. para dispor
sobre registros em conselhos profissionais.
DECURSO: 2° SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 08·10-01

- Dispõe sobre a
determina outras

N° 2.659/00 (VEDA CRUSIUS) - Dispõe sobre a
criação dos Conselnos Federal e Regionais de
Atuária e dá oulras providências.
DECURSO: 2ij SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.251/00 (BISPO RODRIGUES) - Proíbe a
utilização, para reduzir período de férias do
empregado. de falta não justificada ao serviço
descontada do salário.
DECURSO: 2° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 1.573/99 (CAIO RIELA)
profissão de fotógrafo e
providências.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

W 549/99 (LUIZ RIBEIRO) - Determina o
cancelamento de outorga de concessão. permissão
ou autorização para prestação de seNiços de
radiodifusão, nos casos de condenação por crime
doloso de sócio ou diretor da empresa outorgatária.
DECURSO:2ªSESSÃO
ULTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 4.338/98 (SEVERINO CAVALCANTI) - Dispõe
sobre o exercício da profissão de despachante
aduaneiro e sobre a criação. organização e
competência do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Desoachante Aduanelfo, e determina
outras providências.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 08-10·01

N° 812/99 (ANTONIO CARLOS BISCAIA) 
Disciplina o exercí~io da profissão de carregador de
bagagens nos aeroportos e dá outras providências.
DECURSO:2~SESSÃO
ÚLTIMA sessÀo~ 08-10-01

N° 2.783/97 (JOSÉ DE ABREU) - Dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Terapeuta Holistico
e dá outras providências.
DECURSO:2ªSESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 1.079-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a AeeS - Associação
Cultural e Comunicação Social a executar seNiço de
radiodifusão comunitária. na localidade de Itupeva,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 1.385/99 (PAULO PAIM. - Acrescenta parágrafo
único aos arts. 1(" da Lei nQ 8.212 e 13 da Lei nll

8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para incluir o
beneficiário do seguro-desemprego na qualidade de
segurado facultativo do Regime Geral de Previdência
Social.
DECURSO: 251 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.283/00 (DE VELASCO) - Dispõe sobre a.
manutenção do registro profissional.
DECURSO:2ê SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 08·10-01

N0 3.569/00 (ALBERTO FRAGA) - Altera o art. 39 da
Lei nl'l 6.530. de '\ 2 de maio de 1978, que
regulamenta a profissªo de Corretor de Imóveis.
DECURSO:2ªSESSAO
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ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

Na 3.645/00 (JOSÉ CARLOS ELIAS) - Altera os
artigos 74, e 252 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente e
acrescenta o art. 252-A a essa lei.
DECURSO: 2ê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.725/00 (DR. ROSINHA) - Extingue a Ordem aos
Músicos do Brasil e revoga a Lei n9 3.857, de 22 de
dezemoro de 1960.
DECURSO:2§SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.945/00 (WALTER PINHEIRO) - Acrescenta
parágrafo único ao artigo 13 da Lei nº 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995, que "dispõe sobre o regime de
concessão e permissão de serviços públicos previsto
no artigo 175 da Constituição Federal. e dá outras
providências.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 12 )

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 32 combinado com art.132. § 2º)

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 1.432/96 (ANA JULIA) - Acrescenta dispositivo à
Lei n" 7.102, de 20 de junho de 1983. que "dispõe
sobre segurança para estabelecimentos financeiros,
estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que
exploram serviços de vigilância e de transporte de
vaiares, e dá outras providências."
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-01

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI:

N° 2.255/99 (JOSÉ PRIANTE) - Dispôe sobre
incentivo liscal para taxistas.
DECURSO:2~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08·10-01

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE (Art. 164, § 1°) .
SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENARIO
(art. 164. § 29 e § 32) •

PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE RECURSO:
(art. 164. § 22)

PROJETOS DE LEI:

N° 616/95 (VALDEMAR COSTA NETO) - Dispõe
sobre a criação de um selo único, válido em todo o
País, com intuito de garantir acesso privilegiado aos
portadores de deficiên.cias físicas.
DECURSO:2ªSESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 1.280/95 (LUCIANO PIZZAnO) - Acrescenta
dispositivo à Lei nº 6.874, de 03 de dezembro de .
1980, que "atribui à empresa exploradora de serviços
públicos de telecomunicações a edição de listas
telefõnicas" .
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 2.374/96 (SENADO FEDERAL) _. Profbe as
instituições financeiras beneficiárias de recursos
oriundos do Programa de Estfmulo à Reestruturação
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro - PROER
de demitir pessoal sem justa causa e dá outras
providências. _
DECURSO:22 SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.163/97 (SENADO FEDERAL) - Altera
dispositivo do Código Penal referente ao crime de
roubo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR (137, § 1°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(137,§2Q

)

PROJETO DE LEI:

N° 5.233/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) _
Disciplina o trabalho doméstico e dá outras
providências.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01
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16:30 Rubens Bueno (Bloco PPS - PR)
16:55Antonio Joaquim Araújo (PPB - MA)
17:20Salatiel Carvalho (PMDB • PE)

09 3B-feira 14:00 Dr. Rosinha (PT - PR)
14:25Ricardo Ferraço (Bloco PPS - ES)

10 4a·feira 14:00Asdrubal Bentes (PMDB - PA)
14:25Maria do Carmo Lara (PT - MG)

15 2a-feira 14:00 Nilson Mourão (PT - AC)
14:25Evandro Milhomen (Bloco PSB - AP)
14:50Edinho Bez (PMDB . Se)
lS:1SBabá (PT - PA)
15:400smar Terra (PMDB - RS)
16:05Mario Negromonte (PPB . BA)
16:30 Pinheiro Landim (PMOB - CE)
16:55José Antonio Almeida (Bloco PSB· MA)
17:20 Vanessa Grazziotin (Bloco pedoS . AM)

16 3B·feira 14:üOLuiz Piauhylino (PSDB - PE)
14:25Wolney Queiroz (Bloco PDT - PE)

17 4B·feira 14:00Neuton Lima (Bloco PFL· SP)
14:25Lamartine PoseUa (PMDB - SP)

19 SB-feira 10:000svaldo Biolchi (PMOB - RS)
10:25José Pimentel (PT • CE)
10:50Lincoln Portela (Bloco PSL - MG)
11:1SJorge Khoury (Bloco PFL - BA)
11:40Jaime Martins (Bloco PFL - MG)
12:05Jaques Wagner (PT - BA)
12:30Jarbas Lima (PPB - RS)
12:55Marcelo Barbieri (PMOB - SP)
13:20Sérgio Barros (PSOB - AC)

22 2a·feira 14:00Paes Landim (Bloco PFL - PI)
14:25Padre Roque (PT· PR)
14:50Marcos de Jesus (Bloco Pl - PE)

15:15Carlito Merss (PT· SC)
15:40Miriam Reid (Bloco PSB - RJ)
16:05José Dirceu (PT • SP)
16:30Remi Trinta (Bloco PL - MA)
16:55Aloizio Mercadante (PT - SP)
17:20 Francisco Rodrigues (Bloco PFL - RR)

23 38 ·feira 14:00Ana Corso (PT - RS)
14:25 Ricarte de Freitas (PSOB - MT)

2448 ·feira 14:0oAriston Andrade (Bloco PFL - SA)
14:250scar Andrade (Bloco PL - RO)

26 68 ·feira 10:00 Freire Júnior (PMOS - TO)
10:25 Átila Lira (PSOB - PI)
10:50Salomão Gurgel (Bloco POT • RN)
11 :15Avenzoar Arruda (PT - PB)
11 :40Airton Cascavel (Bloco PPS - RR)
12:05A.gnelo Queiroz (Bloco PCdoB - DF)
12:30Albérico Filho (PMOB· MA)
12:55 Lavoísier Maia (Bloco PFL - RN)
13:20Juquinha (PSOB - GO)

29 28 ·feira 14.00Julio Semeghini (PSDB - SP)
14:25José Thomaz Nonõ (Bloco PFL - AL)
14:50Manoel Vitório (PT - MS)
15:15Themístocles Sampaio (PMOB - PI)
15·.40Tânia Soares (Bloco PCdoB· SE)
16:05Marcos Rolim (PT - RS)
16:30Luiz Fernando (PPB - AM)
16:55Luiz Bittencourt (PMOB - GO)
H:20Luiz A.lberto (PT - BA)

30 3B-felra 14:00João Castelo (PSOB • MA)
14:25Ricardo Barros (PPB - PR)

31 48 ·feira 14:000r. Benedito Dias (PPB - AP)
14:25Adolto Marinho (PSDB • CE)
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I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

REUNIÃ') ORDINÁRIA

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 9h

A • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.908/00 • do Sr. A1ex Canziani • que "altera a Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
acrescentando ao art. 28-A o parágrafo oitavo, que institui penalidade ao produtor que não cumprir as normas de
combate à febre aftosa",
RELATOR: Deputado CARLOS BATATA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.846/01 - do Sr. Ricardo Ferraço - que -dispõe sobre o cadastro nacional das pessoas
benefIciárias do programa de reforma agrária. veta o assentamento das pessoas envolvidas em invasões e dá
outras providências·.
RELATOR: Deputado MARCIO BITTAR
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.495/01 - do Sr. Antônio Cambraia - que "concede isenção do IPI a máquinas e equipamentos
agrícolas".
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO
PARECER: favorável, com substitutivo

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2a sessão
Última Sessão: 08110/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)



47108 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

PROJETO DE LEI N° 3.031/00 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "Institui o Programa de Seguro Agrícola e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO

PROJETO DE LEI N° 4.515-A101 .. do Sr. Abelardo Luplon .. que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de adição de
farinha de peixe ao leite em pó importado para fim dearraçoamento animal."
RELATOR: Deputado TELMO KIRST

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 10h

A· Requerimentos:

Do Sr. Wellinglon Dias .. que "requer seja realizada visita à regJlIo do semi-árido piaulense e maranhense, com
integrantes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Comissão da Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente 9 Minorias, da Comissilo de Oesenvolvlmeto Urbano e Interior, e da Comissão da Amazônia e de
Desenvolvimento Regional. com o objetivo de conhecer a região. bastante degradada no quesito ambiental e os
projetos que visam recuperar a área."

Do Sr. Babá e outros .. que "solicita a realização de Audiência Pública com a presença do Presidenle do INCRA. Sr.
Sebastião Azevedo e de representante da Associação dos Empregados da Usina Abraham Lincoln .. PACAL ., para
tratar do cancelamento do Programa Agroindustrial Canavieira Abraham Lincoln"

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.940/01 - do Senado Federal (PLS 13211997) .. que "autoriza a criaçêo de Distrito
Agropecuário no Município de São Luiz doAnauá. no Estado de Roraima, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
PARECER: Favorável.

c "Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRJA

PROJETO DE LEI N° 2.175196 - do Sr. Vilmar Rocha .. que Ua"era a redaçAo do artigo 2° da Lei nO 5.173. de 27 de
outubro de 1966, modificando a área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia .. SUDAM e
prorroga o prazo fixado pelo artigo 59 da Lei nO 7.450. de 23 de dezembro de 1985, modificado pela Lei nO 8.874, de
29 de abril de 1994."
RELATOR: Deputado BABA
PARECER: Contrário

PROJETO DE LEI Na 4.180/01 • do Sr. Marcos Afonso· que "estabelece condições para a pesca nos lagos da bacia
Amazônica e dá outras providênclas."
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES
PARECER: Favorável. com uma emenda da Relatora.

COMISSÃO DE CII:NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13. Anexo II
Horário: 9h30min

A - Requerimentos:
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Da Senhora Ana Corso, solicitando infonnações ao Sr. Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, sobre as
rádios comunitárias do Rio Grande do Sul.

Da Senhora Ana Corso. solicitando informações ao Sr. Ministro da Justiçe, José Gregori. sobre os inquéritos policiais
federais com a finalidade da apurar denúncias envolvendo as chamadas rádios clandestinas.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 696198 - do Sr. Fernando Ferro e outros - que "revoga artigos do
Decreto nO 2.6'15. de 03/06/98. que regulamenta o Serviço de Radiodifusão Comunitária".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 226/99 - da Sr. Bispo Rodrigues· que "dispõe sobre divulgação nos meios de comunicação de
gravação telefônica clandestina e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados BispoWanderval, Julio Semeghini e Luiz Moreira. em 26/09/01

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

TVR N° 108/00 - do Poder EXBa.ltivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 190, de 17 de maio de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESPERANÇA E PAZ 
ASCEPAZ, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária
na cidade de Ouro Preta D'Oeste, Estado de Rondônia".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: favorável

TVR N° 307/00 - do Poder Executivo - que ·submete â apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 310, de 5 de julho de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ENTRE
RIOS a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ipamerl, Estado de Golas".
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável

TVR N° 529/00 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 11 de outubro de 2000, que renova a concessão da RÁDIO JÓiA DE ADAMANTINA LTDA. para
explarar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos. a partir de 24 de outubro de 1993, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Adamantina, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: favoràvel

TVR N° 643/00 - do Poder Executivo - que "submete à apreclação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 6 de dezembro de 2000, que renova concessão outorgada à LK RADIODIFUSÃO LTOA. para explorar,
pelo pra~o de dez anos. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO
PARECER: favorável

TVR N° 658/0 1 - da Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreta de 21 de dezembro de 2000, que renova a concessão outorgada à RADlO CULTURA DE CAMPO GRANDE
LTOA., para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de maio de 1994. sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campo Grande, Estado do Maio Grosso do Sul".
RELArOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: favorável

TVR N° 670/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 10 de janeiro de 2001, que outorga concessao à RAOIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso".
RELATOR: Deputado GÉRSON PERES
PARECER: favorável
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TVR N° 737/01 - do Poder Executivo - que "submete ê apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 753. de 12 de dezembro de 2000. que autoriza a ASSOCIAÇAo COMUNITÁRIA VIEIRENSE - A.C.v .• a
executar serviço de radiodifusão comunitãria. pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. na cidade de
Marcelino Vieira. no Estado do Rio Grande do Norte',
RELATOR: Deputado JORGE BITIAR
PARECER: favorável

TVR N° 751/01 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n' 794. de 28 de dezembro de 2000. que autoriza o SISTEMA LAGEADO DE COMUNICAÇÃO LTOA., a
explorar. pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços da radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de RondOllópolis, Estado do Mato Grosso',
RELATOR: Daputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: favorável

TVR N° 760/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 46, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DE SÃO
JOSI: a executar. pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Carplna, Estado de Pernambuco',
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO
PARECER: favorével
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Blttar, Bispo Wanderval e Sitas Camara. em 26/09/01

TVR N° 761/01 - do Poder Executivo - que ·submete à apreclaçao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 55. de 22 de fevereiro de 2001. que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO CULTURAL E
COMUNITÁRIA DANÚZIA DANIELLE a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Escada, Estado de Pernambuco',
RELATOR: Deputado SAULO COELHO
PARECER: favorável

TVR N" 762/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 56, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO
COLINAS FM a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidede de Brejo da Madre de Deus, Estado de Pernambuco",
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável

TVR N° 764/01 • do Poder l::xecutivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n' 79. de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RIACHO DAS ALMAS
a executar. pelo prazo de três anos . sem direito de exclusividade, serviço de radiodirusão comunitária na cidade de
Riacho das Almas, Estado de Pernambuco'.
RELATOR: Deputado OLl\i~7IRA FILHO
PARECER: fevorável

TVR N° 765/01 • do Poder Executivo· que "submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 82, de 22 de fevereiro de 2001. que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL RÁDIO BUIQUE FM a
executar. pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Bulque. Estado de Pernambuco'. .
RELATOR: Deputedo AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Jorge Bittar. em 26/09/01

TVR N° 767/01 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 306. de 5 de julho de 2000, que autoriza a RÁDIO COMUNITÁRIA GAROPABENSE FM DE
COMUNICAÇOES a executar, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Garopaba, Estado de Santa Catarina",
RELATOR: Deputado (RIS SIMOES
PARECER: favorével

TVR N° 770/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 325. de 5 de julho de 2000. que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunltãria na cidade de
Planalto, Estado do Paraná",
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
PARECER: favorável

TVR N" 774/01 - do Poder Executivo - Que 'submete a apreciação do Congresso Nacional o alo constante do
Decreto de 4 de junho de 2001. que outorga concessão à RÁDIO SÃO JOSÉ LTDA. para explorar, pelo prazo de
dez anos. sem direito de exclusividede. serviÇO de radiodifusão em onda média. na cidade de ltabuna, Estado da
Bahia",
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
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TVR N° 776101 - do Poder Executivo - que ·submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 4 de junho de 2001, que outorga concessoo à SOCIEDADE RADIO AM FRONTEIRA LTOA. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusAo em onda média, na cidade
de Corumbá, Estado do Mato Grosso·.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: favorável

TVR N° 785/01 - do Poder Executivo - que "submete ti apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 1° de junho de 2001 que "Outorga concessão à FUNDAÇÃO RADlO E TV EDUCATIVA E CULTURAL
DE ViÇOSA· FRATEVI, para executar pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Viçose, Estado de Minas
Gerais", '
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: favorável

TVR N° 788/01 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 200, de 18 de abril de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO 
CONEXAo FM - PARA O DESENVOLVIMENTO ARTfSTlCO E CULTURAL, a executar pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Pirapetinga, Estado de Minas
Gerais",
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: favorável

TVR N° 796/01 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 138, de 26 de março de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MUNDO MELHOR a
executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Mogi Guaçu, Estedo de São Paulo",
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: favorável

TVR N° 803/01 - do Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 211, de 18 de abril de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇAo CULTURAL DE
EUGENÓPOLlS, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Eugenópolis, Estado de Minas Gerais·,
RELATOR: Deputado IRIS SIMÓES
PARECER: favorável

TVR N° 8041C1 " do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Naciorlal o ato'com:~ante da
Portaria nO 212, de 18 de abril de 2001, que autoriza a ASBOM • AÇÃO SOCIAL - BENEDITA BARBOSA DOS
SANTOS - DE BOM JESUS - PI· (ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA - ARCOM)/ RCBJ - RÁDIO
COMUNITARIA BOM JESUS FM - BOM JESUs/PI, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Bom Jesus, Estado do Piauí·,
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

TVR N° 806101 - do Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 215, de 18 de abril de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA ÁREA ITAQUI-BACANGA. 8

executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária. na cidade de
São Luiz, Estado do Maranhão".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: favorável

TVR N° 827/01 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 13, de 8 de fevereiro de 2001. que renova permissão a PREFEITURA DO MUNIClplO DE PIRACICABA,
a partir de 18 de junho de 1997, para explorar pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Piracicaba. Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável

TVR N° 841/01 - do Poder Ellecuti\lo - que "submete à a?reciação do Congresso Naciona\ o ato constante da
Portaria nO 144, de 26 de março de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO VERDE VIDA, a executar pelo prazo de três
anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade deCandói, Estado do Paraná",
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

TVR N° 846101 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 205, de 18 de abril de 2001. que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ARTlsTICO,
CULTURAL E SOCIAL DE TUPI PAULISTA, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Tupi Paulista, Estado de São Paulo·.
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RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável

TVR N° 885/01 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 113, de 6 de março de 2001, que autoriza o CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
PUlC DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAI, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de São Gonçalo do Sapucal. Estado de Minas Gerais',
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELlO
PARECER: favorável

TVR N° 894/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 811. de 28 de dezembro de 2000, que outorga permlssAo à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS
DO SUL para executar. pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul",
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: favorável

TVR N° 897/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 300, de 21 de junho de 2000, que autoriza o CENTRO CULTURAL SÃO JUDAS TADEU. a executar pelo
prazo de três anos. sem direito de exctusividade, serviço de radiodifusão comunitária. na cidade de Niterói, Estado
do Rio de Janeiro",
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável

TVR N° 898/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 392, de 31 de julho de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CULTURAL
L1MACAMPENSE, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão
comunitária. na cidade de Lima Campos, Estado do Maranhão",
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável

TVR N° 899/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 393, de 31 de julho de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, CULTURAL E
CO MUNICAÇAO SOCIAL DE OROBÓ, a executar pelo :'Irazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitárlá. na cidade de Orobó, Estado de Pernambuco',
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: favorável

TVR N° 900/01 - do Poder Executivo - que "submel\.l à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 406, de 31 de julho de 2000. que autoriza a ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA DE ITAGIBÁ, a executar pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Itaglbâ, Estado
da Bahia",
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
PARECER: favorável

TVR N" 941/01 • do Poder executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 37. de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a COMUNIDADE TERCEIRO MILt:NIO a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Patos, Estado da
Paralba",
RELATOR: Deputado KINCAS MAnOS
PARECER: favorável

TVR N° 950/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 98. de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO PRADOPOLENSE DE APOIO A
EDUCAÇÃO E CULTURA - APAEC a executar. pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pradópolis, Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR N° 979/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 54, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a FUNDAÇÃO DE AÇAo CULTURAL. EDUCACIONAL E
SOCIAL DE PANAMBI (FACESP) a executar. pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Panambi, Eslado do Rio Grande do Sul",
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

TVR N° 990/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 5 de julho de 2001, que outorga concessão à FUNDAÇÃO CULTURAL DE JANUARIA, para executar,
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pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade da Januária, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

TVR N° 993/01 - do Poder Executivo· que ·submete ti apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 5 de julho de 2001, que outorga concessão à FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPOS DE MINAS para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens. com
fins exclusivamente educativos, na cidade de São João Del Rei. Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR N° 999/01 - do Poder Executivo - que ·submete ti apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 153 de 27 de março de 2001, que outorga permissão à RÁDIO DIFUSORA RHEMA LTOA., para explorar
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na
cidade de Barão de Antonina, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado IRIS SIMÓES
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 200-6/91 - do Senado Federal- que" fixa critérios para a divulgação de resultado de pesquisa
de opinião pública e da outras providências·. (Apenso: PL nO 4.031/01)
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: contrário a este e ao PL nO 4.031/01, apensado
VISTA ao Deputado Jorge Biliar, em 20/06/01
O Deputado GILMAR MACHADO apresentou VOTO em separado. em 26/09/01

PROJETO DE LEI N° 1.325/99 - do Sr. Sérgio Reis - que "acrescenta dispositivos à Lei nO 9.472, de 16 de junho de
1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunlcaçôes, a criação e funcionamento de um órgão
regulador e ou tros aspectos institucionais, nos termos da Emenda COnstitucional n° 6, de 1995",
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Arolde de Oliveira, José Rocha, Júlio Semeghini e Luiz Moreira, em 12/09/01

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.468198 - do Sr. Basilio Villanl - que "dispõe sobre a divulgação fonográfica em emissoras de
rádios·.
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Sampaio Dória, em 29/09/99

PROJETO DE LEI N° 4.467/01 - do Sr, Wilson Santos - que "acrescenta parágrafo único ao art. 67 da Lei nO 8.078,
de 11 de setembro de 1990".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Jorge Bittar, em 19/09/01

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a sessão
Última Sessão: 05/10/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.999/01 - do Sr. José Roberto Batochio - que 'dispõe sobre gratuidade na divulgação de
documentos em favor de partidos políticos".
RELATOR: Deputado SILAS CAMARA

PROJETO DE LEI N° 5.013/01 - do Sr. João Caldas - que ·acrescenta o parágrafo único ao artigo 3° da Lei nO
9.472, de 16 de julho de 1997".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
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PROJETO DE LEI N° 5.042/01 - do Sr. Magno Malta - que "dispõe sobre a autorização de operação. em caráter
provisório, nas outorgas de emissoras de radiodifusAo·.
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 5.047101 - do Sr. João Herrmann Neto - que 'modifica a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, que 'dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências', proibindo a veiculação de propaganda
contendo mensagem 5ubliminar'·.
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO

PROJETO DE LEI N° 5.079/01 - do Sr. Luciano Pizzatto - que "institui o código telefônico único de acesso para os
serviços de emergência em todo o território nacional".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 5.106/01 - da Sra. Nair xavier Lobo - que "institui a franquia postal para as entidades
beneficentes de assistência social".
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 01, Anexo 11
Hora: 10 h

A - Expediente:

REQUERIMENTO N° 9/2001 - do Sr. Alceu Collares - que 'solicita seja convocado o Senhor Ministro da Fazenda,
Dr. Pedro Malan, a fim de explicar as razões da edição da MP 2.222, de 2001.

B - Redações Finais:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 648612000 • da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 12412000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação r.omunitária Bonjardinense de
Radiodifusão e executar serviço de radiodifusão comunitârla, na localidade de Bo .~ Jardim de Minas, Estado de
Minas Gerais".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 963B/2001 - da Comissão de Ciên~il e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1358/2000) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV São José do Rio Preto
LIda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e Imagens, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 969812001 • da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçao e
Informática (MSC 1488/2000) - que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação Nazaré de Comunicação para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos. na cidade de Belém,
Estado do Pará".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 972612001 • da Comlssao de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1605/2000) • que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária "Caminho do Sol" a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Queluz. Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 991812001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 12112000)· que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cristalense de Radiodifusão
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Cristais, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.054612001 • da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1670/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Mineiros do Tietê (SP) a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Mineiros do Tietê. Estado
de São Paulo".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE LEI ND 1.130C/1995· do Sr. Feu Rosa· que "dispõe sobre a liberação da contribuição do Técnico de
Administração nos casos que menciona".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
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PROJETO DE LEI N° 4.151N9B - do Sr. Pedro Valadares - que "institui, nas convenções e acordos coletivos de
trabalho, o Contrato de Primeiro Emprego".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
VISTA ao Deputado Gerson Peres. em 07/0812001.

PROJETO DE lEI N° 5500/1999 - do Sr. Wilson Santos - que "estabelece alíquota mais gravosa, no âmbito do
imposto de renda, para a remuneração pela exploração de obras audiovisuais estrangeiras".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE lEI N° 8428/1999 - do Sr. Paulo Marinho· que "acrescenta artigo e parágrafo único à Lei 6.015. de
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros Públicos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE LEI N° 1.477EI1999 - do Sr. Antonio Cartos Konder Reis - que "dispõe sobre o Programa Grande
Fronteira do MERCOSUL".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE LEI N° 1.698811999 - do Poder Executivo (MSC 1305/1999) - que "altera o art. 16 da Lei na 8.935, de
18 de novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constiluição Federal".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGlIO.

PROJETO DE LEI N" 2.359012000· do Sr. Olimpio Pires - que "Institui o ano de 2002 como "Ano Nacional cartos
Drummond de Andrade", e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI NO 2.973D12000 • do Sr. Aldo Rebelo - que "dá nova redação à allnea "e" do inciso Ido art. 23 da
Lei nO a.9n. de 6 de janeiro de 1995, que "dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 3.989C12000 - do Poder Executivo (MSC 183812000) - Que "altera as Leis nas. 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

C - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URGêNCIA

PROJETO DE DECK'-TO LEGISLATIVO N° 66212001 - da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC 141312000) - que "aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nas Áreas de Proleção de Plantas e da
Quarentena Vegetal. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia. em
Brasília, em 25 de julho de 2000".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.04212001 • da Comlssao de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 38912000) - que "aprova o lexto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo das Estadas Unidos da América relativo à Cooperação entre suas Autoridades de Defesa da Concorrência
na Aplicação de suas Leis de Concorrência, celebrado em Washington, em 26 de outubro de 1999".
RELATOR: DeputadoZULAI~ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 9 técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.06112001 • da Comissão de Relações EX1eriores e de Defesa
Nacional (MSC 750/2000) - que "aprova o texto do Protocolo de Montevidéu sobre Comércio de Serviços do
MERCOSUL, concluldo em Montevidéu, em 15 de dezembro de 1997, acompanhado de seus quatro anexos
Setoriais. adotados pela Decisão 9/98. do Conselho Mercado Comum, em 23 de julho de 1998".
RELATOR: Deputado BONIFAclO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 84N1999 - do Sr. Luiz Piauhyllno - que "dispõe sobre os crimes cometidos na área de
informática, suas penalidades e dê outras providências", (Apensados: PL 2.557/2000, PL 2.55812000. PL
3.796/2000).
RELATOR: Deputado LÉO AlCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada a técnica legislativa deste e dos apensados; e. no mérito, pela
aprovação deste, nos termos do substitutivo, e pela rejeição dos PLs nOs 2.557/2000, 2.55812000 e 3.79612000.
apensados.

PROJETO DE LEI N° 4.143/2001 • do Poder Executivo (MSC 140(2001) • que "acrescenta dlsposttivos ao Decreto
lei na 2.848, de 7 de dezembro de 1940" Código Penal. e ao art. 1° da Lei nO 9.613, de 3 de março de 1998-,
RELATOR: Depulado ANDRÉ BENASSI.
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PARECER: pela constitucionalidade. juridlcldade e técnIca legislativa. com emenda. e, no mérito, pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.585/1990 - do Senado Federal (PlS 389/1989) - que "dispõe sobre a tramLtação da medida
provisória e dá outras providências". (Apensado; PL 1.241/1988).
RELATOR: Deputado ZULAI!: COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Pl nO 1.241/88, apensado.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 3.706B/1993· que "regulamenta o inciso VII do
artigo 5° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado St:RGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subemenda à
Emenda de nO 2.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 30/05/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado, em 31/05/2001.

PROJETO DE LEI N° 602/1995 - do Sr. Beto lelis - que "suprime o parégrafo 20 do art. 109 da Lei n° 4.737. de 15
de julho de 1965 - Código Eleitoral". (Apensados: PL 712/1995, PL 2.94612000, PL 2.947/2000. PL 4.292/1998).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e dos PLs
nOs 71211995. 4.292/1998 e 2.94712000. apensados. nos tElffTlOS do substitutivo e pela constitucionalidade.
injurtdlcidade, técnica legislativa e. no mérito, pela rejeição do PL nO 2.946/2000, apensado.

PROJETO DE LEi N° 1.470/1996 - do Sr. Augusto Nardes - que -dispõe sobra a prestação de informações pela
administração pública". (Apensados: PL 2.94111997).
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcldade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho. Administração e Serviço Público, nos termos do substitutivo; e pela
constitucionalidade, Juridlclclade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL n. 2.941 de 1997. apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.241/2001 - do SI'. Fernando Zuppo· que -acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei na 9.504, de
30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições)". (Apensado; PL 4.25812001).
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade. técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação deste e jo
apensado, nos termos do substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Antônio Almeida e Luiz Eduardo Greenhalgh. em 18/09/2001.
O Deputado José Antônio Almeida apresentou voto em separado, em 27/09/2001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/1991 • do Senado Federal (PLS 164/1989) - que "regula a competêl.cia
para Instituição do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos nas condições
previstas no inciso 111 do § 1° do artigo 155 da Constituição".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 63/1991 - do Sr. Pauderney Avelino • que "altera dispositivos da Lei
Complementar nO 68, de 11 de junho de 1991. que "dispõe sobre a composição do Conselho de Administração da
Superintendências da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA". (Apensados: PLC 9211991).
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridlcldade e técnica legislativa deste, do PLC 92191, apensado e dos
substitutivos da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior.

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N" 127/1992 - do Sr. Max Rosenmann - que ·cria reserva do Fundo de
Participação dos Municípios. destinada aos Munlclpios que abrigam em seus territórios areas naturais protegidas·.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislaüva deste e das Emendas da Cc'missão de Defasa
do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias. com emendas.
VISTA ao Depu1ado AldirCabral, em 31/05/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresantou voto em separado. em 06lO6I2001 .

PROJETO DE LEi COMPLEMENTAR N° 160/1993· do Sr. Paulo Bernardo - que "altera a redação do art. 1°. Inciso
I. allnea -9" da Lei Complementar nO 64, de 1990. que declara inelegivel o candidato que tenha tido contas relativas
ao exercicio de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável". (Apensados: PLC 27/1995. PLC
32/1995. PLC 6211995. PlC 76/1996, PLC 17212000. PLC 17312000).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: peta ínjuridícidade e. no mérito. pela rejeição deste; pela constitucionalidade, jurldlcldade. técnica
legislativa e, no mérito. pela aprovação, nos teJmOS do 8ubslltutivo do PLC n. 27 de 1995. apensado; pela
injuridicidade dos PLCs ns. 32 e 62. de 1995 e 172 e 173. de 2000, apensados; e pela inconstitucionalidade do PlC
n. 76 de 1996, apensado.



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 47117

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N~ 16811993 - do Poder Executivo (MSC 616/1993) - que "dã nova redação
das alíneas "d". "e" e "h" do inciso I do art. 1° da Lei Complementar ri' 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9°, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade. prazos de cessação, e determina
outras providências". (Apensados: PLC 22/1999).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do PLC nO
221~999. apensado, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 15/1995 - do Sr. Remi Trinta - que "fixa as alíquotas máximas do imposto
sobre serviços de qualquer natureza", (Apensados: PLC 47/1999).
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, jurídicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Finanças
e Tributação e pela inconstitucionalidade do PLC nO 47/1999, apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 180/1997 - do Sr. Niclas Ribeiro - que "regulamenta o art. 45 da
Constituição Federal, estabelecendo a representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados,
e dá outras providências". (Apensados: PLC 19212001),
RELATOR: DeputadoZULAIE COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
apensado, nos termos do substitutivo.

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 160/1995 - do Sr. Coriolano Sales e outros - que "altera a alínea
"b" do inciso I do art. 105 da Constituição Federal". (Apensado: PEC 636/1999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade desta, nos termos do substitutivo. e pela inadmissibilidade da apensada.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 460/1997 - do Sr. Augusto Nardes e outros - que -institui o
Sistema de Controle Interno da Administração Pública. e dá outras providênclas-.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 1:'::311999 - do Sr. Zenaldo Coutinho e outros - que "dispõe sobre
investigação de paternidade".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 129/1999 - do Sr. Dr. Hélio e outros - que "acrescenta artigo às
Disposições Constitucionais Gerais".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inadmissibilidade.
VISTA ao Deputado Jarbas Lima, em 09/0812001.
O Deputado Jar:Jas Lima apresentou voto em separado, em 15108/2001.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 149/1999 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que "modifica o
art. 212. § 3' da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULA'~ COBRA.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 183/1999· do Sr. Marcos Clntra e outros - que "dispõe sobre o
Sistema Tributário Nacional".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 237/2000· do Sr. Paulo Mourão e outros - que "inclui lncso XXX
no art. 22 da Constituição Federal".
RELATOR: Depütado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela admissibilidade. com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N° 25612000 - do Sr. Fetter Júnior e outros - que "acrescenta ao art.
195, o inciso IV e os §§ 12, 13,14.15. 16. 17 e 18, e allneas de "a" a "d" à Constituição Federal".
RELATOR: Deputado WAlDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade,

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 29812000 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que "institui
compensação a ser paga aos Municfpios nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado NELSON OrOCH.
PARECER: pela admissibilidade.
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO Na 307/2000 - do Sr. Coriolano Sales e outros - Que "allera a redação
do artigo 60 da COllstituição Federal para incluir o "crédito" como direito social".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 436/1997 - do Sr. Padre Roque· que "susta os efeitos do art. 40 do
Decreto nO 2.250, de 11 de junho de 1997, do Poder Executivo, que dispõe sobre a vistoria em imóvel rural
destinado à reforma agrária e dá outras providências". (Apensados: PDl437/1997).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela inconstitucionalidade e. no mérito. pela rejeiçáo desta e do apensado.
VISTA ao Deputado José Genoíno. em 05/04/2001.
Os Deputados José Genolno e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram votos em separado.

PROJETO DE LEI N° 1.8608/1991 • do Sr. Luiz Moreira - que "dispõe sobre as tarifas de bilhetes de passagem
aérea".
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL.
PARECER: pela injuridicidade e má técnica legislativa.

SUBSTITUTIVO 00 SENADO AO PROJETO DE LEI Na 2.336C11991 • que "altera dispositivos da Lei na 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela conslilucionalidade. juridicidade. técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida. em 24105/2001.
O Deputado José AntOnio Almeida apresentou voto em separado. em 29/0512001.

PROJETO DE LEt N° 33511995 - da Sra. Fátima Pelaes - que "dã nova redação ao art. 89 da Lei na 7.210. de 11 de
julho de 1984 (Lei de Execução Penal), que trata das penitenciárias de mulheres". (Apensados: PL 1.858/1996. PL
3.402/1997).
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade. Jurídicidade técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação deste, dos
apensados e do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com subemenda.
.,.11STA ao Deputado Luiz EduardO Greenhalgh. em 17/05f2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado. em 26/06/2001.
A Oeputada Zulaiê Cobra apresentou complementação de voto, em 27/09/2001.

PROJETO DE LEI Na 715/1995· da Sra. Teima de Souza· que "acrescenta artigo à Lei nO 7.716, de 05 de Janeiro
de 1989. que define crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor". (Apensedos: PL 1.026/1995).
RELATOR: Deputado JOS~ GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do PL nO
1.026195. apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochio. Vicente Arruda e Luiz Eduardo Greenhalgh, em
22105/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado. em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.535N1996· do Sr. Marcia Fortes - que "facilita. mediante redução dos chamados "Encargos
Sociais". o ingresso no mercado de trabalho na primeira enotação na Carteira Profissional".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e pela injuridicidade do substitutivo da Comissão de
Finanças e Tibutação.
VISTA ao Deputado Custódio Mattos, em 26/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.622/1997 • do Sr. Odelmo Lelio - que "altera dispositivos do Decreto-Lei na 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, com o escopo de agravar as penas das condutas delitivas decorrentes da
subtração de cargas".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, jurklicidade. técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação. nos termos do
Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.56211998 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "dá nova redação ao art. 30 da Lei nO 5.700. de 1° de
setembro de 1971. que "dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa e, no mérito. pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 242A11999 - do Sr. José Machado - que "dispõe soble a proibição da participação de
integrantes das Forças Armadas. das policias federal. civil e militar. e das guardas municipais. em empresas
privadas de segurança". (Apensados: PL 1.209/1999).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
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PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Vicente Arruda e Zulaiê Cobra, em 16/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/0612001.

PROJETO DE LEI N° 2.818/2000 - do Sr. Albérico Filho - que "modifica a pena do art. 214 do Decreto-lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PA.RECER: pela constitucionalidade, jurtdicldada, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.35412001 - do Sr. Ricardo Ferraço - Que "altera artigos da Lei na 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral), dispondo sobre o voto dos brasileiros residentes no exterior, nas eleições presidenciais,
federais e distritais·.
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE ~ESOLUÇÂO N° 6111995 - do Sr. Padre Roque - que "institui a Tribuna Livre na Camara dos
Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 131/1997 - da Sr. Neiva Moreira e outros - que "institu; Comissão Parlamentar de
Inquêrito destinada a investigar as denúncias de compra de votos de Depu1ad09 com a finalidade de fraudar
deliberação da Câmara das Deputados sobre a PEC na 01/95, Que traia da reeleição dos mandatos execu1ivos·.
RELATOR: Deputado ZULAII:: COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade. injuridicidade, boa técnica legislativa a, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 88/2000 - do Sr. Inaldo Leitão e outros - Que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as causas da violência no campo no Brasil-,
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

RECURSO N° 5/1995 - do Sr. José Genolno • que "recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem,
acerca da conslltucionalidade do parâgrafo 4" do art. 202, do Regimento Interno, em face do disposto no art. 60,
inciso I, da Constituição Federal, sobre a possibilidade do Relator ou a Comissão emendar a Proposta de Emenda à
Constituição, sem o apoiamento de um terço, no mínimo. das membros da Camas dos Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pele' não provimento.

RECURSO N° 6/1995 - do Sr. Wilson Braga - Que "recorre da decisão do Presidente em Questão de Ordem, a
propósito do recebimento e distribuição, para trâmite na Casa, da Proposta da Emenda à Constituição nO 21, do
Poder Executivo. que "modifICa o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras
prov idências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 58/1995 - do Sr. Duilio Plsaneschi - que "recorre ao Plenário, na forma do art. 164, parágrafo 20 , do
Regimento Interno. contra a decisão de prejudicialidade do Projeto de Lei nO 567-A, de 1995. que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do ensino de noções de civismo nos estabelecimentos de ensino no Pais".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo provimento.

RECURSO N° 59/1996 - do Sr. Milton Temer - que "recorre de decisão da Presidência em Questão de Ordem,
levantada acerca da definição da expressão "interesse individual", no art. 180. § 60, do Regimento Intemo".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo não provimento.

OFICIO N° 1.683/1999 - do Supremo Tribunal Federal - que "solícita licença prévia, nos termos do art. 53, § 10 , da
Constltulçao Federal, para apreciar denúncia contra o Deputado Federal Hélio Calixto Costa".
RELATOR: Deputado NELSON TRA.D.
PARECER: pela concessão da licença.

OFICIO N° 1.44412000 - do Supremo Tribunal Federal - Que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1° da
Constituição Federal, para apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinta".
RELATOR: Deputado JOS~ GENOINO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFiCIO NO 2.15512000 - do Supremo Tribunal Federal- que ·solicita licença prévia. nos termos do art. 53, § 1" da
Constituição Federal. para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinta".
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RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFIcIO ND 2.507/2000 - do Supremo Tribunal Federal - que ·solicita à Câmara dos Deputados, nos termos do artigo
53, § 1D, da Constituição Federal, licença para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal Oliveira
FrBncisco da Silva".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: a ser proferido.

o- Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI ND 3.80411993 - do Poder Executivo (MSC 256/1993) - que "altera os dispositivos do Código de
Processo Civil sobre a uniformização dajurlsprudência". (Apensados: PL 4.627/1994).
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES.
PARECER: pela aprovação quanto ao mérito do PL nD3.804193 e rejeição do Pl nD4.627/94, apensado.
(Recurso nD02195 - estes PLs retomam á CCJR apenas para análise do mérito)
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochio. Vicente Arruda, Fernando Coruja, Luiz Eduardo
Greenhalgh e José Antônio Almeida, em 18/0912001.

PROJETO DE LEI ND 2.090Al1996· do Senado Federal (PLS 69/1996) - que "denomina ·Professor Potiguer Matos"
a Escola Técnica Federal de Pernambuco - Unidade de Ensino Descentralizado - Pesqueira".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI ND 3.345A11997 - do Senado Federal (PLS 811996) - que "profbe a venda de bebidas alcoólicas
nos estabelecimentos comerciais situados nas margens das rodovias, e dá outras providências", (Apensados: PL
2,659/1996, PL 2,723/1997).
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA,
PARECER: pela Inconstitucionalidade e InJurldlcidade deste e do PL 2.723197, apensado: e pela constitucionalidade
e juridicidade do PL 2.659196, apensado; e, no mérito, pela rejeição de todos.

PROJETO.DE LEI N° 3.717A11997 - do Poder Executivo (MSC 116811997) - que "altera a denominação da ponte
sobre o Km 316,5 da BR-15t' 'RS".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade. Juridicldade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI ND 4.7,7/1998 - do Senado Federal (PLS 165/1997) - que "acrescenta artigo ao Código Civil (Lei
nD3.071 , de 1Dde janeiro de 1916) e pará9rafo ao art. 129 do Código Penal (Decreto·Lei nD2.848, de 7 de dezembro
de 1940r.
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Gerson Peres, Fernando Coruja, Vicente Arruda, Jarbas Lima e José Roberto
Batochio, em 28/08/2001,

PROJETO DE LEI N° 3.47612000 - do Poder Executivo (MSC 111212000) • que "altera a Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil". (Apensado: PL 3.93712000).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO,
PARECER: a ser proferido.

PROJETO DE LEI ND 4.1n /2001 - do Senado Federal (PLS 175/2000) - que "dispõe sobre a atualização monetária
dos valores expressos em Reais na Lei nD9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do Imposto
sobre a Renda das pessoas flsicas, e dá outras providências". (Apensados: (PL 3.23612000, PL 4.240/2001, PL
4.62212001 ).
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: a ser proferido.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI ND 4.19011989 - do Sr. Paulo Mourão - que "dispõe sobre o programa "Espaço Ecológico", a ser
transmitido, em cadeia, pelas emissoras de rédio e televisão".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emendas, e dos Substitutivos da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, com subemendas.

PROJETO DE LEI N° 2.915A11992 - do Sr. Jaques Wagner - que "autoriza entidades filantrópicas que menciona a
explorar loteria de números e dá outras providências".
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RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela injuridicidade deste: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e FamUía. nos termos do substitutivo; e pela constitucionalidade, jUTidicidade e
técnica legislativa da emenda da Comissão de Finanças e Tributação, com 5ubemenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Orlando Fantazzini e Zulaiê Cobram. em 22108/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.613A11993 - do Sr. Carlos Nelson - que "estabelece data mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensão que especifica". (Apensados: PL 531/1999, PL 1.600/1996, PL 1.964/1996. PL
2.529/1996. PL 3.40711997, PL 3.19211997, PL 3.866f1997, PL 3.95311991, PL 3.986/1997)
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste. dos apensados e do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família.
V1STA à Deputada Zulaiê Cobra, em 2210812001.
A Deputada Zulaiê Cobra apresentou voto em separado. em 25/09/2001.

PROJETO DE i_EI N° 3.638A11993 - do Sr. Luiz Moreira - que "institui normas para a utilização de técnicas de
reprodução assistida".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 223/1995 - do Sr. Fernando FerJo e outros 7 - que "estabelece critérios para as l'iberações.
pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores destinados aos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norta-FNO, do Nordeste-FNE 9 do Centro-Oeste-FCO", (Apensados: PL 378/1995, PL 78411995, PL 930f199S).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela Inconstitucionalidade deste e dos PLs nOs 31811995 e 784/1995. apensados; e pela
constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa do PL nO 930/1995. apensado, e das duas emendas da
Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. em 16/0512001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 12f09/2001.

PROJETO DE LEI N° 526A11995 - do Sr, Feu Rosa· que "assegura ao idoso com oitenta anos de idade, em estado
de carência, o benefício que especifica",
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 577A11995· do Sr. Edinho Araujo - que "permite a reversão de aposentadorias, nos casos que
especifica".
RELATOR: Dep:Jtado ALCEU COLLARES. .
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislcUva do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com subemendas.

PROJETO DE LEI N° 592B/1995· do Sr. Rita Camata - Que "introduz alterações no artigo 396 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade. jurtdicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Família. com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 703A11995 - do Sr. Celso Russomanno· que "altara o artigo 106 de Lei nO 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor',
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Fernando Coruja e Geovan Freitas, em 05/0612001.

PROJETO DE LEI N° 713A11995 • do Sr. Ricardo Gomyde - que "estabelece exigências para a obtenção ou
renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR. Deputado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhaigh, em 08/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 765611995 - do Sr. Julio Redecker - que "acrescenta parégrafo ao artigo 71 do Decreto-Lei nO
37. da 1B de novembro de 1996, Que "dispõe sobre o Imposto de Importação. reorganiza os serviços aduane-Iros e
dá outras providências",
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste. do Substitutivo da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, com emenda a subemendas.

PROJETO DE LEI N° 872A11995 - do Sr. Nelson Trad - que "altera disposillvos da Lei nO 8_069, de 13 da julho de
1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", relativos à adoção
internacinal" .
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação deste e das
emendas da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos do Substitutivo.

PROJETO DE LEI N" 9058/1995 - do Sr. Max Rosanmann • que "dispõe sobre o processo de abate de animais
destinados ao consumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao DeputaOo José Roberto Batochlo, em 27/0612000.

PROJETO DE LEI N° 9108/1995 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a interrupção no fornecimento de agua
por falta de pagamento, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSé GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1,148A11995 - do Sr. Zaire Rezende· que "acrescenta parágrafo ao artigo 486 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Iel nO 5.452, de 1" de maio de 1943, a fim de alterar a
jornada de trabalho duranta o aviso prévio e determina outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos lermos dos substitutivos.

PROJETO DE LEI N" 1.221A11995· 00 Sr. Joao Coser· que "dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de
certidões negativas de débito relativas à infração ambientat, nos atos de transmissão de imóveis·,
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.3888/1995 - do Sr. Julio Redecker - que "cria o Programa de Segurança Veicular·
PROSEGVE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela inconstitucionalidade desta a do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3.250Al1997 - do Sr. Serafim Venzon - que "dispõe sobre a antecipação de comemoração de
feriado e dá outras providências". (Apensados: PL 3.27911997, PL 3.314/1997, PL 3.346/1997, Pio 3.374/1997, PL
3.427/1997, PL3.430/1997, PL3.44811997, PL 3.505/1997, PL 3.514/1997, PL 3.74411997).
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlciclade, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e dos
apensados.
VISTA ao Deputado Jarbas Lima, em 0810812001.

PROJETO DE LEI N° 3.446C11997 - do Sr. Enio Bacci· que "cria a Semana de Educação Para Vida, nas escolas
públicas de todo o Pais, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: peja constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa. com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.632A11997 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "determina que os estabelecimentos de ensino
fundamental e médio coloquem armários à disposição dos alunos para a guarda do material didatico·.
RELATOR: Deputado JOS~ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.9948/1997 • do Sr. Enio 8acci • que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches públicas
para crianças portadoras de deficiências físicas e mentais e dá outras providências" .
RELATOR: Deputado JOSI: ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldlcidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados ládio Rosa e Zulaiê Cobra. em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N" 4.040Al1997 - do Sr. Paulo Paim· que uallara dispositivo do art. 69 da Lei n° 8.212. de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.089N1998 - do Sr. Enio Bacci - que "institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame de mamqgrafia, custeados pelo SUS". (Apensados: PL 441/1999. PL 848/1999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados, nos termos dos
substitutivos, e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Seguridacle
Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 4.409/1998 - do Sr. Silas Brasileiro - que "a"era o inciso I do artigo 2° da Lei nO 7.394 de
29/10/1985".



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 47123

RELATOR: Deputado JOSÊ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade e injulidicidade deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Substilutivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 4.433AJ1998· do Sr. Cunha Bueno· que -estabelece normas para identificação das empresas
executoras de obras públicas".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PIIIRECER. pela constitucionalidade, iUlldicidade e técnica legisla'tlva. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.67811998 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "modifica a redação do § 4° do art. 24 da Lei nO
4.591, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTAaos Deputados Inaldo Leitão e Femando Coruja, em 06/0612000.

PROJETO DE LEI N° 4.77411998· do Sr. Arnaldo Faria de Sa - que "instituí o dia 23 de julho como o dia nacional
dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Brasil" .
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.827/1998 - da Sra. Zulaiê Cobra - que "institucionaliza e disciplina a mediação, com método
de prevenção e solução consensual de conflitos".
RELAlOR: Deputado IÉDIO ROSA,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jarbas Lima, José Antônio Almeida e Vicente Arruda, em 14/0812001.

PROJETO DE LEI N° 9AJ1999 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a Lei nO 8.009, de 29 de março de 1990, que -dispõe
sobre a impenhorabilidade do bem de familia".
RELATOR: Depulado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER pela constitucionalidade,juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 135AJ1999 - do SI'. Bispo Rodrigues - que "torna obrigatório o registro dos casos de
desnutrição junto ao Ministério de Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde pelos órgãos que especifica
e dá outras providências-o
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos tennos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 259AJ1999· da Sra. Esther Grossi e Ben-Hur Ferreira· que "dispõe sobre a obrigatoriedade
da inclusão, no currlculo oficial da Rede de Ensino, da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ANDR~ BENASSI.
PARECER: pela constituclonalldade, juridlcldade e técnica legislativa, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e Zulaiê Cobra, em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 382A11999 - do SI'. Nilson Mourão e oulros - que "dispõe sobre a mudança do nome do
Aeroporto Intemacional Presidente Médici, de Rio Branco, para Aeroporto Internacional Chico Mendes",
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela const'llucional'ldaóe, iuridicidade e má técn'lca leglslal\va deste; e pela constituclonal'ldade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 1.429/1999· do Sr. Osvaldo Blolchl- que~díspõesobre a regularização fiscal e documental de
velculos usados de fabricação estrangeira, Importados ao amparo de liminares concedidas em mandado de
segurança".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.747/1999 - do Sr. Paulo Delgado - que "altera o caput do art. 1° e revoga o art. 4" do
Decreto-Lei n" 911, de 1" de outubro de 1969, que equipara o devedor nos contratos de alienação fiduciária ao
depositário nos contratos de depósito". (Apensados: PL 2.06811999).
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica tegislatlva deste e do apensado. com emenda, e, no
mérito, pela aprovação, nos termos do substitutivo,

PROJETO DE LEI N° 1.883/1999 - do Sr. Paulo Octávio - Que "dispõe sobre a obrigatoriedade de Inclusão nas
escrituras que versem sobre transações imobiliárias onerosas, seja a Que título for, do nome da pessoa física ou
jurldlca que tenha intermediado a transação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LI:O ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. nos termos do
substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Geraldo Magela e Jarbas Ume, em 05/0912001.
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PROJETO DE LEI N° 1.887/1999 • do Sr. Edison Andrino e outros - que "possibilita o exame toxicológico em
alunos".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.21211999 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que "institui o Dia do Bacharel em Turismo".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
PARECER: pela constitucionalidade,luridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 2.35812000 - do Sr. Nelson Proença - que "altera a Lei nQ 9.504, da 30 de setembro de 1997,
dispondo sobre a propaganda eleitoral por meio de Serviço de Valor Adicionado, incluSive Internet. e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.755/2000 - do Sr. Olavo Calheiros - que "altera a redação do art. 148 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, permitindo a médicos particulares ou conveniados a planos de saúde aplicarem os exames de
aptidão física e mental para obtenção ou renovação do documento de habilitação".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de Viação e
Transportes.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 30/0512001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/0612001.

PROJETO DE LEI N° 2.766/2000 - do Sr. Odelmo Leão - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
"institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: peja constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.899/2000 - do Sr. Luis Barbosa - que "institui o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas
como requisito indispensável à nomeação e exercício de cargo de Delegado de Polícia".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 2.910/2000 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "dispõe sobre o transporte de trabalhadores rurais
ao local de trabalho'.
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa desta a do Su..stitutivo da Comissão da Viação
a Transportes, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.971A12000 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "modifica a Lei nO 6.902. de 27 de abril de
1981".
RELATOR: Deputado S~RGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste a da Emenda da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.082N2000 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "dispõe sobre a veiculaçãct de informações
turísticas em material didático-escolar e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa. na forma do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.095/2000· do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "modifica a Lei nO 5.700, d& 1° de setembro
de 1971, instituindo a Ararajuba como símbolo nacional".
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.407/2000 - do Sr. Lulza Erundina • que "declara o Arquiteto Oscar Niemayer, Patrono da
Arquitetura Brasileira".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.41512000 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera o arl. 5° da Lei nO 7.347, de 24 de julho de
1985, que "disciplina a ação clvll pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagfstico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislatlve e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
VISTA ao Deputado Zenaldo Coutinho, em 2810812001.
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PROJETO DE LEI N° 3.55812000 - do Sr. Pedro Canedo· que "instiui o dia Nacional de Combate ao Glaucoma"
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda apresentada pela
Comissão de Educação Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI N° 3.614/2000 - do Sr. João Herrmann Neto· que "dispôe sobre a responsabilidade civil das
empresas locadoras da veículos em acidentes de trAnsito e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4. 162A12001 • do Sr. Arnaldo Madeira - que "altera o caput do art. 20 da Lei nO 5.474, de 18
de julho de 1968, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.304J2001 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dá nova redação ao art. 2° da Lei 8.009, de 29 de
março de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 Sessão
Última Sessão: 08/10/2001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.979/2001 - do Senhor Silvio Torres - que "dispõe sobre normas aplicáveis à formalização da
separação, do divórcio, da partilha de bens e dá outras providências",
RELATOR: Deputac.:.: ZENALDO COUTINHO

Decurso: 3a Sessão
Última Sessão: 05/10/2001

Projetos de Lei (art, 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

Projeto de Lei nO 3.627·A12000 - do Sr. Balinho Rosado - que "Introduz modificação no Plano Nacional de Viação,
incluindo trecho rodoviário que especifica",
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

Projeto de Lei n° 1.472-AJ1999 - do Sr. Antônio Feijão - que "Regulamenta o art. 14, §§ 1° a 4° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o art. 235. IX, "a" e "b" da Constituição Federal, a Lei Complementar nO 41,
de 22 de dezembro de1981, e o art. 31 da Emenda Constitucional nO 19, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUiS BARBOSA.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 08, Anexo 11
Horário: 9h

A· Requerimentos:
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Dos Srs. Celso Russomanno e Ana Catarina - que "Requer a convocação dos Ministros da Justiça, da Agricultura e
Abastecimento, do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior, da Saúde e da Ciência e Tecnologia e
convidados representantes do Greenpeace e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor-IDEC/SP, para, em
reunião de Audiência Pública, prestarem esclarecimentos sobre a constatação da presença de transgênicos em
vários produtos comercializados no pais, após análise feita pelo Laboratório Interlabor Belp Ag, da Suíça, conforme
matéria divulgada pelo Greenpeace".

Do Sr. Fernando Gabeira - que "requer a realização de reunião de audiência pública com o Presidente da
Eletronuclear, Flávio Decat de Moura, para explicar as causas do vazamento de liquido radioativo na Usina de Angra
I".

Da Sra. Ana Catarina e Outros - que "requer o envia de Indicação desta Comissão ao Ministra da Justiça,
sugerindo a adoção de providências penais contra empresas infratoras da ordem econômica e relações de
consumo, sem preju Izo das medidas administrativas ca biveis",

Da Sra. Ana Catarina e Outros - que "requer envio de Indicação desta Comissão ao Ministério da Saúde relativa à
fiscalização de elevação do preço de medicamentos".

Da Sra. Ana Catarina e Outros - que "requer envio de Indicação desta Comissão ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior relativa à padronização dos pesos e medidas de produtos ofertados no mercado de
consumo".

Dos Srs. Avenzoar Arruda, João Paulo e Outros - que "requer a realizaçAo de reunião de audiência pública com a
participação das Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Seguridade Social e Famflia e de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática para discutir os efeitos biológicos relacionados à telefonia celular",

Dos Srs. Pedro Celso e Ana Catarina - que "requer a realização de reunião de audiência pública conjunta com as
Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Direitos Humanos, para tratar dos impactos da
construção da usina hidrelétrica de Corumbá IV, relativos li geração de desemprego urbano. em decorrência do
êxodo rural, ao equillbrio ecológico da região, à degradação do melo ambiente e à desestruturação sociocultural do
grupo de moradores das áreas a serem desapropriadas".

Dos Srs. Régis Cavalcante e Outros - qua " requer a realização de reunião de audiência pública para DISCUSSÃO
DE PROPOSTAS DESTINADAS A REVITALlZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO RIO SÃO FRANCISCO,
tendo como expositores os senhores José Sarney Filho, Ministro de Estado do Meio Ambiente; Hamilton Nol'-e
Casara, Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rewrsos Naturais Renováveis-IBAMA; Rõmulo
de Macedo Vieira, Secretário de Infra-Estrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional; e Raimundo José
Santos Garrido, Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente".

Da Sra. Ana Catarina e Outros - que "Requer que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minoo'ias
apresente Projeto de Decreto Legislativo sustando o Decreto nO 3,871, de 18 de julho de 2001, que disciplina a
rotulagem de alimentos embalados qua contenham ou sejam produzidos com organismos geneticamente
modificados, e dá outras providências·.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenârio:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPl.EMENTAR N° 171/2000 - do Sr. José Pimentel- que "dispôe sobre a aplicação do § 5°
do art. 150 da Constituição Federal, para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam
sobre mercadorias e serviços·.
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: favorável

c - Proposições Sujeitas à Apreciação das Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 28/1999 - do Sr. Paulo Rocha - que "veda a Instalação de depósitos, com estrutura metálica,
em postos de serviços automotivos e suas correspondentes tubulaçóes, sem proteçQo contra a corrosão".
RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO
PARECER: favorável a este e aosPL's 217/199,1.479/1999, 186211999 e 2019/1999, apensados, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 477-N1999 • do Sr Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de plantio de
árvores nativas de cada região, em especial aquelas ameaçadas de extlnçêo. na forma que especifica, e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: favorável, com substitutivo
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PROJETO DE LEI N° 1.407/1999 - do Sr. Glycon Terra Pinto· que "dispõe sobre a prestação de serviços pelas
instituições bancárias privadas e públicas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: ravorável a este, com substitutivo, às emendas de nOs 1Se 48, com subemendas, e às de nOs 25 e 35,
apresentadas ao substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.S07-A/1999 - do Sr. Jair Meneguelli - que "estabelece a obrigatoriedade de prestação de
serviços de acondicionamento ou embalagem das compras em estabelecimentos comerciais autodenominados de
supermercados, hipermercados ou similares".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.1B1-A/1999· do Sr. Wilson Santos· que "dã nova redação ao art. 17, da Lei nO 4.771. de 15
de setembro de 1965 (Código Florestal), dispondo sobre a reserva florestal legal em projetos de colonização de
assentamento e de loteamento rurais".
RELATOR: Deputado PEDRO BITTENCOURT
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.197/1999 - do Sr. Airton Dipp - que "altera a Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
'dispõe sobre a proteção ao consumidor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado R~GIS CAVALCANTE
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Milton Barbosa, em 26/09/2001

PROJETO DE LEI N° 2.211-N1999 - do Sr. Werner Wanderer· que "dispôe sobre a declaração do fornecedor de
produtos e serviços não regulamentados·.
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.57B-N2000 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a implantação de norma técnica que
regule a rabncação e a comercialização de doces e chocolates com brinquedos acondicionados em seu Interior e dá
outras providências" .
RELATOR: Deputado VALDECI PAIVA
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA concedida ao Deputado Luiz Ribeiro, em 1969

PROJETO DE LEI N° 2.792-N2000· do Sr. Marcelo Déda - que "acrescenta dispositivo á Lei nO 9.870, de 23 de
novembro de 1999, que 'dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANfBAL GOMES
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado João Paulo, em 19/09

PROJETO DE LEI N° 3.500/2000 • do Sr. Marçal Filho - que "equipara ao romecedor estrangeiro as empresas
nacionais que façam parte do mesmo grupo econOmico ou que sejam licenciadas para produzir. Importar ou distribuir
produtos na mesma marca no Pais."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVt:A
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado João Paulo, em 19/09

PROJETO DE LEI N° 3.62812000 - do Sr. Celso Giglio - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 7.565, de 19 de
dezembro de 19B6 - Código Brasileiro de Aeronáutica, disciplinando a cobrança de tariras no transporte de menores
de idade."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.905/2000 - do Sr. Márcio Matos - que "acrescenta dispositivo ao Código de Trânsito
Brasileiro. definindo o posicionamento do tubo de descarga dos veiculos·.
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.043/2001 - do Sr. José Aleksandro - que "modifica a Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962,
dispondo sobre a veiculação de programa obrigatório de educação ambiental nas emissoras de televisão."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.052/2001 - do Sr. José Carlos Coutinho - que" altera o Decreto-lei, n° 73. de 21 de
novembro de 1966, fixando prazo máximo para pagamento de indenização de sinistros por parte das sociedades
seguradoras e estabelecendo a multa aplicável no caso de seu descumprimento·
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N° 4.417/2001 - do Sr. Silas Câmara - que "toma obrigatória a afixação do texto da Lei nO 8.899,
de 29 de junho de 1994, nos guichês para atendimento ao publico das empresas de transporte interestadual"
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
PARECER: favorável

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 14. Anexo 11
Horário: 9h

A· REQUERIMENTOS:

Da Sra, Iara Bernardi - que "requer a realização de audiência pública para esclarecimentos sobre o financiamento
imobiliário ".

Do Sr. Djalma Paes e outros - que "requer a reallzaçao do 11 Seminário sobre o Desenvolvimerlto Sustentável do
Agroneg6clo Caju no Nordeste em conjunto com a Comissão de Agricultura e Polltica Rural".

Da Sra. Socorro Gomes - que "requer saja submatida à apreciação do Plenário desta Comissão a proposta de
Regimento da 111 Conferência das Cidades."

Da Sra. Socorro Gomes· que "requer a realização de audiência pública para debater sobre o processo de
raconcentração populacional nos grandes centros urbanos no Pais, sua relação com o fim das políticas regionais de
desenvolvimento e repercussão na atuação do poder público no desenvolvimento regional e urbano.'

Da Sra. Socorro Gomes· que "requar a realização de audiência pública para debater o Estatuto da Cidade, sua
aplicação e a continuidade da luta pela Reforma Urbana",

B - PROPOSiÇÃO SUJEITA AAPRECIAÇÃO DO PLENÁRIO

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 819/1999 - do Sr. Armando Monteiro Neto - que "dá nova redação aos Inciso~ I, 1/ e 111, do art.
20 da Lei nO 8.167. de 16 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a aplicação do Fundo de Investimentos do Nordeste·
FINOR e do Fundo de Investimentos da AmazÔnia - FINAM",
RELATOR: Deputado C~SAR BANDEIRA
PARECER: Favorável.

c . PROPOSiÇÕES SUJEITAS AAPRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSOES

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.699101 - do Sr. Elias Murad - que "disp6e sobre a instalação de pára-raios e dá outras
providências" ,
RELATOR: Deputado JOSÊ [NDIO
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Local: Plenário 09, Anexo 11
Horário: 14h

DEBATE
TEMA:
Proposta Orçamentária de 2002 e a Execução de 2001, na área da Criança e do Adolescente

14h - '0 PAINEL: ANÁLISE DO ORÇAMENTO 2002 E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2001.

EXPOSITORES:
-Sr. Márcio Sanchez - Representante do INESC:

-Sr. Antônio Floriano Pesara - Representante da Secretaria Executiva do Ministério da Educação;
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-Sr. Johaness Eck - Secretário-Executivo do Ministério da Justiça;
-Sra. Maria Inês Beierrenbach - Diretora do Departamento da Criança e do Adolescente do Ministério da Justiça

16h - Debata

17h - 2° PAINEL: OS EFEITOS DA INEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO
EDUCATIVAS.
EXPOSITOR:

-Sr. Claúdio Augusto Vieira da Silva - Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente _
CONANDA.

17h30 • Debate

18h - Encerramento

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 9h

A· Requerimentos:

Do Sr. Almeida de Jesus e outros - (PL 4295/2001)' que "propõe a realização de audiência pública com a presença
de representantes da ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados, do DPDC • Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e do PROCON do Distrito Federal, para discutir o Projeto de Lei n.o
4.295/01"

Do Sr. Gerson Gabrielli - (PL 4030/2001) - que "pede a inclusão da Comissão de Economia, Indústria e Comércio no
despacho ao Projeto de Lei nO 4.030/01, que "altera a Lei nO 9.294/96, determinando a Implantação de salas para
fumantes em shoppings canteres a aeroportos"."

Do Sr. Marcos Cintra - que "propõe B criação de GRUPO DE TRABALHO destinado a elaborar o Estatuto do
Terceiro Setor, em decorrência do Seminário realizado pela Comissão, em 26 de setembro corrente."

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 121/00 - da Sra. Luci Choinacki - que "institui contribuição de intervenção
no domlnio econômico, de responsabilidade das empresas fabricantes de bebidas alcoólicas, para o financiamento
de ações de tratamento aos doentes vítimas do alcoolismo."
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO
PARECER: pela rejeição deste.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Almeida de Jesus e Carmo Merss, em 19/09/2001

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 190/01 - do Sr. Marcos Clntra - que "cria contribuição de intervenção no
domínio econômico, denominada Contribuição de Equalização Tributária (CET), com base no art. 149 da
Constituição FederaL"
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.
VISTA ao DepuladoAlex Canziani. em 05/09/2001

c . Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE L.EI N° 513/99· do Sr. Cunha Bueno - que "institui o ressarcimento obrigatório aos estabelecimentos
públicos de saúde, pelas indústrias de cigarros e derivados do tabaco, das despesas com o tratamento de pacientes
portadores de doenças provocadas ou agravadas pelo fumo e saus derivados," (Apensados: PL 708/1999, PL
798/1999, PL 1383/1999 e PL 3129/2000)
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela aprovação deste, do PL·70BJ1999, do PL-798/1999, e do PL-312912000, apensados, com
substitutivo. e pela rejeição do PL-138311999, apensado.
VISTA ao Deputado Osório Adriano, em 19/09/2001
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PROJETO DE LEI N° 2.165/99· do Sr. Germano Rlgotto· Que "dispõe sobre a obrigatoriedade de abastecimento do
mercado com peças de reposição, pelo prazo minimo de dez anos, pelos fabricantes e importadores de veiculos
automotores, a contar da data da suspensão da produção ou importação do veículo" (Apensado PL 2444/2000)
RELATOR: Deputado St:RGIO BARROS
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do Pl-244412000, apensado, e da emenda nO 1, apresentada na
Comissão.
VISTA ao Deputado Alex Canziani, em 19109/2001

PROJETO DE LEI N° 4.236/01 • do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que "dispõe sobre Incentivos para a atividade
turística."
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO
PARECER: pela aprovação.
VISTA ao Deputado João Pizzolatti, em 1910912001

PROJETO DE LEI N° 4.690/01 - do Sr. Wigberto Tartuce • que "obriga os fabricantes e os importadores de
aparelhos eletro-eletrônicos a afixar, nos aparelhos por eles fabricados ou importados, selo de advertência sabre o
consumo dos equipamentos em modo de espera."
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: Parecer da Relatora, Dep. Zita Bezerra, pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.721/01- do Sr. Marcos Cintra • que "eleva o indice de cálculo do crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e CONFINS."
RELATOR: Deputado DIVALDO SURUAGY
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.722101 - do Sr Marcos Cintra - que "dispõe sobre a instituição de crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor da COFINS. contribuição para o PISIPASEP e
CPMF nos casos que especifica."
RELATOR: Deputado DIVALDO SURUAGY
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.818101 - do Sr. Paulo Paim - que "determina a criação de ouvidoria na::; empresas que
especifica."
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO
PARECER: pela aprovação.
VISTA ao Deputado Rubem Medina. em 19109/2001

PROJETO DE LEI N° 160/99 - do Sr. Wilson Santos - que "proíbe a alienação, pela União, do controie acionário das
empresas que especifica e dá outras providências." (Apensados: PL 140911999. PL 254312000 (Apensados: PL
374812000. PL 4167/2001, PL 4310/2001. PL 435612001 (Apensado: PL 470812001) e PL 4269/2001) e PL
497412001)
RELATOR: Deputado MARCIO FORTES
PARECER: pela rejeição deste, do PL-140911999, do PL-254312000. do PL-3748/2000, do PL-416712001, do PL
4269/2001. do PL-431 012001, do PL-4356/2001. do PL-4708l2001 , 8 do Pl-4974/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N° 753/99· do Sr. Miro Teixeira· que "altera a Lei nO 9.478, de 06 de agosto de 1997, dispondo
sobre a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo." (Apensado: PL 1007/1999)
RELATOR'. Deputado ENIO BACCI
PARECER: pela aprovação deste e do Pl1.007199. apensado, com substitutivo.

PROJETO DE lEI N° 1.710199 - do Sr. José Thomaz Nonô - que "dispõe sobre auditoria contábil nas atividades de
incorporação e conslrução de imóveis regidas pela Lei nO 4.591. de 16 de dezembro de 1964:
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.025/99 • do Sr. Pedro Celso - que "destina cinco por cento do lucro operaCIonal das
empresas Que especifica para o financiamento de obra cinematográfica brasileira de produção inoependente e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: pela aprovação, com subslilutivo

PROJETO DE LEI N° 2.921/00 - do Sr. Alberto Mourão - que "altera a redaçao dos artigos 2°, 3°, 4° e 8° da Lei nO
8.955, de 15 de dezembro de 1994, e dá outras providências.·
RELATOR: Deputado DIVALDO SURUAGY
PARECER: pela aprovação, com emendas

PROJETO DE LEI N° 3.414100 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "define nova modalidade de tarifa de 6nergia elétrica e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARTHUR VIRGILIO
PARECER: pela rejeição
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PROJETO DE LEI N° 3.738/00 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "especifica condições a serem observadas para a
implementação de programas de incentivo ao turismo financiados. no todo ou em parte. por recursos públicos
federais."
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATII
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEI W 4.758/01 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "dispõe sobre as operações do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE e sobre a redução do imposto sobre a renda na Região abrangida pela
Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ACENE,"
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela rejeição.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2a sessão
Última sessão: 08110101

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N.o 32/99 - do Sr. Paulo Rocha - que "cria o balanço social para as empresas que menciona e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N.O 2.173/99 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "dispõe sobre as empresas de asseio e
conservação."
RELATOR: DeputadoALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI N.o 3.615/00 - do Sr. João Hernnann Neto - que "dispõe sobre o fomento mercantil especial de
exportações ou "factoring" de exportação e dá outras providências." (Apensado: PL 3.896/2000)
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

Decurso: Sasessão
Última sessão: 03110101

PROJETO DE LEI N.O 2.920/97 - do Sr Jovair Arantes - que "altera a redação do art. 91 da Lei n.o 9.279, de 14 de
maio de 1996."
RELATOR: Deputado DELFIM NETTO

PROJETO DE LEI N.o 2.303/00 - do Sr. Márcio Matos - que "acrescenta dispositivo à Lei n.O 9.317, de 5 de
dezembro de 1996. alterada pelas Leis n.o 9.52B. de 10 de dezembro de 1997. 9.732. de 11 de dezembro de 1998,
9.779, de 19 de janeiro de 1999 e pela Medida Provisória n.o 1.855-25. de 18 de novembro de 1999. que dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte. institui Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N.o 5.065/01 - do Sr. Dr. Benedito Dias - que "concede à Área de Livre Comércio de Macapá e
Santana tratamento tributário idêntico ao vigente nas áreas de livre comércio de Paracaima. Bonfim e Tabatinga."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

PROJETO DE LEI N. o 5.101/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "acrescenta às Leis 6.505. de 13 dezembro de
1977; 8.181 de 28 de março de 1991; 8.623, de28de janeiro de 1993 disposições relacionadas com a segurança de
turistas."
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Outubro de 2001

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 9h30min

A - REQUERIMENTOS:

Do Sr. Gilrnar Machado e outros - que "requer sejam convidados os Srs. Eduardo José Farah, presidente da
Federação Paulista de Futebol e Nalro Ferreira de Souza, presidente do São Caetano Futebol Clube, para discutir
critérios utilizados na definição dos clubes que disputarão o Campeonato de Futebol Rio de Janeiro I São Paulo".

B - PROPOSiÇÕES SUJEITAS AAPRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.907/01 - do SENADO FEDERAL (PLS 50100) • que "acrescenta dispositivo ao art. 30 da Lei
nO 8.650, de 22 de abril de 1993, que dispõe sobre as relações de trabalho do Treinador Profissional de Futebol e dá
outras providências. a fim de permitir ao jogador de futebol, o exercício da profissão nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: pela aprovação

C - PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DA COMISSÕES:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.812/01 - do Senado Federal (PLS 264/99) - que "acrescenta dispositivos à Lei na 9.394. de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela aprovação

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.476/01 - do Sr. Nelson Marchezan - que "acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 'estabelece as diretrizes e bases da educação nacional' e dá outras
providências" .
RELATORA: Deputada MARISASERRANO
PARECER: pela aprovação
Vista concedida ao Deputado Nela Rodolfo. em 19.9.2001

PROJETO DE LEI N° 544-A/99 - do Sr. PAULO JOSt. GOUVI':A - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação
de mensagens educativas destinadas à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis/AIDS e ao uso de
drogas, em livros e cadernos escolares". Apensado: Pl2617/2000.
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER. pela aprovação desta e pela rejeição do PL-281712000, apensado
Vista concedida à Deputada Iara Bernardi, 19.9.2001

PROJETO DE LEI N° 3.343/00 - do Sr. Df. Hélio - que Dacrescenta parágrafo aos artigos 50 e 91 da Lei 9615, de 24
de março de 1998, que 'institui nonnas gerais sobre desporto e dá outras providências'·.
RELATOR: Deputado ZEZt. PERRELLA
PARECER: pela aprovação. com emenda

PROJETO DE LEI N° 2.453/00 - do Sr. Robério Araújo - que "acrescenta inciso IV, ao parágrafo segundo do artigo
13 da Lei 9249, de 26 de dezembro de 1995, que ·altera a legislação do imposto de renda das pessoas juridicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro lIquido, e dá outras providências", e inciso VII, ao artigo 12, da Lei
9250, de 26 de dezembro de 1995. Que 'altera a legislação do Imposto de renda das pessoas físicas e dá outras
providências'".
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA
PARECER: pela aprovação
Vista ao Deputado Osvaldo Biolchi, em 31.52000

PROJETO DE LEI N° 4.535/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "Dispõe sobre a cessão de espaço fisico para o
funcionamento de Associação de Pais e Mestres".
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR
PARECER: pela aprovação
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PROJETO DE LEI N° 4.429/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "altera a redação da Lei 9610, de 19 de fevereiro
de 1998, dispondo sobre os eventos públicos gratuitos promovidos pelas prefeituras municipais".
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.569/01 - da Sra. Alcione Athayde - que "dá nova redação ao artigo 20 da Lei 9.870, de 23 de
novembro de 1999, obrigando o estabelecimento de ensino a divulgar a lisla de material escolar quarenta e cinco
dias antes da data final para matrícula".
RELATORA: Deputada NICE: LOBÃO
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.270/01 - do Sr. Antônio do Valle - que "dispõe sobre a garantia. a estudantes de baixa renda,
de bolsa de estudos para o ensino superior".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 3.728/00 - do Sr. José Cartos Coutinho - que "inclui conteúdo de educação ambiental nos
currículos de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.484/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "veda o uso de propaganda e publicidade de
livros didáticos de todos os níveis. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO
PARECER: pela rejeição
Vista concedida ao Deputado Ivan Valente, 19.9.2001

PROJETO DE l.EI N° 3.074/00 - do Sr. OSMAR JOSÉ SERRAGLlO - que "altera a Lei nO 9.131, de 24 de novembro
de 1995, e dá outras providências·.
RELATORA: Deputada TÂNIA SOARES
PARECER: pela rejeição
Vista a ao Deputado Osvaldo Biolchi, 6.6.2001

PROJETO DE LEI N° 4.099/01 - do Sr. SALVADOR ZIMBALDI- que "institui a proclamação de São Tomás Moro
como Patrono dos Governantes e Pollticos".
RELATOR: Deputado JOS~ UNHARES
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.694101 - do Sr. Cunha Bueno - que ·proibe a contratação de qualquer tipo de patroclnlo para
a Seleção Brasileira de Futebol".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 924-A/99 - do Sr. CLEMENTINO DE SOUZA COELHO· Que "denomina "Aeroporto de
Petrolina - Dr. Pacifico da Luz· o aeroporto do município de Petrolina. Estado de Pernambuco". Apensados: PL
1334/1999 e Pl. 170211999.
RELATOR: Deputado BONIFAclO DE ANDRADA
PARECER: pala rejeição deste e do PL-1702J1999. apensado, e pela aprovação do PL-1334J1999, apensado

PROJETO DE LEI N° 3.516/00 - do Sr. RUBENS FURLAN· que "institui o Dia Nacional de Combate ao Câncer de
Mama".
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 3.595-A/OO - do Sr. LUIS BARBOSA - que "altera a denominação do Aeroporto Internacional
de Boa Vista - RR para'Aeroporto Internacional de Boa Visla Prefeito Alcides Rodrigues dos Santos"'.
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE
PARECER: pela reieição

PROJETO DE LEI N° 3.612100 - do Sr. JOAO CALDAS - Que "dispõe sobre a denominação do Centro de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, em Rio Largo".
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES
PARECER: pela rejeição
Vista concedida ao Deputado Flávio Ams. em 30.5.2001

PROJETO DE LEI N° 3.688/00 - do Sr. JOSÉ CARLOS ELIAS - que "dispõe sobre a introdução de assistente social
no quadro de profissionais de educação em cada escola".
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: pela aprovação
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PRO~ DE LEI N° 3.841/00 - do Sr. ARY KARA JOSÉ - que "institui o Dia do Servidor Público Municipal".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.036/01 - da Sra. Ana Maria Carso - que "dispõe sobre a criação de salas de arte nos
shoppings centers para exibição de filmes nacionais e de arte".
RELATOR: Deputado DlNO FERNANDES
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.185/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - Que "institui o Dia Nacional da Esoola Pública".
RELATOR: Deputado PAULO JOSÉ GOUVê:A
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.245/01 - do Sr José Aleksandro - que "institui o Dia Nacional do Perdão".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.265101 - da Sra. Luiza Erundina - que "institui o dia 13 de dezembro como o 'Dia Nacional do
Forró·-.
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela aprovação
Vista concedida ao Deputado Wolney Queiroz. em 29.6.2001

PROJETO DE LEI N° 4.268/01 - do Sr. Roberto Jefferson - que "devolve à Universidade Federal do Rio de Janeiro
sua denominação primitiva de Universidade do Brasil".
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LE I N° 4.292/01 - do Sr. Arolde da Oliveira - que "institui o dia da Confissão Religiosa"
RELATOR: Deputado GASTÃO ViEIRA
PARECER: pela rejeição
Vista concedida ao Deputado Gilmar Machado. em 29.8.2001

PROJETO DE LEI N° 4.394/01 - do Sr. Luiz Blttencourt - que "institui o Dia Nacional da Luta Contra a Violência e
Exploração Sexual de Criança e Adolescente".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.401/01 - Executivo Federal - que "inscreve o nome do Jornalista José Hioólito da Costa
Furtado de Mendonça no Livro dos Heróis da Pátria".
RELATOR: Deputado JOSt: UNHARES
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.414101 - do Sr. Cezar Schirmer - que "institui o Dia Nacional do Supervisor EC'ucacional".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE lEl N° 4.457/01 - do Sr. Marcos Afonso - que "institui o Dia Nacional dos Povos dEI Floresta. e dá
outras providências".
RELATOR DeplJlado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI NO 4.466/01 - do Sr. Murilo Domingos - que "institui o Dia Nacional do Rio".
RELATOR: Deputado CLEMENTlNO COELHO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.468/01 - do Sr. Nelson Marquezetli - que "institui o Dia Nacional da Voz".
RELATOR: DeputadoAGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.472/01 - do Sr. Costa Ferreira - que "dispõe sobre os valores de exaltação à Pátria por meio
dos Símbolos Nacionais".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.566/01 - do Sr. Jaime Martins - que "institui o Dia Nacional das ASSOCiações. de Moradores
de Bairros e Conselhos Comunitários Rurais",
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição
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PROJETO DE LEI N° 4643/01 - do Sr. Marcos Cintra • Que "institui o Dia Nacional do Escrivão de Polícia. a ser
comemorado anualmente no dia 5 de novembro".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.671/01 - do Sr. Roberto Pessoa - que "denomina Açude José Holanda Cunha a Barragem
Caslanhão. localizada no Município de Alto Santo - CE".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.674/01 - do Sr. Júlio Redecker - que "institui o Dia Nacional do Curtidor, nas condições que
especifica".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição
Vista concedida ao Deputado Pastor Amarildo, em 29.8.2001

PROJETO DE LEI N° 4.743/01 - do Sr. Lincoln Portela - que "acrescenta incisos aos arts. 36 e 43 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.823/01 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "institui o Dia do Acupunturista".
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.002/01- do Sr. Ronaldo Vasconcellos- que "acrescenta novo parágrado ao art. 46 da Lei nO
9.394. de 20 de dezembro de 1996. que 'estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional'. introduzindo
critério para criação de cursos e instituições de ensino superior".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 542-A/99 - do Sr. Paulo José Gouvêa - que "institui benefício fiscal à concessão de bolsa de
estudo, a crianças carentes, por parte de escolas particulares".
RElATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: peia rejeição

PROJETO DE LEI N° 763/99 - do Sr. Zezé Perrella - que "altera dispositivos da Lei nO 9.615, de 24 de março de
1998. que institui normas gerais sobre desporto 9 dá outras providências". Apensados: Pl 1488/1999, Pl
1754/1999, PL 1755/1999, PL 1836/1999, PL1852/1999 e PL277912000.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 1.488199, 1.754/1999, 1.755/1999, 1.836f1999, 1.85211999 e 2.779/2000,
apensados
7

PROJETO DE LEI N° 1.816-A/99 - do Sr. Raimundo Gomes de Matos - que "institui o 'Dia Nacional dos Agentes
Comunitários de Saúde"'.
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 2.940/00· do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta inciso ao art. 473 do Decreto-Lei nO
5.452, de 1° de maio de 1943, que dispõe sobre a C.L.T. e dá outras providências",
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação, com emenda
VISTA ao Deputado Flávio Ams, em 2210812001

PROJETO DE LEI N° 3.148/00 - do Sr. Romeu Queiroz - que "dá ao trecho da BR-418 situado no Estado de Minas
Gerais, o nome de 'RodoviCl Deolisano Rodrigues de Sousa"'.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: peta aprovação

PROJETO DE LEI N° 3.987/00 - do Sr. Atila lira - que "dispõe sobre o ensino da língua espanhola".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação, com emenda

PROJETO DE LEI N° 4.142/01 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "dispõe sobre li concessão de meia-entrada para
professores na compra de ingressos para eventos culturais". Apensado: Pl4637/2001.
RELATORA: Deputada TÂNIA SOARES
PARECER: pela rejeição deste e do PL-4637/2001. apensado
PROJETO DE LEI NO 4.164/01 - do Sr. Roberto Rocha· que "dispõe sobre o ensino de noções de legislação fiscal e
tributária no ensino médio e superior".
RELATOR: Deputado DIVALDO SURUAGY
PARECER: pela rejeição
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PROJETO DE LEI N° 4.178/01 - do Sr. Marcos Afonso - que "dispõe sobre o aproveitamento de vagas em
instituições públicas de educação superior".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.471/01 - do Sr. Costa Ferreira - que "Institui o Dia Nacional da Fé Cristã".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela rejeição

ORDINÁRIA
SEM PRAZO DETERM'NADO

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 51/01 - do Sr. Ivan Valente - que "propõe que a Comissão de
Educação. Cultura e Desporto fiscalize o processo de autorização e funcionamento dos cursos de ensino superior,
das Faculdades, dos Centros Universitários e das Universidades, bem como o Exame Nacional de Cursos
("Provão"), o Exame Nacional do Ensino Médio O'=nam). realizados paio Conselho Nacional de Educação e pelo
Ministério da Educação".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela não implementação

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 11 h

AUDI~NCIA PÚBLICA

TEMA:
"Debate do PL nO 4.560/2001, do Senhor Alberto Goldman, que 'altera os artigos 45 e 48 e acrescenta o artigo 55 à
Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996', que 'estabelece as diretrizes e bases da educação nacional"'.

CONVIDADOS:
·Prof. EUNICE DURHAN - Coordenadora do Nücleo de Pesquisas sobre Ensino Superior;
-Sr. ARTHUR ROQUETE DE MACEDO - Presidente da Câmara de Educação Suparior do Conselho Nacional de
Educação-CNE; e
-Sr. t::FREM DE AGUIAR MARANHÃO - Membro da Câmara de Educação Superior do Conseltoo Nacional da
Educação-CNE.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 9h

A· Emenda ao Orçamento Geral da União

Discussão e votação da emenda a ser apresentada pela Comissão à Proposta Orçamentãria para 2002 (PL nO 32/01
- CN).

B· Requerimentos:

Do Sr. Carlito Merss - solicita a criação de grupo de trabalho para estudar os critérios e matodologias em vigor para
repartição do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com vistas a, se for o caso, elaborar propostas de
aperfeiçoamento da legislação.

C· Proposições Sujeitas à Apreciação do Ptenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 208/01 - do Sr. Júlio Semeghini - que "inclui item na Lista de Serviços a
que se refere o art. 1° da Lei Complementar nO 56, de 15 de dezembro de 1987."
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

VISTA Conjunta aos Deputados José Militão e Milton Monti
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PROJETO DE LEI N° 2.436-B/96 • do Sr. Cunha Bueno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas ele
seguros. de capitalização e entidades de previdência privada publicarem a relação dos bens garantidores das
provisões técnicas."
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e das emendas apresentadas na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e, no mérito. pala aprovação do Projeto e das
emendas apresentadas na CDCMAM. com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 394-A/99 - do Sr. Enio Bacci - que "prevê recursos no orçamento para programas em favor da
criança e adolescentes e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EUJACIO SIMÕES
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito. pela aprovação.
VISTA ao Deputado Silvio Torres

PROJETO DE LEI N° 1.376-A/99 - do Sr. Geraldo Magela e Marcelo Deda • que "institui a permissão para dedução
de percentual da dívida dos Estados. Distrito Federal e Municípios. a ser aplicado em programa de combate à fome
e à miséria, que especifica, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fmanceira e orçamentária do Projeto. das emendas adotadas pela
Comissão de Educação, Cultura e Desporto e da emenda apresentada nesta Comissão.

PROJETO DE LEI N° 1.637·B/99 - da Sra. Esther Grossi - que "dispõe sobre a colocação obrigatória de obras de
arte em edificações do poder público federal."
RELATOR: Deputado EUJACIO SIMOES
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas. não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamenlária.
VISTA ao Deputado Ricardo 8erzoini

PROJETO DE LEI N° t.725·Al99 - do Sr. Augusto Nardes - que "dispõe sobre a redução de débItos de
microempresas e empresas de pequeno porte, oriundos de operações de crédito no âmbito do sistema financeiro
público."
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda adotada pela
Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

PROJETO DE LEI N° 2.238-B/99 - do Sr. Waldir Pires - que "institui o Programa Permanente de Combate à Seca 
PROSECA."
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentâria do Projelo e do Substitutivo adotado pela Comissão de Minas
e Energia, e pela inadequação financeira e orçamentária do Substitutivo adotado pela Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior.

PROJETO DE LEI N° 2.459-8/00 - do Sr. Fernando Ferro - que "dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais às
pessoas físicas e jurídicas que s~ dediquem ao sistema orgânico de produção agropecuária."
RELATOR: Deputado FEDER JUNIOR
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
VISTA Conjunta aos Deputados Eni Voltolini e José Pimentel

PROJETO DE LEI N° 2.479·A/OO • do Sr. Ricardo Barros· que "altera o art. 12 do Decreto-lei nO 73. de 21 de
novembro de 1966. que 'Dispõe sobre o sistema nacional de seguros privados. regula 8S operações de seguros e
resseguros e dá outras providências'."
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e. no mérito. pela aprovação do Projeto e rejeição da emenda.
VISTA ao Deputado José Pimentel

PROJETO DE LEI N° 2.660-A/OO - do Sr. Ricardo Berzoini - que "dispõe sobre leilão de bens apreendidos pela
Receita Federal"
RELATOR: Deputado PEDRO EUGt::NIO
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PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda apresentada ao Substitutivo e, no
mérito, pela aprovação do Projeto e da emenda apresentada ao Substitutivo, com subemenda, nos termos do
Substitutivo.
VISTA ao Deputado Mussa Demes

PROJETO DE LEI N° 4.371-A/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que "altera o art. 69 da Lei nO 9.069, de 29 de
junho de 1995, que 'Dispõe sobre o Plano Real. o Sistema Monetário Nacional. estabelece regras e condições de
emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências'."
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
04/10/01)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 377/99 - do Sr. Milton Temer - que "dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte
incidente sobre lucros e dividendos pagos ou creditados por pessoas jurídicas". (Apensados: PL's nOs 1.034/95 e
1.889199)
RELATOR: Deputado PEDRO EUG~NIO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4B sessão
Última Sessão: 04110/01

Projetos de Lei (art. 119, I 9 § 1°)

A • Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (Art. 54):

PROJETO DE LEI N° 2.827-B/00 - do Sr. Pedro Chaves - Que "dispõe sobre a inclusão dos municípios do nordeste
do Estado de Goiás na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE."
RELATOR: Deputado F~L1X MENDONÇA

B· Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.463-A/97 - da Sra. Lídia Quinan - que "dispõe sobre o ressarcimento pela União dos custos
decorrentes dos subsIdias concedidos à empresa eletrointensiva Companhia de Desenvolvimento de Níquel 
CODEMIN, que a partir da edição da Lei nO 8.631, de 4 de março de 1993, recaíram sobre as Centrais Elétricas de
Goiás S.A. - CELG. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

PROJ ETO DE LEI N° 4.232-A/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "dá nova redação ao art. 20 da Lei nO 8.167, de
16 de janeiro de 1991, que "altera a legislação do imposto sobre a renda relativa a incentivos fiscais, estabelece
novas condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI N° 5.020/01 • do Sr. Robson Tuma - que "institui o Cadastro Nacional de Contas no Banco
Central do Brasil."
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI N° 2.650-A/OO - do Sr. Augusto Nardes - que "institui forma alternativa de pagamento dos débitos
relativos a crédito rural, das operações que menciona."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
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Substitutivo (art. 119, 1\ e § 1D )
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Decurso: 5a sessão
Última Sessão: 03/10/01

A PROPOSIÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRSENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.022-N99 - do Sr. Vicente Caropreso· que "institui o Pró-Saúde, que dispõe sobre dedução
do imposto de ,anda por contribuições para Hospitais Públicos e Inslltuições sem fins lucrativos ".
RELATOR: De"utado ROBERTO ARGENTA

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTlCIPATIVA

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 08, Anexo 11
Horário: 14h

AUDI~NCIA PÚBLICA

TEMA:
Debate sobre a Sugestão legislativa que "dispõe sobre a informati;:ação do processo judicial e dá outras
providências" .

CONVIDADOS:
Excelentíssimc Senhor Juiz Sérgio Eduardo Cardoso - Juiz Federal na Seçâo Judiciária do Estado de Santa
Catarina;
Excelentissimo Senhor Juiz Walter Nunes da Silva Júnior - Juiz Federal na Seção Judiciária do Estado do Rio
Grande do NOI:e;
Dr. Marcos da (;osta - Presidente da Comissão Especial de Informática Jurídica da OAB-SP;
Dr. Leonardo Alam da Costa - Secretário de Informática do Supremo Tribunal Federal.

COMISSÃO DE FlSCAlIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 9. Anexo 11
Horário: 9h

Emendas ao Orçamento Geral da União - ano 2002

PROPOSTA O!: EMENDA N.o 01/2001 - do Sr. Márcio Reinaldo Moreira - Apoio Financeiro a Fundação Getúlio
Vargas no valor de R$ 5.000.000.00.

PROPOSTA DI-: EMENDA NQ 0212001 - do Sr. Márcio Reinaldo Moreira - Companhia de Odsenvolvimento do Vale
do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, para o Programa de Construção e Recuperação da Obras de Infra
Estrutura HidrÍla- Ações de Combate a Seca no Semi-Árido Brasileiro nu valor de R$ 15.000.000,00.

Requerimentos:

Dos Srs. Waltel Pinheiro e Milton Temer que solicitam ao Ministro Ubiratan Aguiar, do Tribunal de Contas da União,
sHja instado a flrestar informações sobre os fatos consignados na Justificativa que segue, nos termos do artigo 71,
VII da Constilui<,:ão Federal.

Do Sr. Max Mauro que solicita ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria nas obras realizadas nas
primeiras rodovias privatizadas pelo Governo Federal com os recursos do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza) ilegalmente cobrado e realizadas sem licitação.

Do Sr. Fioravônte que solicita informações ao Senhor Ministro dos Transportes referentes à concessão para
exploração comercial do trecho Passo FundolMarcelino Ramos. no Estado do Rio Grande do Sul.

Do Sr. João Caldas que solicita seja convocado o Ministro Pedro Malan. do Ministério da Fazenda, a fim de prestar
esclarecimento,; sobre a abrupta redução de 30 bilhões de dólares no saldo da divida externa brasileira.
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Do Sr. João Caldas que solicita seja convocado o Ministro das Comunicações, Sr. Pimenta da Veiga, a fim de
prestar esclarecimentos sobre o processo de escolha do sistema de transmissão digital de televisão.

Do Sr. João Caldas que solicita seja convocado o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sr.
Sérgio Amaral, a fim de prestar esclarecimentos sobre os créditos podres do Banco Nacional de D8senvolvimento
Econômico e Social (BNDES). no valor de R$ 800 milhões.

Do Sr. João Caldas que solicita ao Tribunal de Contas da União a realização de uma Auditoria Especial na
Secretaria de Educação do Estado de Alagoas a fim de apurar atos de improbidade quanto à malversação de
recursos do FUNDEF.

Do Sr. Ricardo Ferraço solicitando para que seja instalada uma inspeção extraordinária na aplicaçE10 dos recursos
oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador· FAT, no Estado do Esplrito Santo.

Dos Srs. Milton Temer e Henrique Fontana que solicitam auditoria do Tribunal de Contas da União no Ministério da
Agricultura e Abastecimento e demais ministérios.

Do Sr. Wellington Dias que solicitada ao Tribunal oe Contas da União informações sobre as medidas tomadas a
propósito do processo nO 525.092/1995-1 a respeito do convênio n o 150/94 celebrado entre a Fundação Nacional de
Saúde e a Prefeitura Municipal de Esperanüna - Piauí, visando a construção do Hospital Matenidade naquela
cidade no valor total de R$ 206.440,00.

Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PROPOSTA DE FISCALlZAÇAo E CONTROLE N° 07/99 - dos Srs. Geraldo Magela, Ricardo Berzoini, José
Pimentel, Wellington Dias e João Grandão, que "propõem que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
fIScalize as operações de empréstimo do Banco do Brasil para a Construtora Encol".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER
RELATÓRIO PR~VIO: favorável à Implementação.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.o 48/2001 • do Sr. Manoel Vitória, que "propôe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize a execução do Programa Pantanal, sob a responsabilidade do
Ministério do Meio Ambiente".
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO
RELATÓRIO PRt:VIO: favorável à implementação.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"PARA DEBATER SOBRE A APURAÇÃO DOS PREJUIZOS CAUSADOS PELA MUDANÇA DE DLSTINAÇÃO DE
USO DE ÁREAS ALIENADAS E PELAS AÇOES DE GRILAGEM DE TERRA PÚBLICA".

CONVIDADO:
- Sr. JOSÉ ROBERTO BASSUL CAMPOS - Ex-Presidante da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 16· Anexo 11
Horário: 9h

A • Requerimentos:

Do Sr. Clementino Coelho - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda Quanto à inclusão rle privatizaçães
de usinas hidrelétricas no acordo a ser ceieorado com o FMI, nos termos dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno."

Do Sr. Salatiel Carvalho - que "requer a realização de reunião de audiência pública, com a participação da
Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias, destinada a discutir a exploração do gás natural de
Urucu, no Estado do Ama;:onas. com os expositores que especifica".
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00 Sr. Lucianc Zica e Outros - que "solicita, sejam convidados os senhores Govemadores, ou seus representantes.
dos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia, os rep,e:;entantes da RONGAS - Rondônia Gás e da CIGÁS 
Companhia de Gás do Amazonas, o Presidente da PETROBRAS, o Presidente Nacional do IBAMA e o Diretor-Geral
da Agência Nacional do Petróleo."

00 Sr. Pedro F'edrossian - que "requer o envio de convite a técnicos da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS e
das empresas Odebrechl, Enterprise e Kellogg, Brown & Roat, para a prestação de esclarecimentos sobre as
negociações e contratações realizadas visando ao desenvolvimento <los campos de Bijupirá e Salema, na Bacia de
Campos",

00 Sr. Pedro Fedrossian - que "requer o envio de convite à dir8Ção da Petróleo Brasileiro S A. - PETROBRAS para
a prestação de esclarecimentos sobre os critérios e valores envolvidos na compra de turbinas destinadas a equipar
usinas lermelélrtcas movidas a gás natural nas quais a empresa tenha participação acionária,"

B - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Casa:

Urgência

EMENDA DE I-LENÁRIO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 27B-N99 - que "aprova o texto do Acordo
Relativo à Implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 10 de dezembro
de 1982, conclllldo em Nova York. em 29 de julho de 1994."
RELATOR: Deputado PEDRO BITTENCOURT
PARECER: contrário

Tramitação Ordinária

PROJETO DE 'JECRETO LEGISLATIVO N° 950/01 - do Sr. Moreira Ferreira - que "susta a aplicação da Portaria na
21, de 06 de fe'/ereiro de 2001, do Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo - ANP, publicada no Diário Oficial
da União, de O~ de fevereiro de 2001."
RELATOR: Deputado MARCOS LIMA.
PARECER: favorável.
VISTA: ao Deputado Salvador Zimbaldi, em 19/09/01.

C - Proposi,"ões sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões:

Prioridade

PROJETO DE LEI N° 4.798/01 - do Senado Federal- que "altera dispositivos da Lei na 9.427, de 26 dezembro de
1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. disciplina o regime das concessões de serviços
plJblicos de energia elétrica e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FRANCISCO GARCIA.
PARECER: favoiável.

Tramitação Ordinária

PROJETO DE LEI N° 623/99 - do Sr. Ricardo Izar· que "dispôe sobre a conservação e o uso sustentável das
florestas e demais fonnas de vegetação natural brasileiras."
RELATOR: Deputado VADÀO GOMES.
PARECER: favorável, com 03 emendas.
VISTA: aos DelJutados Pedro Bittencourt e Gervásio Silva, em 01/09/99,

PROJETO DE LEI N° 867-A199 - do Sr, Giberto Kassab - que "institui o Plano Nacional de Pedras e Metais
Preciosos e dá Jutras providências."
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP.
PARECER: favorável.

PROJETO DE !.EI N° 1.534-N99 - do Sr. Jorge Costa - que "proíbe a privatização de usinas hidrelétricas em lodo o
País."
RELATOR: Der:,utado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: colltrário.
VISTA: ao Deputado Gilberto Kassab. em 13/12/00.

PROJETO DE LEI N° 2.571-NOO - do Sr. Pompeo de Mattos - que· cria selo de segurança para comercialização
de gás liquefeit<1 de petróleo (GLP) e dá outras providências." (Apensado: PL. 2.619/00)
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO ROSADO.
PARECER: contrário a este e ao PL 2.619/00. apensado.
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PROJETO DE LEI N° 3.174/00 - do Sr. João Herrmann Neto - que "dispõe sobre parâmetros para a frota automoliva
nacional, políticas para seu desenvolvimento e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO.
PARECER: favorável. com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.620/00 - do Sr. José (ndio· que "dá nova redação ao art. 26 do Decreto-Lei fio 227, de 28 de
fevere'lro de ~967, alterado pela lei nO 9.3'4, de ~4 de novembro de '996."
RELATOR: Deputado IVÂNIO GUERRA.
PARECER: favorável, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.631/00 - do Sr. Pedro Pedrossian - que "dispõe sobre os preços a serem praticados pelas
empresas de distribuição de combustíveis, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA.
PARECER: favorável, com emenda.
VISTA: ao Deputado Salvador Zimbaldi, em 19/09/01.

PROJETO DE LEI N° 4.422101- do Sr. Juquinha - que "allera inciso 11 do art. 20 do Decreto-Lei nO 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), com redação dada pela Lei nO 9.314, de 14 de novembro de 1996."
RELATOR: Deputado PEDRO PEDROSSIAN.
PARECER: favorável.

PROJETO DE LEI NO 4.734/01 - do Sr. Carlos Santana - que "dispõe sobre responsabilidade da concessionária
distribuidora de energia elétrica pelo ressarcimento ao consumidor por avaria causada em aparelhos elétricos devido
a bruscas variações de tensão na rede."
RELATOR: Deputado IvAN la GUERRA.
PARECER: contrário.

PROJETO DE LEI N° 4.769101 - do Sr. Robson luma - que "altera dispositivos da Lei nO 9.074, eie 7 de julho de
1995 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP.
PARECER: favorável.

PROJETO DE LEI N° 4.780/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a aplicação dos recursus provenientes
da cobrança da sobretaxa incidente sobre as tarifas de energia elétrica."
RELATOR: Deputado JUQUINHA.
PARECER: contrário.

PROJETO DE LEI N° 4.806/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.433, de 08 de janeiro
de 1997, com a finalidade de destinar parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de mcursos hídricos
para o financiamento de projetos destinados a garantir o fornecimento perene de água potável a populações rurais
do Semi-árido do Nordeste.·
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO ROSADO.
PARECER: favorável.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3a sessão
Última Sessão: 05/10/01

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR ME{,.-IBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.243/99 - da Sra. Miriam Reid - que "altera dispositivos da Lei nO 9.478, de n6 de agosto de
1997, especialmente no que refere a distribuição das parcelas dos valores devidos a título de royalties excedentes e
especiais, destinando-os aos Municípios para incentivar programas no setor pesqueiro."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Horário: 10h
Local: Plenáric 3, Anexo 11

A - Requerimentos:

Do Sr. FernanJo Gabeira .. que "requer a realização de audiência pública. com o Sr. Flavio Miragaia Perri, Cõnsul
Geral do Bra~ll, para prestar esclarecimentos da atuação do consulado na prestação de socorro às vítimas
brasileiras do ôlentado terrorista, nas torres do World Trade Center, em Nova Vor1<".

Do Sr. Fernando Gabeira .. que "solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir o terrorismo e suas
possíveis repercussões no Brasil.

B - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Câmara:

URGÊNCIA

EMENDA DE FLENÁRIO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 348-8/96, que -aprova o texto do Acordo
para a Promoç;'io e a Proteção Reciproca de Investimentos, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Conkderação Suíça, em Brasília, em 11 de novembro de 1994".
RELATOR: De!Jutado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM N° 374101 .. do Poder Executivo - que "submeta à consideração do Congresso Nacional o texto do
Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher,
assinado pelo ~(Jvemo brasileiro no dia 13 de março de 2001, na sede das Nações Unidas, em Nova Yor1<".
RELATORA: D~pulada ELCIONE BARBALHO
PARECER: tav"rável

c - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.021101 - da CPI do Narcotráfico - que "dispõl:l sobre incentivo a empresas que efetuem
doações a insT.ituições pÚblicas ou privadas que contribuam para combater o narcotráfico e para recuperar
dependentes",
RELATORA: DHputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: favorável

PROJETO DE I EI N° 4.316/01 - do Senado Federal- que -altera o caput do art. 2° do Decreto-lei nO 9.760, de 5 de
setembro de 1946, atualizando o conceito de terrenos de marinha".
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: favorável, com emenda, ao PL n° 4.316/01 e contrário aos PLs 3.593/00 e 3.814/00, apensados

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 473/99 - do Sr. João Coser - que "determina a realização de Referendo popular sobre os
acordos do Bra"il com o Fundo Monetário Internacional".
RELATOR: Der:utado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA: Deputados LUIZ MAINARDI e WERNER WANDERER. em 23.6.99

PROJETO DE I.EI N° 2.895100 - do Sr. De Velasco - que "dispõe sobre a concessão de gratuidade ao Policial
Militar no sistema de transporte público coletivo rodoviário interestadual".
RELATOR: Del;utado ALBERTO FRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Deputado VIRGILlO GUIMARÃES, em 9.8.00

PROJETO DE I EI N° 3.309/00 - do Sr. Euler Morais - que "dispõe sobre a instalação de detectores de metais em
terminais rodoviários, e dá outras providências·,
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO
PARECER: favorável, com emenda, ao PL na 3.309/00 e contrário aos PLs nas 4.150/01 e 4.441/01. apensados.
VISTA: OeputaL!o JORGE WILSON, em 22.0B.01
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PROJETO DE LEI N° 3.568/00 - do Sr. Alberto Fraga - que "reorganiza a carreira dos militares do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA: Deputados PAULO DELGADO e JORGE WILSON, em 22.09.01

PROJETO DE LEI N° 3.667/00 - da Sra, Vanessa Grazziotin - que "da nova redação ao § 2° do ilrt. 2° da Lei nO
4.375, de 17 de agoslo de 1964, "Lei do Serviço Militar', garantindo às mulheres o direito de opção ao serviço
militar".
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 4.008/01 - do Sr. Roberto Jefferson - Que "concede pensão especial, correspondente à
deixada por terceiro-sargento das Forças Armadas. aos mllilares integrantes do destacamento brasilairo - FAIBRAS
-. que compôs a Força Interamericana de Paz. que tenham sido licenciados do serviço ativo, apos o retorno da
FAIBRAS ao Brasil".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.065/01 - do Sr. Pompeo de Mattos - Que "dispõe sobre a obrigatoriedade oa instalação de
câmeras de filmagem nos shopping centers e similares".
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA
PARECER: contrário
VISTA: Deputado NEIVA MOREIRA, em 15,8.Q1

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a Sessão
Última sessão: 5110/01

Substitutivos (art. 119,11, e § 1°1

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO EMENDAS APRESENTADAS POR MElvlBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI W 3.791/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a obrigatoriedade de atendimento
médico ao policial e bombeiro vitimado em acidente decorrente do exercido da função públir.a e dá outras
providências". (apensado PL. 3.914/00)
RELATOR: Deputado CUNHA BUENO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

SEMINÁRIO

Local: Auditório Nereu Ramos Câmara dos Deputados
Horário: 9 h

TEMA:
"CONFER~NCIAASSIST~NCIAAO DEPENDENTE QUIMICO NO BRASIL: UMA VISÃO DE FUTURO".

Convidado:
- Dr. João Carlos Dias - Diretor da Associação Brasileira de Estudos sobre Alcoolismo e Outras Dr-Jgas

Mesa Redonda: Ações de Promoção de Saúde ao Usuário de Drogas

Coordenação:
Deputado Elias Murad

- Dr. Arthur Guerra de Andrade/USP - Formação Profissional
- Ora Heliana Fonseca - ABRAÇo-MG

Palestra:
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Redução de O"nos: Uma Política Que Dá Certo

Convidado
- Or. Nady EI Guebaly - Presidente da Sociedade Internacional de Adicçüo

Mesa Redonda: Tribunal de Drogas: Um Modelo Brasileiro

Coordenação:
Deputado Moruni Targan

- Dr. Ricardo Oliveira Silva - Procurador do Estado I RS
- Ora. Vera Maiélguti Batista - Secretária Geral do Instituto Carioca de CriminologiaIProf' Mestrado Universidade
Federal Cândico Mendes/RJ
- Delegado Anbio Soares Vieira - Chefe do Selviço de Controle de Serviços Químicos da Policia Federal

AVISO

Decurso: 3°Sessão
Última Sessão: 05/10/01

A PROPOSIÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE I EI N° 724-N99 - do Sr. Alberto Fraga - que" Dá nOva redação ao artigo 60 da Lei nO 8.069, de 13
de julho de 1.9~O, Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências".
RELATORA: ['apulada RITA CAMATA

COMiSSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 09h

A • Requerimentos:

Do Sr. Ricardu Ferraço. que solicita "seja requerido ao Tribunal de Contas da União que realize inspeção
extraordinária no Estado do Espírito Santo, para averiguação da aplicação dos recursos oriundos do Fundo de
Amparo ao Tratalhador- FAT:

Do Sr. Avanzoar Arruda. que solicita ·seja convidado Ministro Chefe da Casa Civil PÇlra debater a proposta
apresentada pelo executivo de revisão geral do salário do Servidores Públicos:

Do Sr. Paulo POlim, que solicita "a realização de audiência pública para discutir o Projeto de Lei nO 3.722100, que
altera a Lei nO 8036/90 que dispõe sobre o FGTS:

00 Sr. Arnaldo faria de Sá. que solicita "realização de audiência pública para discutir o tema 'doenças ocupacionais
relacionadas ac trabalho', objeto dos Projetos de Lei nOs 4.347/98,1897/99 e 3.319/00:

Dos Srs. Wellil:glon Dias e Paulo Paim, que solicitam "seja convidado o Sr. Emílio Carazzai, presidente da Caixa
Econômica Feueral, para prestar esclarecimentos sobre as mudanças no programa de saúde dos empregados
daquela empre~a pública."

Do Sr. Avenzo:Jr Arruda e outros, que solicita ·a realização de audiência pública para discutir efeilos biológicos
relacionados à telefonia celular, com a participação da Comissão da Seguridade Social e Familia, Comissão de
Ciência e Tecnl..logia, Comunicação e Informática e com a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias."
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Do Sr. Candinho Mattos, que solicita "a realização de audiências públicas, com a presença de rerresentantes da
Administração Pública, para debater o Projeto de Lei nO 674/99 - do Sr. Celso Russomano - que dispõe sobre a
participação e defesa do usuário dos serviços públicos e dá outras providências' ...

Do Sr. Pedro Celso, que solicita "a realização de audiência pública, conjunta com a Comissã(l de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e com a Comissão de Direitos Humanos, para tratar dos impactos da
construção da usina hidrelétrica de Corumbá IV. relativos à geração de desemprego urbano, em decorrência do
êxodo rural, ao equilíbrio ecológico da região. à degradação do meio ambiente e à desestruturação sociocultural do
grupo de moradores das áreas a serem desapropriadas."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

EMENDA DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 4.476-C/94, que "autoriza o Poder Executivo Federal a
reverter em favor da Sociedade Japonesa de Santos, no Estado de São Paulo, o imóvel que menciona."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável
VISTA ao deputado JAIR BOLSONARO em 12{09/01

PROJETO DE LEI N° 918{99 - do Ministério Público da União - (MSC nO 01/99), que "dispõe sobre a criação e a
transformação de Procuradorias da República em munlclpios e dá outras providências':
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos deputados PEDRO HENRY, ALEXANDRE SANTOS E EDUARDO CAMPOS em
11/08/99

PROJETO DE LEI N° 2.739/00 - do Ministério Público da União - (MSC n° 02/00), que "dispõe sobre a criação e a
transformação de Procuradorias da República em municlpios e dá outras providências·."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.075/00 - do Ministério Publico Federal - (PRG nO 04/00), que "dispõe sohre a criação de
cargos de Subprocurador-Geral da República, de funções comissionadas, e de cargos efetivos no âmbito do
Ministério Público Federal e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 3.650-B, de 1989, que "dá nova redação ao § 3°
do artigo 1° da Lei nO 5.584, de 26 de junho de 1970, que 'dispõe sobre normas de Direito Processuai do Trabalho ".
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER VENCEDOR: Deputado AVENZOAR ARRunA
PARECER VENCEDOR: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.814/89 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a aposentadoria dos trahalhadores e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao deputado LUCIANO CASTRO em 20{06/01

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 3,129-0/92, que "disciplina os anúnr:ios de oferta de
emprego".
RELATOR Deputado UNO ROSSI
PARECER: favorável à emenda nO 2 e contrário à emenda nO 1

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 4.087/93, Que "dispõe sobre o t,abalha temporário
nas empresas urbanas, altera dispositivos da Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e dá outras prOVidências."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável
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c - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N.°2.080196 - do Ministério Público da União - (Mensagem PGR nO 02196)- que "dispõe sobre a
criação das Procuradorias da República nos Municípios de Franca. de Cascavel e de Volta Redonda. nos Estados
de São Paulo. do Paraná e do Rio de Janeiro e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável
VISTA ao deputado PEDRO HENRY em 22109/99

PROJETO DE LEI N.o 2.967/00 - do Senado Federal (PLS nO 660/99) - que "acrescenta § 3° ao art. 93 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991, que 'dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previdência Social, e dá outras
providências' ". (Apensado: Projeto de Lei na 2.935/00)
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável a este, e contrário ao Projeto de Lei nO 2.935/00, apensado
VISTA ao deputado Luiz Antonio Fleury em 05/09/01

PROJETO DE LEI N.O 3.804100 - do Poder Executivo (MSC nO 1.781/00) - que 'tIispõe sobre a criação de
empregos no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e na Agência
Nacional de Aguas - ANA, e dá outras providências.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N.O 3.141-A/97 - do Sr. João Paulo - que "dispõe sobre a suspensão do contrato de trabalho por
prazo determinado nas situações que especifica e determina outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: contrário
VISTA ao deputado Jair Meneguellí em 05/09/01

PROJETO DE LEI N.o 4.347198 - do Sr. Walter Pinheiro e outros - que "estabelece diretrizes para uma política de
prevenção e defesa dos trabalhadores, em relação aos lrabalhos com movimenlos repetitivos, e dá outras
providências." (Apensados: Projelos de Lei nOs 1.897/99 e 3.319100)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável a este e contrário aos Projelos de Lei nOs 1.897/99 e 3.319/00, apensados
VISTA CONJUNTA aos deputados AVENZOAR ARRUDA e ARNALDO FARIA DE sA em 12109101

PROJETO DE LEI N.o 678-A/99 - do Sr. Freire Júnior - que "altera disposilivos do Decreto-Iei nO 9.760, de 5 de
setembro de 1946. que 'dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências". (Apensado: Projeto de
Lei na 740/99)
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~
PARECER: favorável. com substitutivo, a este, e ao Projeto de Lei nO 740/99, apensado

PROJETO DE LEI N.· 1.561199 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "altera o art. 844 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, e dá outras providências." (Apensado: Projeto de Lei nO 1.690/99)
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: favorável com substitutivo a este, e contrário ao Projeto de Lei nO 1.690/99. apensado

PROJETO DE LEI N.O 1.909/99 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre a incorporação de prêmios em
rnilhagens aéreas das viagens oficiais de funcionários públicos e dá oulras providências·. (Apensado: Projeto de Lei
nO 2.987/00)
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER VENCEDOR: Deputado PEDRO HENRY
PARECER VENCEDOR: contrário a este e ao Projeto de Lei na 2.987/00, apensado

PROJETO DE LEt N° 1.975/99 - do Sr. João Paulo - que "dã nova redação ao inciso V do art. 16 da Lei nO 7.102,
de 20 de junho de 1983·.
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 2.080/99 - do Sr. Paulo Paim - que "disciplina as relações jurídicas decorrentes da perda de
eficácia do disposto no artigo 20 das Medidas Provisórias 1.523/96. 1.523-1/96 e 1.523-2196, no tocante à alteração
do artigo 148 da Lei n.o 8.213. de 24 de julho de 1991·.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado AVENZOAR ARRUDA em 04/04/01
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PROJETO DE LEI N.o 2.161/99 - do Sr. Rodrigo Maia - que "dispõe sobre tarifas de serviços públicos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.o 2.326/00 - do Sr. Nilton Baiano - que "altera a Lei nO 9.715, de 25 de novembro de 1998, para
estabelecer a obrigatoriedade de recolhimento, por parte dos empregadores rurais e urbanos, pessoas fisicas, das
contribuições para o Programa de Integração Social e de Formação do PatrimÔnio do Servidor Público 
PIS/PASEP".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A

PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.O 2.471/00 - do Sr. Marcelo Barbieri - que "dispõe sobre proibição de cobrança de tarifa
bancária na "conta-salário" de servidor público da administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União".
(Apensado: Projeto de Lei nO 2.546/00)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e ao Projeto de Lei n° 2.546/00, apensado
VISTA ao Deputado PEDRO CORR~A em 24/05/00

PROJETO DE LEI N.o 2.552100-da Sra. Marinha Raupp -que "altera a Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
que 'dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais'. acrescentando critérios para a remoção de ofício do servidor público·.
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 16/10/00

PROJETO DE LEI N.o 2.621-NOO - do Sr. Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre o acesso de estrangeiro ao
mercado de trabalho brasileiro".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: favorável, nos termos do substitutivo adotado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional

PROJETO DE LEI N.o 2.761/00 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre vagas nas empresas para trabalhadores
com mais de 40 (quarenta) anos de idade, nos casos que especifica". (Apensado: Projeto de Lei nO 3.886/00)
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de Lei nO 3.886100. apensado

PROJETO DE LEI N.O 2.839/00 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova redação ao inc. 11 do art. 1° da Lei nO
7.670. de 8 de setembro de 1988, autorizando o saque do saldo das contas do Programa de Integração Social- PIS
e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, pelos respectivos titulares, quando
qualquer de seus dependentes apresentar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.O 2.656/00 - do Sr. Robério Araújo - que "prolbe a cobrança de taxas, pelas empresas
privadas. para fins de preenchimento de vagas em seu quadro de pessoal".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.o 3.039/00 - do Sr. Júlio Redecker - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 8.036, de 11 de maio
de 1990, que 'dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências', para permitir a
utilização de parte dos saldos das contas vinculadas do FGTS para a aquisição de ações de empresas privadas de
capital aberto' ".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.079/00 - do Sr. Almir Sã - que "dispõe sobre a concessão do seguro-desemprego aos
assentados em terras da União, no período da entressafra".
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.112/00 - do Sr. Geraldo Magela - que 'acrescenta parágrafo ao art. 4° da Lei nO 7.998, de
11 de janeiro de 1990".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZIOTTIN
PARECER: favorável a este e contrário à emenda apresentada na Comissão



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 47149

PROJETO DE LEI N.O 3.144/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a não incidência da multas e juros
de mora sobre atrasos no pagamento de débitos. nos casos que especifica". (Apensado: Projeto de Lei n° 3.897/00)
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei nO 3.897/00. apensado. de idêntico teor. Em conseqüência, seja
declarada a prejudicialidade do apensado

PROJETO DE LEI N° 3.160/00 - do Sr. Valdeci Oliveira - que "altera o Decreto-lei 0° 5.452. de '0 de maio de
1943. que instilui a Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável. com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3.162/00 - do Sr. Valdeci Oliveira· que "altera o Decreto-Lei nO 7.661, de 21 de junho de
1945 - Lei das Falências, e dá outras providências". (Apensado: Projeto de Lei n° 4.387/01)
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei nO 4.387/01. apensado, de idêntico teor. Em conseqüência, seja
declarada a prejudicialidade do Projeto de Lei nO 4.387/01

PROJETO DE LEI N.o 3.439/00 - do Sr. Cezar Schirmer • que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei na 8.036, de 11 de
maio de 1990, a fim de permitir a movimentação da conta vinculada no FGTS para o pagamento do preço da
aquisição de lote destinado à construção de moradia pr6pna".(Apeosados: Projetos de Lei nOs 3.53B/OO; 3.580/oQ e
3.871/00)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: favorável, com substitutivo. a este e aos Projetos de Lei nas 3.580/00, 3.538/00 e 3.871/00

PROJETO DE LEI N° 3.527100 • do Sr. Paulo Paim - que "reajusta as contas vinculadas do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, vigentes entre maio de 1987 e junho de 1991, conforme os indicas inflacionários integrais do
período". (Apensados: Projetos de Lei nOs 3.536/00 e 4.013/01)
RELATOR: Depulado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável a esle e contrário aos Projetos de Lei nOs 3.536/00 e 4.013/01, apensados

PROJETO DE LEI N° 3.546/00 - do Sr. AntônioPalocci - que "altera a Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993, lei de
licitações e contratos da administração pública, estabelecendo a Responsabilidade Social como exigência para
participação de licitações públicas".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.722/00 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990. que "dispõe
sobre O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências", para permitir a movimentação do saldo
da conta vinculada para aquisição de imóvel rural". (Apensado: Projeto de Lei nO 4.602(01)
RELATOR: Deputado UNO ROSSI
PARECER: favorável, com substitutivo. a este e ao Projelo de Lei na 4.602/01, apensado

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 sessão
Última Sessão: 09/10/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.299/01 - Executivo Federal - (MSC 935(2001) - que "regulamenta o inciso X do art. 37 da
Constituição Federal, que dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores
públicos federais dos Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário da União. das autarquias e fundações públicas
federais."
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

Decurso: 48 sessão
Último Sessão: 04/10/01

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
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PROJETO DE LEI N° 3.293/00 - do Sr. De Velasco - que "dispõe sobre a limpeza e conseNação das margens das
rodovias."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

Decurso: 58 sessão
Última Sessão: 03/10/01

Projetos de Lei (Art. 119, I 8 §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.314/01 - Poder Judiciârio - (MSC 48f2001) - que "altera dispositivos da Lei nO 9.421, de 24
de dezembro de 1996 e reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União,"
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11, Anexo II
Horário: 9h

A - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI W 3.378/00 - do Sr. Chico Sardelli - que "acrescenta artigo à Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Tránsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: favorével, com substitutivo
VISTA ao Deputado Chico da Princesa, em 22.06.01

PROJETO DE LEI N° 4.041/01 - do Sr. Rubens Bueno - que "altera dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro,
facultando a condução de ciclomolores e motonetas com até 50 cm' de cilindradas aos condutores habilitados em
outras categorias que não a categoria A".
RELATOR: Deputado ROBI:RIO ARAÚJO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Chico da Princesa, em 15.08.01

PROJETO DE LEI N° 4.071/01 - do Sr. Euler Morais - que "altera a redação do § 3° do art. 147 da Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro" (apensado o PL nO 4.640/01).
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE
PARECER: favorâvel ao PL nO 4.071/01 e contrário ao de nO 4.640/01, apensado
VISTA ao Deputado Mauro Lopes, em 05.09.01

PROJETO DE LEI N° 4.368/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "acrescenta equipamento ao rol dos
equipamentos obrigatórios dos veículos".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS
PARECER: contrârio

PROJETO DE LEI N° 4.546/01 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera o art. 279 do Código de Trânsito Brasileiro,
habilitando o agente da autoridade de transito a proceder a retirada do disco ou unidade de registro dos veículos
equipados com registrador instantâneo de velocidade e tempo".
RELATOR: Deputado BASiLIO VILLANI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.767100 - do Sr. Ary Kara - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o arquivamento de auto de Infração".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NO 4.315/01 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "acrescenta artigo à Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que Institui o ctJdigo de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: contrário
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PROJETO DE lEI N° 4.391/01 - do Sr. Bispo Wanderval- que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a informação acerca da possibilidade de recebimento
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT".
RELATOR: Deputado PAULO GOUV~A

PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.582/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "define critérios para instalação de barreiras
eletrônicas e equipamentos de fiscalização eletrônicas de velocidade".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.583/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "modifica o § 2° do art. 1° do Decreto-lei nO 791,
de 27 de agosto de 1969. isentando os idosos com mais de 65 anos do pagamento de pedágio·.
RELATOR: Deputado MANOEL VITÓRia
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.608/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "modifica o art. 105 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. tornando obrigatória a instalação de recipientes para
coleta de lixo nos veículos de transporte coletivo·.
RELATOR: Deputado PAULO GOUV~A
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.659/01 - do Sr. Dr. Hélio - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, para
proibir a instalação de aparelho de televisão nos painéis dianteiros dos veículos de passageiros, de carga ou misto".
RELATOR: Deputado BASiLIO VILLANI
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a sessão
Última sessão: 09.10.01

Substitutivo (art. 119, li, do RICO)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.148/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "acrescenta parágrafos ao art. 282 da Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, Que institui o Código de Trânsito Brasileiro" (apensado o Pl n° 4.334/01).
RELATOR: Deputado ARY KARA

Decurso: sa sessão
Última sessão: 03.10.01

Substitutivo (art. 119, li, do RICO)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.731/01 - do Sr. Marcelo Teixeira - que "denomina Rodovia Padre Cícero Romão Batista o
trecho da BR-116 compreendido entre os viadutos da Av. Treze de Maio e Cidade dos Funcionários. no Município de
Fortaleza, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
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11 - COMISSÕES TEMPORARIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PLP 167/00

ESTATUTO DA TERRA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 14h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidado:
Professor ROBERTO RODRIGUES, da UNESP. e Presidente da Aliança Cooperativa Internacional- ACI.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 167, DE 2000 - do Sr. Xico Graziano - que "institui o Novo Estatuto da
Terra, que dispõe sobre a política fundiária e agrícola, e dá outras providências.
RELATORA: Deputada KATIA ABREU

COMISSÃO ESPECIAL
COMBATE À VIOLÊNCIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:

Deputado LUIZ RIBEIRO, Coordenador da Frente Parlamentar para o desarmamento;
Coronel PM RUY CÉSAR MELO, Comandante-Geral da Polícia Militar de São Paulo e Presidente do Conselho de
Comandantes Gerais: e
Dr. JOSÉ ADALBERTO TARGINO ARAÚJO, Secretário da Cidadania e Justiça da Paraíba.

RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 20-Al95

PARLAMENTARISMO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 15h

Continuação da discussão do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 20-A, DE 1995 - do Sr. Eduardo Jorge e outros - que "estabelece o
parlamentarismo".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: favorável, com substitutivo.
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Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 14h

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 294-A/95

BATALHÃO SUEZ

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quarta-leira 3 47153

Discussão do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 294-A, DE 1995 - do Sr. Sérgio Barcellos e Outros - que "dá nova
redação ao parágrafo primeiro do artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: favorável, com substitutivo.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 57·AJ99 • FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO SEMI·

ÁRIDO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 12, Anexo II
Horário: 14h

I . Audiência Pública com o convidado:

Dr. JOS~ CARLOS MIRANDA, Superintendente de Planejamento da Expansão da CHESF - Companhia
Hidroelétrica do São Francisco

11 • Requerimentos:

Do Deputado Arnon Bezerra, que requer seja convidado para reunião de audiência pública nesta Comissão
Especial, o Exmo. Sr. Caio Luiz de Carvalho, Presidente da EMBRATUR;

Do Deputado Carlos Dunga, que requer que esta Comissão visite o municipio de Cabaceiras, localizado na região
do Cariri Paraibano, para ouvir autoridades locais.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999 - do Sr. João Leão, que "altera o art. 159 da
Constituição Federal, para instituir o fundo nacional de desenvolvimento do semi-árido e prevê suas fontes de
recursos".
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

COMISSÃO EXTERNA
CONFERÊNCIA MUNDIAL ÁFRICA DO SUL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 16. Anexo II
Horário: 14h30min

Discussão do Relatório final.

RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO
RELATÓRIO: a ser apresentado na reunião.
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COMISSÃO ESPECIAL

PL2.186/96
ASBESTO/AMIANTO

AVISO

Outubro de 200 I

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 48 Sessão
Última sessão: 04.10.01

Substitutivo (Art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N° 2.186. DE 1996 - dos Srs. Eduardo Jorge e Fernando Gabeira - que "dispõe sobre a
substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que contenham asbesto/amianto, e dá
outras providências". (Apensados: PLs nO 1.423/99 e 4.406/01).
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO.
PARECER: favorável, com substitutivo

CPI M PROER

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
DEPOENTE:
- Sr. GUSTAVO FRANCO, ex-Presidente do Banco Central do Brasil.

CPI·SIVAM

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
DEPOENTE:
- Sr. PAULO CHELOTII. Agente da Policia Federal.

CPI • BANESPA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 6. Anexo 11
Horário: 14h30min

Assuntos Internos.
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111 - COMiSSÕeS MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇAO

AUDI~NCIA PÚBLICA

Local: Plenário 02. Anexo 11
Horário: 9h

Tema:
Avaliação do cumprimento das metas fiscais do último quadrimestre. conforme o disposto no art. 9°. § 4°, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Convidado:
Sr. Fábio de Oliveira Barbosa
Secretário do Tesouro Nacional

Encerra-se a sessão às 18 horas e 53 minutos.)
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLíTICA RURAL

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

Ata da 238 Reunião Ordinária (Audiência PÚ
blica), realizada em 4 de setembro de 2001

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos
do dia quatro de setembro de dois mil e um, no Plená
rio n° 6 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão de Agricultura e Política Rural, sob
a presidência do Deputado Luís Carlos Heinze, para a
realização de Reunião de Audiência Publica destina
da à discussão do seguinte tema: "Cobrança de en
cargos financeiros incidentes sobre os financiamen
tos concedidos aos produtores rurais com linhas de
crédito originárias dos Fundos Constitucionais, do Fi
nanciamento Agrícola, do Fundo de Apoio ao Traba
lhador e de recursos do BNDES, bem como esclareci
mentos sobre a aplicabilidade da Lei n° 10.177, de
12-1-2001, que dispõe sobre as operações com re
cursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste", tendo
como convidados os Senhores: Dr. EDILSON
GUIMARÃES, Diretor do Departamento de Economia
Agrícola do Ministério da Agricultura e do Abasteci
mento; Dr. CARLOS ALBERTO LEITE COUTINHO
Secretário de Integração Nacional e Desenvolvimen~
to Regional; Ora. FÁTIMA BAYMA, Diretora do Depar
tamento de Emprego e Salário do Ministério do Traba
lho e Empreg?; Dr. CARLOS GASTALDONI, Superin
tendente da Area de Operações Industriais 1 do Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES; Dr. MARCELO PELÁGIO DA COSTA
BOMFIM, Diretor do Banco do Nordeste do Brasil 
BNB, e Dr. BIRAMAR NUNES DE LIMA, Diretor de
Agronegócios do Banco do Brasil S.A. Comparece
ram os Deputados - Titulares: Luis Carlos Heinze 
Presidente, Ronaldo Caiado - 1° Vice-Presidente, Jo
sué Bengtson - 3° Vice-Presidente, Abelardo Lupion,
Augusto Nardes, Carlos Batata, Carlos Dunga, Cleo
nâncio Fonseca, Confúcio Moura, Dilceu Sperafico,
Helenildo Ribeiro, Hugo Biehl, Igor Avelino, Joel de
Hollanda, José Carlos Elias, Kincas Mattos, Marcelo
Castro, Márcio Bittar, Nelson Marquezelli, Nelson
Meurer, Nilson Mourão, Odílio Balbinotti, Padre Ro
que, Roberto Balestra, Romel Anízio, Salomão Cruz,
Silas Brasileiro, Waldemir Moka e Xico Graziano. Su
plentes: Agnaldo Muniz, Albérico Filho, Almir Sá,
Armando Abílio, Carlos Alberto Rosado, João Tota,
Joaquim Francisco, Julio Semeghini, Jurandil Juarez,

Marcondes Gadelha, Sérgio Barros, Sérgio Carvalho,
Werner Wanderer e Zezé Perrella. Deputado
não-membro: Jorge Alberto. Justificaram as suas au
sências os Deputados Adão Pretto, João Grandão,
Salomão Cruz e Saulo Pedrosa. Deixaram de regis
trar suas presenças os Deputados: Adão Pretto, Ada
uto Pereira, Anivaldo Vale, B. Sá, Ezidio Pinheiro
Francisco Coelho, Giovanni Queiroz, Jaime Fernan~
des, João Grandão, Kátia Abreu, Luci Choinacki, Luiz
Durão, Moacir Micheletto Nilo Coelho, Osvaldo Reis,
Paulo Braga, Pompeo de Mattos, Roberto Pessoa,
Saulo Pedrosa, Telmo Kirst, Themístocles Sampaio e
Wilson Santos. Dando início aos trabalhos, o Presi
dente declarou aberta a reunião, convidou os exposi
tores: Dr. EDILSON GUIMARÃES, Diretor do Depar
tamento de Economia Agrícola do Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento; Dr. CARLOS ALBERTO
LEITE COUTINHO, Secretário de Integração Nacio
nal e Desenvolvimento Regional; Ora. FÁTIMA
BAYMA, Diretora do Departamento de Emprego e Sa
lário do Ministério do Trabalho e Emprego; Dr.
CARLOS GASTALDONI, Superintendente da Área de
Operações Industriais 1 do Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social - BNDES; Dr.
MARCELO PELÁGIO DA COSTA BOMFIM, Diretor
do Banco do Nordeste do Brasil - BNB e Dr.
BIRAMAR NUNES DE LIMA, Diretor de Agronegóci
os do Banco do Brasil S. A. a tomarem assento à
Mesa. O Deputado Carlos Dunga registrou a presen
ça de várias autoridades do Estado da Paraíba. O
Presidente pediu escusas a todos e passou a Presi
dência dos trabalhos ao Deputado Carlos Batata, que
concedeu a palavra à Ora. FÁTIMA BAYMA, Diretora
do Departamento de Emprego e Salário do Ministério
do Trabalho e Emprego que fez uso da palavra e con
tou com a colaboração do Dr. EUGÊNIO GESAR
ALMEIDA FELlPPETIO, Coordenador-Geral substi
tuto de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha
dor - FAT. Encerrada a exposição, fizeram uso da pa
lavra, sucessivamente, nesta ordem, Dr. CARLOS
ALBERTO LEITE COUTINHO, Secretário de Integra
ção Nacional e Desenvolvimento Regional; Dr.
EDILSON GU IMARAES, Diretor do Departamento de
Economia Agrícola do Ministério da Agricultura e do
Abastecimen!o; Dr. CARLOS GASTALDONI, Superin
tendente da Area de Operações Industriais 1 do Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES; Dr. MARCELO PELÁGIO DA COSTA
BONFIM, Diretor do Banco do Nordeste do Brasil 
BNB, e Dr. BIRAMAR NUNES DE LIMA, Diretor de
Agronegócios do Banco do Brasil S.A. Dando prosse
guimento, o Presidente em exercício, Deputado Car-
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los Batata, convidou o Deputado Waldemir Moka a
assumir a Presidência dos trabalhos e fez uso da pa
lavra como autor do Requerimento, fazendo várias in
quirições aos membros da Mesa. Logo em seguida,
fez uso da palavra o Dr. BIRAMAR NUNES DE LIMA,
Diretor de Agronegócios do Banco do Brasil S.A. para
responder ao Deputado Carlos Batata. O Deputado
Helenildo Ribeiro levantou a seguinte questão de or
dem: que primeiramsnte todos os Deputados inscritos
usem a palavra, para que posteriormente os mem
bros da Mesa respondam a todos em conjunto, de
uma única vez. O Presidente acatou a questão de or
dem e concedeu a palavra ao Deputado Helenildo Ri
beiro. Prosseguindo, o Deputado Carlos Batata reas
sumiu a Presidência dos trabalhos e concedeu a pala
vra aos Deputados Jorge Alberto, Marcelo Castro,
Carlos Dunga e Roberto Balestra. Abrindo uma exce
ção o Presidente decidiu ouvir o Deputado Estadual
da Paraíba, JOÃO FERNANDES, que falou sobre os
problemas enfrentadas pelos agricultores do seu
Estado. Encerrada esta fase, o Presidente passou à
segunda etapa dos trabalhos, quando os membros da
Mesa, Dr. CARLOS GASTALDONI, Superintendente
da Área de Operações Industriais 1 do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES; Ora. FÁTIMA BAYMA, Diretora co Departa
mento de Emprego e Salário do Ministério do Traba
lho e Emprego; Dr. BIRAMAR NUNES DE LIMA, Dire
tor de Agronegócios do Banco do Brasil S.A. respon
deram aos quesitos anteriormente levantados pelos
Deputados. Ato contínuo, foi concedida a palavra ao
Deputado Roberto Balestra para a réplica. Continuan
do a fase de respostas, fez uso da palavra o Dr.
MARCELO PELÁGIO DA COSTA BOMFIM, Diretor
do Banco do Nordeste do Brasil-BNB, sendo apartea
do, por uma questão de ordem do Deputado Carlos
Dunga. Prosseguindo, fizeram uso da palavra os Drs.
EDILSON GUIMARAES, Diretor do Departamento de
Economia Agrícola do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e CARLOS ALBERTO LEITE
COUTINHO, Secretário de Integração Nacional e De
senvolvimento Regional. Finalizando, o Presidente te
ceu os últimos comentários a respeito do assunto e
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às dezes
sete horas e cinqüenta minutos. Estes foram inteira
mente gravados e uma vez traduzidos pela Taqui
grafia, integrarão a presente Ata que, para constar,
eu, Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a pre
sente ATA, que depois de lida e aprovada será assi
nada pelo Presidente e encaminhada à publicação

no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado
Luís Carlos Heinze, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Declaro aberta a reunião de audiência pú
blica da Comissão de Agricultura e Política Rural da
Câmara dos Deputados, convocada para discutir a
cobrança de encargos financeiros incidentes sobre os
financiamentos concedidos aos produtores rurais
com linhas de crédito originárias dos Fundos Consti
tucionais, do Financiamento Agrícola, do Fundo de
Apoio ao Trabalhador e de recursos do BNDES, bem
como esclarecimentos sobre aplicabilidade da Lei n°
10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre
as operações com recursos dos Fundos Constitucio
nais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste.

Foram convidados para participar desta reunião
o Dr. Carlos Alberto Leite Coutinho, Secretário de
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional
do Ministério da Integração Nacional e Desenvolvi
mento Regional; o Dr. Edilson Guimarães, Diretor do
Departamento de Economia Agrícola do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento; a Ora. Fátima Bay
ma, Diretora do Departamento de Emprego e Salário
do Ministério do Trabalho e Emprego; o Dr. Eugênio
Cesar Almeida Felippetto, substituto do Coordena
dor-Gerai de Recursos do FAT do Ministério do Traba
lho e Emprego; o Dr. Carlos Gastaldoni, Superinten
dente da Área de Operações Industriais I do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES; o Dr. Francisco de Oliveira Moura, represen
tante da Ora. Flora Valadares Coelho, do Banco da
Amazônia - BASA; o Dr. Marcelo Pelágio da Costa
Bonfim, Diretor do Banco do Nordeste do Brasil 
BNB, e o Dr. Biramar Nunes de Lima, Diretor de Agro
negócios do Banco do Brasil. Tenho o prazer de convi
dá-los a tomar assento à mesa.

O SR. DEPUTADO CARLOS DUNGA - Sr.
Presidente, gostaria de comunicar a esta Casa que,
atendendo a convite de V.Exa., estão presentes no
plenário várias autoridades paraibanas, entre elas
Prefeitos, representantes de instituições, o Presi
dente da Federação da Agricultura e o Deputado
João Fernandes; vieram a esta reunião para trazer
subsídios e pedir às autoridades convidadas as pro
vidências necessárias para se atingir o fim a que se
propõe esta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - É um prazer estar recebendo nossos ir
mãos da Paraíba que atenderam ao chamamento
desta Comissão para tratar de assunto de extrema
importância principalmente para os Estados do Nor-



47158 QUal1a-fcira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

Norte e do Cen- Como S.Sa. ainda não chegou, passo a palavra
ao Dr. Edilson Guimarães pelo prazo de dez minutos.
(Pausa.)

Passo a palavra à Ora. Fátima Bayma.

A SRA. FÁTIMA DE BAYMA - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, senhores componentes da
Mesa, senhoras e senhores, com relação à solicita
ção de esclarecimento sobre a possibilidade de apli
cação da Lei n° 10.177, de 2001 , gostaria de enfatizar
os seguintes aspectos: o FAT foi criado em 1990 com
o objetivo maior de atender ao Programa do Segu
ro-Desemprego, que contempla o pagamento do be
nefício do seguro-desemprego e do abono salarial,
promovendo um trabalho que se chama de intermedi
ação de mão-de-obra, com o objetivo de atender ao
desempregado que se dirige aos postos do SINE, na
tentativa de reinseri-Ios no mercado de trabalho.
Implementa, além disso, o programa de qualificação
de mão-de-obra visto que cada vez mais a sociedade
está consciente da importância de se qualificarem as
pessoas para que elas alcancem melhor posição no
mercado do trabalho.

Praticamente, esse é o objetivo maior do Fundo
de Amparo do Trabalho. Quarenta por cento dos re
cursos provenientes do PIS/PASEP são direcionados
para o BNDES. Os recursos que sobram são destina
dos a esse Programa. É muito importante destacar
mos, ressaltarmos, frisarmos, que esses recursos
não são suficientes para atender ao propósito maior
do FAT que acabei de mencionar, principalmente o
pagamento do benefício do seguro-desemprego.

Desde 1995 a situação vem ficando mais delica
da: o FAT vem apresentando déficit primário em rela
ção a esses recursos. Em função disso, a aplicação
da Lei n° 10.177/01 ao FAT há que ser analisada tam
bém no que diz respeito à ampliação do prazo, algo
que consideramos bastante temerário, tendo em vista
o objetivo que mencionei há pouco, ou seja, o Progra
ma do Seguro-Desemprego, que deu origem ao Fun
do de Amparo ao Trabalhador. Por que é temerário?
Porque vai-se dar um descasamento entre as taxas
obtidas junto ao FAT e o financiamento concedido
através das instituições financeiras. Quando se pede
para ampliar esse prazo, obviamente, é porque have
rá impacto no retorno desses recursos necessários
ao objetivo maior. Além disso, para que seja mantida
a saúde financeira, há necessidade do retorno des
ses investimentos. É cobrada a TJLP, mas, se depois
os bancos cobram o spread, é outra situação. É fun
damentai para a saúde financeira do FAT que esses
recursos retornem e, de acordo com a legislação, ele
se baseia na TJLP.

deste mas também para os do
tm-Oeste.

Informo ao Plenário que os expositores terão
prazo de dez minutos, prorrogáveis, para suas exposi
ções, não podendo ser aparteados. Os Deputados
inscritos para interpelar os expositores terão prazo de
três minutos, tendo o interpelado o mesmo tempo
para responder, facultadas a réplica e a tréplica.

Gostaria de pedir escusas aos colegas Depu
tados e aos convidados, porque vou passar a Presi
dência dos trabalhos ao autor do requerimento,
Deputado Carlos Batata, uma vez que, neste mes
mo horário, tenho de participar de discussão relativa
ao Código Florestal para dar apoio ao Deputado Mo
acir Micheletto, Relator do processo. Os senhores
estarão muito bem comandados pelo Deputado Car
los Batata, autor do requerimento, profundo conhe
cedor dessas questões, que será assessorado pelo
Deputado Carlos Dunga e por outros Parlamentares
presentes no tratamento dessas questões específi
cas do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, relati
vas aos financiamentos pendentes, para os quais se
busca o equacionamento.

Passo a Presidência dos trabalhos, com minhas
escusas, ao Deputado Carlos Batata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
- Gostaria de agradecer ao Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rural, Deputado Luis Carlos
Heinze, que, como disse, vai colaborar na relatoria do
Deputado Moacir Micheletto.

Antes de começarem as exposições, gostaria
de fazer uma observação em nome da Comissão de
Agricultura e Política Rural.

De certa forma, a mídia nacional leva a socieda
de a entender que o relatório do Deputado Moacir Mi
cheletto, que trata do Código Florestal, pretende de
vastar a Amazônia como um todo. Na realidade, essa
informação é equivocada. O Relatório do Deputado
Moacir Michelleto dispõe para exploração até 50% da
região, excluídas as áreas de reserva permanente, as
áreas de reserva indígena, as áreas do INCRA e go
vernamentais, as áreas urbanas, os rios etc. Isso dá
algo em torno de 10% a 14%. Infelizmente, talvez por
interesses externos que não poderia citar nesta au
diência, tenta-se passar para a sociedade uma visão
diferente.

Passo a palavra ao Dr. Carlos Alberto Leite Cou
tinho, pelo prazo de dez minutos, para que S.Sa. ex
ponha sobre assuntos relativos aos Fundos Constitu
cionais. (Pausa.)



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 47159

Outro ponto também muito importante é que
toda essa arquitetura está baseada numa legislação
e em normas. Ao mesmo tempo em que foi estrutura
do e fundado o FAT, foi também criado o CODEFAT,
que é um modelo, porque faz parte desse Conselho
os segmentos: patronal, trabalhadores e governa
mental - quem realmente delibera.

Toda vez que um empréstimo é negociado, há
todo um plano de trabalho desenvolvido pelas insti
tuições financeiras, juntamente com o Ministério do
Trabalho, e necessariamente é aprovado junto ao
CODEFAT, o que implica ampla discussão. Em fun
ção de todos esses argumentos, consideramos te
merária a aplicação dessa lei ao FAT; ela é aplicada
ao fundo constitucional mas não ao FAT. Além disso,
gostaria de pedir permissão ao Presidente para que
a equipe técnica, representada pelo Dr. Felippetto,
possa fazer uma breve apresentação destacando a
legislação e os aspectos fundamentais relaciona
dos a essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
- A Presidência autoriza e, ao mesmo tempo, solicita
à debatedora que, a partir de suas explicações sobre
o FAT, possamos ter algo de concreto para efetiva
mente resolver a questão, ou seja, o que legalmente
seria feito.

A Presidência registra a chegada do Dr. Edilson
Guimarães, Diretor do Departamento de Economia
Agrícola do Ministério da Agricultura e do Abasteci
mento.

Tem a palavra o Sr. Felippetto.

O SR. EUGÊNIO CESAR ALMEIDA FELlPPETIO
- Boa tarde a todos.

Dando continuidade à exposição da Ora. Fáti
ma, precisamos esclarecer e buscar uma uniformida
de e um entendimento de como funciona o Fundo de
Amparo ao Trabalhador.

A idéia principal são os financiamentos concedi
dos aos produtores rurais com linhas de crédito origi
nárias especificamente no Fundo de Amparo ao Tra
balhador. O FAT é um fundo especial de natureza con
tábil e financeira destinado ao financiamento de pro
gramas de desenvolvimento econômico e social, é a
destinação da arrecadação de 40% do PIS/PASEP
para o BNDES: o seguro-desemprego e o abono sala
rial. São dois programas que se transformam em be
nefícios aos trabalhadores. Essa a finalidade essencial
do Fundo.

(Exibição de imagens.)

A origem dos recursos para a viabilização do
desenvolvimento dessas políticas públicas de empre-

go são de receitas vinculadas, originárias da arreca
dação da contribuição do PIS/PASEP devidas ao FAT
e deduzidas da desvinculação da receita da União.
Então, da totalidade da arrecadação, ou seja, dos
100%, retiram-se 20% da DRU e 80% ingressam para
o FAT. Desses 80%, 40% são prioritariamente desti
nados ao BNDES, para os programas de desenvolvi
mento, e 60% para custear os benefícios do segu
ro-desemprego e do abono salarial.

Há também as receitas diretamente arrecada
das referentes ao conjunto de remunerações dos
próprios empréstimos constitucionais ao BNDES,
que é remunerado como uma forma de empréstimo;
os depósitos especiais, que são uma forma de apli
cação financeira; e os saldos remanescentes do pa
gamento dos benefícios do seguro-desemprego e
do abono. O recurso vai para os agentes pagadores
e, enquanto não pagam o benefício, ele também é
remunerado. Quando ele sai, é desembolsado o be
nefício e deixa de remunerar. Então, esse saldo é
remunerado. E há a aplicação no extramercado do
Banco do Brasil, que se refere à constituição de um
fundo, administrado pelo banco, que integrou o
FUNCAFÉ, o FAT e o FNDE. Outra receita do FAT é
a cota-parte da contribuição sindical, são os 20%.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
- Gostaria de convidar a tomar assento à Mesa o Dr.
Carlos Alberto Leite Coutinho, Secretário de Integra
ção Nacional e Desenvolvimento Regional do Minis
tério da Integração Regional.

S.Sa. continua com a palavra.
O SR. EUGÊNIO CESAR ALMEIDA FELlPPETIO

- Há uma distinção apresentada pela imagem em
tela. No primeiro a receita é vinculada e, nos outros, a
receita é diretamente arrecadada. Esse grupo em le
tra preta refere-se às receitas financeiras resultantes
de aplicações ou de concessões de empréstimo. A
cota-parte da contribuição é uma receita que também
tem uma destinação vinculada, para a manutenção
dos órgãos regionais do Ministério, que é estabeleci
do em lei.

Os princípios que norteiam a execução das
ações do FAT são: a participação, através de órgãos
colegiados tripartites paritários, em âmbito federal,
como o CODEFAT, o Conselho Deliberativo, modelo
que se repete também nos âmbitos estadual e munici
pal; a descentralização como mecanismo de coopera
ção técnico-financeira para o desenvolvimento das
ações do programa de seguro-desemprego. São ins
trumentos de cooperação buscados do âmbito federal
para o estadual e o municipal a fim de implementar as
políticas locais e regionais; e a parceria que dá o esta-
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belecimento através de uma rede de atendimento ao
trabalhador visando à ampla disseminação de servi
ços públicos e emprego. Essa estrutura de funciona
mento do FAT está fundamentada e solidificada para
atender inicialmente o trabalhador, na concessão de
benefícios e, num segundo momento, buscar a reinte
gração desse trabalhador desempregado ao mercado
de trabalho.

Temos, então, a execução desses programas
através do Orçamento Geral da União, que ocorre na
esfera da Seguridade Social para execução das des
pesas referentes às ações: de pagamento de benefí
cios, tanto de seguro quanto de abono, incluindo as
despesas operacionais, porque existe toda uma ne
cessidade operacional para implementar esse paga
mento; a questão da intermediação de mão-de-obra e
qualificação profissional; e do programa de desenvol
vimento econômico atual do BNDES.

O programa do BNDES entra como despesa pú
blica, mas, com uma inversão financeira, porque gera
um aumento de capital no BNDES para empréstimo,
um retorno de juros para o FAT. As outras são despe
sas de custeio e manutenção.

(Exibição de imagens.)
Outra forma de execução do FAT são as aplica

ções por suas unidades financeiras. Há um autorizati
vo em lei que criou a figura dos depósitos especiais. E
há um destaque bem indicado na imagem em tela.

A diferenciação desta aplicação financeira é de
que os depósitos especiais são vinculados a progra
mas de geração de emprego e renda; então, viabili
zam linhas de financiamento nos agentes financeiros.
Só que os agentes assumem o compromisso de re
munerá-los e deixá-los disponíveis para imediata mo
vimentação; ou seja, assumem o compromisso de
que esses recursos tenham alta liquidez, porque,
caso as outras receitas não sejam suficientes para
cobrir pagamentos de benefícios do seguro-desem
prego, do abono e da própria destinação do INSS, é
obrigatório ao FAT retirar algo das instituições, para
honrar com a sua finalidade precípua, que é o paga
mento dos beneffcios.

Essas aplicações financeiras se dão por meio
dos seguintes tópicos: a destinação de recurso finan
ceiro no extramercado, que é do Banco do Brasil, e,
inclusive, a reserva mínima de liquidez, um outro me
canismo e um fator de busca da garantia da continui
dade da implementação das políticas públicas de em
prego voltadas ao benefício.

Como se constituem? A reserva mínima de Iiqui
dez é um valor que deve ficar aplicado no extramerca
do, que é de maior Iiquidez, para garantir pelo menos

seis meses de pagamento dos benefícios. Portanto, é
mais um mecanismo que busca dar continuidade à
função principal do FAT, que é o pagamento dos be
nefícios.

Outra forma de aplicação são os depósitos es
peciais. Nos depósitos especiais se tem uma posi
ção de saldo, que são as linhas de financiamento.
Como estão distribuídas as linhas de financiamen
to? Temos o Crédito Produtivo Popular, com 62 mi
lhões; o Pró-Emprego, com 6,6 bilhões; o PROGER
Rural, com 1,05 bilhão; o PROGER Urbano, com 2,4
bilhões; o PRONAF, com 3,7 bilhões; e o Pró-Traba
lho, com 707 milhões. O total aplicado, na posição de
31 de julho, foi de 14,6 bilhões. Quanto à distribuição
percentual desses recursos, a concepção do projeto
tem, na realidade, uma linha tradicional do progra
ma, que é representado por essas três ações bási
cas: a destinação do recurso para a área rural, a
agricultura familiar e urbana e as outras especiais 
como o caso do Pró-Trabalho, do Crédito Produtivo e
do Pró-Emprego. Na distribuição do projeto tradicio
nal de composição se percebe que, para destinação
de recursos na área agrícola e na agricultura familiar
e rural, há mais 65% dos recursos alocados para
programas de geração de emprego e renda do FAT
para a área rural, sendo a maior incidência na agri
cultura familiar, que representa mais de 50% do volu
me de recursos alocados.

(Exibição de imagens.)

Os prazos de retorno que se têm observado
para as aplicações financeiras na questão agrícola,
motivo desta reunião, dependem do setor e do tipo de
cultura. Estão inseridos num plano de trabalho de
cada instituição financeira que precede a aplicação.
Existe um plano de trabalho, que é negociado junto a
cada instituição, quando se estabelecem as forma
ções de sua carteira e as suas necessidades. Os pra
zos concedidos às instituições são estendidos aos
mutuários; ou seja, há uma própria relação da neces
sidade dos mutuários e o plano de trabalho.

Quanto à situação da norma geral sobre prazos
dados aos mutuários, o Banco do Brasil, como institu
ição, opera duas grandes linhas na área rural: o
PROGER Rural e o COOPERFAT. O PROGER Rural
tem a destinação de recursos para custeio com dois
anos de financiamento, sem carência; o custeio pe
cuário, com até um ano, sem carência; o investimento
em até oito anos, com dezoito meses de carência. O
COOPERFAT é semelhante quanto à constituição
dos prazos, mas voltado a cooperativas agrícolas. Ele
tem um capital de giro associado de dois anos, com
seis meses de carência; a aquisição de insumo é de
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dois anos, com seis meses de carência; e o investi
mento fixo de oito anos, com dezoito meses de carên
cia. Isso se refere à instituição Banco do Brasil.

O Banco do Nordeste opera a linha por meio do
PROGER Rural no custeio agrícola com até dois anos
sem carência; no custeio pecuário, com até um ano,
sem carência; no investimento, até oito anos, com 36
meses de carência. Ele tem uma sublinha de comerci
alização com oito meses, sem carência, e um adian
tamento a cooperados com oito meses de carência.

O PRONAF, que é operado pelo Banco do Bra
sil, pelo Banco do Nordeste e pelo BNDES, tem as se
guintes regras gerais de prazo: até dois anos, sem ca
rência para o PRONAF; o PRONAF Agregar, até oito
anos, com 24 meses de carência; e o PRONAF Espe
cial, até dois anos, sem carência.

No Banco do Nordeste, o PRONAF é operado
através de um custeio agrícola até dois anos; um cus
teio pecuário até um ano; e investimento fixo e semifi
xo até oito anos, com 24 meses.

No BNDES, existe um custeio agrícola de até
dois anos, sem carência, e um custeio pecuário de
até um ano, sem carência.

Aqui há a formação dos prazos concedidos aos
agentes para os tomadores finais. A cada resolução
com alocação de recursos, são seguidos esses pra
zos. Portanto, há um fluxo contínuo de alocação de re
curso que prorroga os prazos. Se há uma destinação
do FAT com desembolso para aplicação em projeto
na área rural, que vai estar vinculado a financiamento
de dois anos, caso se libere um valor x hoje, a próxi
ma parcela vai, a partir dali, contar mais dois anos. A
cada desembolso contam-se mais dois anos, porque
seu retorno é feito em cima desse prazo.

(Exibição de imagens.)
Como uma síntese ou uma conclusão, temos

que o FAT realiza aplicações na modalidade de depó
sitos especiais, os quais têm características diferen
tes dos fundos constitucionais. Quais são as caracte
rísticas básicas? A necessidade de ter liquidez imedi
ata, que só pode ser aplicada àquilo que for exceden
te a uma reserva mínima. A própria composição de re
serva mínima dá um indicativo de prioridade da apli
cação dos recursos do FAT, que é o pagamento de be
nefício. Além disso, os retornos dessas aplicações
constituem receita do próprio FAT, que complemen
tam os recursos necessários para a execução das
ações do Programa Seguro-Desemprego e do abono,
que é a questão do déficit primário, conforme sinali
zou a Ora. Fátima.

Aqui teríamos um levantamento sintético sobre
as legislações que envolveriam assuntos sobre pra-

zos para área agrícola. A Lei nO 9.138/95 tratou do
Programa Especial de Saneamento Agrícola, que
dava uma prorrogação de prazo a operações contraí
das até 20 de junho. Os recursos do BNDES foram
atendidos, os constitucionais. Os recursos dos depó
sitos especiais, os do FAT direto, não foram atendi
dos, porque não havia operações naquela época,
pois o programa começou a partir de 1995.

A Lei n° 10.177/01 não incluiu os recursos do
FAT, porque justamente está associada à finalidade
principal do FAT, que é o programa de seguro e abono
salarial. Um aspecto muito importante também é que
todos esses recursos, tanto ao BNDES quanto à apli
cação, preservam o valor real do Fundo, para que ele
tenha sobrevida e se dê continuidade às suas ações.

Sempre que há subsídio aos financiamentos
concedidos com recursos do FAT, o Tesouro Nacional
recompõe a diferença das taxas de juros por meio de
equalização - outra diferença com os fundos constitu
cionais. Os fundos constitucionais assumem essa
equalização. Como o FAT tem que preservar o seu va
lor, há necessidade de o Tesouro recompor isso.

A próxima legislação associada é a Lei n°
10.186, de 12 de fevereiro de 2001. Essa lei cria
um diferencial com relação às demais, porque dá
autorização ao Conselho Monetário Nacional, por
meio do Banco Central, de conceder prorrogações
de dívidas de crédito rural. Com essa autorização,
naquilo que coube ao FAl, que foi enquadrado na
Resolução BACEN nO 2.730 e, depois, na nO 2.765,
houve a renegociação de operações no período de
20 de junho a 31 de dezembro. O CODEFAT auto
rizou determinados valores. São justamente ques
tões de saldos na época de renegociações, nos pe
ríodos abrangidos pelos contratos. Foram renegoci
ados e autorizados os valores pelo CODEFAT. Por
tanto, tínhamos uma resolução original, a de n°
129. Com a sua prorrogação, de n° 247, na linha
rural, foi cedido ao Banco do Brasil o montante de
R$52 milhões, exatamente o volume de recursos
que necessitava de uma prorrogação. Como esses
recursos são dinâmicos no banco, acabam virando
um fluxo de retorno para a própria instituição, que o
reaplica. Portanto, no momento das operações
abrangidas por essa lei, a necessidade do Banco
do Brasil era em torno da prorrogação, assim como
no BNDES era de R$162 milhões, e assim sucessi
vamente, tendo totalizados no atendimento à lei
R$335 milhões do FAT.

É importante destacar que, com essa composi
ção e esse mecanismo adotado pelo FAT, ele procura
realmente ter seus princípios centrados na própria
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manutenção e no próprio critério, como a diretora sinali
zou, numa arqu~etura financeira para sua continuidade;
quer dizer, é um Fundo que tem necessidade de con
tinuar por longo prazo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
- Encerrada a exposição, sabemos que os Parlamen
tares perceberam a diferença entre o que efetivamen
te o FAT tem - a sua questão contábil- e a questão do
trabalhador, que recebe o financiamento. Obviamente
que ele não sabe nada sobre esse assunto, que nun
ca lhe foi perguntado. Com certeza, esses assuntos
serão debatidos aqui.

Gostaria de convidar o Dr. Carlos Alberto Leite
Coutinho para fazer sua exposição, em dez minutos.

O SR. CARLOS ALBERTO LEITE COUTINHO
- Sr. Deputado Carlos Batata, Presidente desta Co
missão, Srs. Deputados, senhoras e senhores, serei
bastante breve. Reservo a minha parte para interven
ções e debates, até porque o assunto envolve mais
do que o Ministério da Integração Nacional e Desen
volvimento Regional.

Corno foi dito, os financiamentos com recursos
dos fundos constitucionais têm a ver com o Ministério
da Integração Nacional. No entanto, a questão dos fi
nanciamentos com recursos do FAT está na área do
Ministério do Trabalho. Portanto, creio que devemos
ter uma apresentação geral, inclusive, com a posição
dos bancos com relação a isso. A questão do mix de
recursos, como foi dito aqui, é uma decisão que não
parte do Ministério da Integração Nacional.

Proponho ouvir os demais, principalmente os
representantes dos bancos. Como representante do
Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento
Regional, ficarei à disposição para responder às
questões que forem levantadas quando dos debates,
na segunda parte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
- A Presidência acata a sugestão e passa a palavra,
pela ordem, ao Dr. Edilson Guimarães, Diretor do De
partamento de Economia Agrícola do Ministério da
Agricultura e Abastecimento.

O SR. EDILSON GUIMARÃES - Em primeiro
lugar, em nome do Ministro da Agricultura, que não
pôde estar presente, cumprimento o Deputado Carlos
Batata, Presidente da Comissão, os demais compo
nentes da Mesa e os Srs. Deputados.Quero chamar a
atenção, com relação ao financiamento agrícola, para
a posição que o Ministério da Agricultura tem adota
do. A postura do Minístro Pratíni Moraes é no sentido
de colocar à disposição dos agricultores mais recur
sos - sejam eles dos fundos constitucionais, do FAT,

das exigibilidades, da poupança-ouro - em condições
cada vez melhores e com uma taxa de juros a menor
possível.

O primeiro movimento com o qual o Ministério
tem trabalhado é no sentido de aumentar a disponibi
lidade de recursos aos agricultores a uma taxa de juro
de 8,75%. Para esse plano de safra, conseguimos co
locar à disposição do setor em torno de R$11 ,5 bi
lhões à taxa de 8,75%. Parte deles foi equalizada pelo
Tesouro Nacional- nesse caso, usando as fontes so
bre as quais estamos falando aqui, como o FAT e a
poupança-ouro do Banco do Brasil.

Esse recurso de R$11,5 bilhões, à taxa de
8,75%, é 41% maior do que o recurso colocado à dis
posição do setor na safra passada a essa mesma taxa
de juros. Quero chamar a atenção em relação à safra
anterior, à safra 1999/2000: esse recurso é em torno
de 108% maior do que o recurso oferecido há dois
anos. Isso mostra o esforço que o Ministério da Agricul
tura e o Governo Federal vêm fazendo para colocar
recursos mais baratos à disposição do setor agrícola.

Nesse sentido, quero também chamar a aten
ção para o esforço que estamos fazendo, junto com o
BNDES, para colocação de recursos em investimen
to. No passado recente, não tínhamos recursos para
investimento agrícola - recursos de longo prazo a
taxa de juros fixa. A inflação era muito a~a e os recursos
à disposição tinham embutidos no seu custo a corre
ção monetária. Isso inviabilizou uma série de investi
mentos na agricultura.

Juntamente com o BNDES, há dois anos, vimos
colocando recursos em programas específicos. O Sr.
Carlos Gastaldoni provavelmente irá falar sobre isso.
Eu destacaria o MODEFROTA, como um programa vi
torioso. Já existem hoje perto de R$2 milhões empres
tados nesse programa, específico para máquinas e
tratores agrícolas, para modernização da agricultura.

Temos ainda doze outros programas direciona
dos para produtos específicos e regiões específicas
do País. O Nordeste foi priorizado e o Sul em algumas
situações. É um esforço do Governo no sentido de au
mentar a disposição de recursos à taxa fixa para agri
cu~ura brasileira.

Só para dar mais um exemplo, tínhamos um pro
grama, o PROGER Rural. Como o companheiro do
Ministério do Trabalho falou, é um recurso do FAT, que
está à disposição dos agentes financeiros. Esse re
curso estava à disposição do Banco do Brasil para in
vestimento e custeio. No custeio, a taxa já era de
8,75% fixa e, no investimento, até a safra passada,
era uma taxa de TJLP mais 3% ou 4%, o que inviabili
zava, como já disse, os investimentos na agricultura.
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Neste ano, nesse esforço de colocar recursos E houve uma evolução fantástica. Começamos em
com taxa fixa, nós separamos uma parte desse di- 1990- estou falando de valores corrigidos, na mesma
nheiro, em torno de cem milhões, para investimento. E moeda -, quando o Banco começou a aplicar, era
ele está disponível para todo e qualquer investimento R$200 milhões em agroindústria. Hoje, nossos núme-
na agricultura, dentro do PROGER, à taxa de 8,75%. ros superam R$3 bilhões por ano. Esses números se

Nessa primeira intervenção, quero basicamente repetiram em 1999, 2000 e 2001.
chamar a atenção para essa posição e a forma com a Um outro fato importante é que, quando falo em
qual o Ministério da Agricultura tem trabalhado. Não agroindústria, o Banco segmenta em três grandes
vou me estender mais, mas ficarei à disposição para partes: a agropecuária, a agroindustrial e exporta-
os debates e qualquer dúvida dos senhores. ções do setor agrícola. Especificamente no setor

Muito obrigado. agropecuário, que talvez seja o foco maior aqui, mais
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata) de 90% das operações do Banco são de forma indire-

- Com a palavra o Dr. Carlos Gastaldoni, Superinten- ta. Usamos uma rede de agentes financeiros para fa-
dente da Área de Operações Industriais do Banco zer essas operações. Isso é relevante, porque a con-
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, cessão de crédito passa por um risco, que é avaliado
BNDES. pelo agente financeiro e não pelo BNDES.

O SR. CARLOS GASTALDONI - Sr. Presiden- Tenho muitas informações - não sei exatamente
te, caros colegas da Mesa, Srs. Parlamentares, se- qual é o foco da conversa, mas eu talvez pudesse fo-
nhoras e senhores, boa tarde. calizar o desempenho do Banco no setor, que enten-

O BNDES tem uma ação muito ampla em diver- demos excepcional, em função do crescimento do vo-
sos outros setores da economia. Vou focar o assunto lume. Como o Sr. Edilson Guimarães disse, nosso
especificamente em agroindústria, um conceito que o grande sucesso recente foi usar nossos recursos or-
BNDES usa nas suas estatísticas. dinários para aplicar na agroindústria, grande parte

Gostaria, antes, de explicar alguns conceitos del:s ut~izando a equ~lização do G.o~er.n? Federa.l.
nem sempre bem entendidos. O primeiro já foi expli- Entao, sao programas~ Junto com o Mlnlsteno da ~gn-
cado pelo Sr. Edilson Guimarães: o BNDES só finan- cultura, .em que seleCionamos os .seg~entos e tlP~S

cia investimento. Toda a parte de custeio, em qual- de serviços que carecem_de u~ ~lnanclame~t~ ~a.ls
quer segmento industrial, não tem linha de financia. barato.. Esses produt.os sa~ definidos pelo Mlnlsteno
mento do BNDES. Então, é importante ficar bem ca- da Agncultura e avaliamos Juntos.
racterizado que as linhas do BNDES são exclusiva- Definimos que, para esses programas, o
mente para investimento. BNDES vai repassar recursos a juros fixos: não se

O segundo ponto relevante é: O BNDES não usa mais a TJLP como indexador. E o Tesouro Nacio-
opera fundos constitucionais. Temos, a cada ano, nal faz a equalização à taxa com que remuneramos o
uma fonte variada de recursos. A nossa fonte mais im- FAT, porque todos temos que remunerar os recursos
portante é o retorno do dinheiro que o BNDES aplica que pegamos no FAT com a TJLp, um custo não tão
nos anos anteriores. Temos captações externas, re- caro hoje em dia, mas é 9,5%.
cebemos recursos anuais do FAT, mas, em contrapar- Assim, temos de remunerar o FAT anualmente
tida, também pagamos ao FAT um valor praticamente com 6% dessa TJLP. E o FAT é o recurso mais barato
equivalente ao que captamos a cada ano - isso hoje do BNDES, porque as outras fontes são captações in-
em dia, porque, como o volume do nosso passivo com ternacionais. Isso representa 20% do nosso passivo
o F~T aumenta, os juros que pagamos são equivalen- total. O custo disso é: dólar mais Iibor, mais spread,
tes as entradas. mais Imposto de Renda. Estou falando de um dinheiro

Assim, anualmente, o nosso saldo é muito pe- extremamente caro para repassar ao investimento. O
queno. Quase não temos recursos novos do FAT. De nosso custo médio de captação de recursos, juntando
qualquer forma, quase 40% do nosso passivo são todas essas fontes, é alguma coisa tipo TJLP mais
empréstimos que o FAT nos concedeu ao longo dos 2% ao ano. Teoricamente, eu teria de repassar esse
anos. E são esses recursos que rodamos normalmen- dinheiro a um valor acima desse para pagar o nosso
te, conforme eles vão sendo pagos. custo operacional. No entanto, para agropecuária, o

Outro aspecto muito importante com relação es- Banco repassa esses recursos à TJ mais 1%. Quer di-
pecificamente à agroindústria é o fato de que o zer, a equalização feita pelo Governo é com base nis-
BNDES só começou a atuar nesse setor há dez anos. so: TJ mais 1%.
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Então, eu diria que o BNDES não ganha um tos- sa pequena de bem de consumo como uma agrope-
tão com essas operações. São operações que estão cuária. Já é difícil financiar micro, pequeno e média
dentro das dimensões estratégicas do Banco. O Ban- empresa. Porém, especificamente no setor agrope-
co elegeu alguns segmentos - como regional, social, cuário, temos alguns problemas adicionais. Eu diria
agropecuário - a quem deve repassar investimentos que é muito difícil avaliar o risco, uma vez que ele está
a um custo mais barato. sujeito a outras intempéries, que não dependem de

Também quero dizer que sabemos de diversas um estudo econômico, mas do que vai acontecer de
dificuldades para que esse crédito chegue à agroin- fato. Um problema muito difícil é a garantia. Normal-
dústria, mas principalmente à agropecuária, que é um mente, o único bem que o agricultor possui é a terra.
problema mais dos bancos. Quando falo em opera- Quero lembrar de novo: estou falando em investimen-
ções indiretas, vou só lembrar uma coisa importante: to. O valor da terra, relativo ao investimento necessá-
o BNDES é um banco de agência única, quer dizer, há rio, é muito pequeno. É ditrcil a esse pequeno agricul-
uma sede apenas no Rio de Janeiro e não temos tor ter garantias para fornecer ao agente financeiro.
como pulverizar o crédito. Assim, usamos a rede de O t t t b' , I . I -
agentes financeiros para fazer essa ação. Buscamos, ~ ro aspec o que p~sa .am em e a egls açao
na rede de agentes financeiros, fazer o repasse para p~ternallsta, ~ue houve hlstoncame~te pa~a o setor.
as micro, pequena e médio empresas, preferencial- Nao que ela n~o devesse ter acontecldo~ é ,I~portante

mente. Então, quem tem que assumir o risco desse qu~ ~enh~ haVido. D~ qualqu,~r forma, o hlstonco d: ~e-
crédito é o agente financeiro. cuntlzaçoes e de leis espec.lflcas pr~tegendo o credito

Qual é o grande problema de fazer esses recur- afasta o banco para assumir esse nsco novamente.
sos chegarem especificamente, no caso, ao agricultor Outro ponto específico. As novas normas de le-
ou ao pecuarista? Fizemos um levantamento e dividi- gislação contábil do Banco Central e do Acordo de
mos as dificuldades em dois tipos de fatores: genéri- Basiléia, em que os bancos são obrigados a ter rating
cos e específicos. Os genéricos são referentes a qual- de sua carteira de crédito, a avaliar o risco de inadim-
quer micro, pequena ou média empresa; e os especí- plência - e quanto pior essa carteira maior a reciproci-
ficos são os do setor agropecuário. dade que o banco tem de ter em depósitos compulsó-

Nos fatores genéricos, referentes a qualquer mi- rios e outras coisas. Os bancos também tendem a op-
ero, pequena e média empresa, um dos pontos são as tar por uma carteira de melhor crédito. Isso afasta teo-
informações econômico-financeiras. Normalmente, a ricamente um maior risco que costuma ter o setor
pequena empresa não tem esses dados confiáveis, agropecuário.
um balanço, por exemplo. Então, é muito difícil avaliar Esse assunto é enorme. No Banco, há muitas in-
o risco da operação. formações. Não sei exatamente qual é o foco do inte-

Um segundo ponto é o custo financeiro da ope- resse dos presentes. Então, eu gostaria de fazer essa
r~ção. ? trabalho d~ agente financeiro numa opera- apresentação geral e ficar à disposição de V.Sas.
ç~o mUito pequena, e o mesmo de. uma grande opera- O SR PRESIDENTE (O t d C I Batata)
çao. Ele tem de preparar matenal, mandar para o . epu a o ar os
BNDES, enviar outro documento pedindo a liberação - Ant~s de passar a p~lav~a ao ~epresentant~ d~
de recursos, informar, depois, se o recurso foi aplica- BNB, I~f~r~o que a audlencla publ~ca tem.por finah-
do. Esse custo, como é o mesmo para uma operação dade dlnmlr, no que puder, a questao dos Incremen-
de R$1 00 mil ou de R$1 00 milhões, pesa muito numa tos do FAT e do BNDES.
operação pequena. Quando o homem do campo se dirige a uma

Outro ponto é a assimetria de informações. Em agência bancária, ninguém lhe informa a diferença
empresas muito pequenas pulverizadas, tem-se difi- das fontes. Assim, efetivamente, quem planta milho,
culdade de saber as informações gerais, comerciais, feijão, mandioca, quem tira o leite, enfim, o pequeno e
mercadológicas, econômico-financeiras. É muito difí- médio produtor, não tem essa informação. Na hora da
cil aferirem-se esses dados. renegociação de dívida, ou quando vai efetuar um pa-

E um quarto ponto, que chamamos de genérico gamento, ele fala: "E por que não posso? Qual a dife-
também, é acesso ao mercado. É muito difícil saber se rença? O que foi que houve?" Se o preço da sua mer-
uma empresa pequena está produzindo alguma coisa e cadoria é o mesmo, se não há indexação da outra me-
como ela vai colocar esse produto no mercado. tade, como uma metade tem juros fixos e a outra não

Esses quatro pontos são comuns a qualquer mi- tem? É como se ele fosse vender uma mercadoria por
cro, pequena e média empresa. Tanto faz uma empre- dez reais e a outra por doze ou treze.
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Então, a intenção desta audiência pública é que
possamos efetivamente construir uma saída definitiva
para a questão dos financiamentos.

Passo a palavra ao Dr. Marcelo Pelágio da Cos
ta Bomfim, Diretor do BNB.

O SR. MARCELO PELÃGIO DA COSTA BOMFIM
- Obrigado, Deputado. É um prazer estar aqui, Srs.
Deputados, senhoras e senhores.

Farei um breve comentário sobre o trabalho que
vem sendo realizado pelo Banco do Nordeste. Natu
ralmente, como todos os demais, coloco-me à dispo
sição para os debates que se seguirão.

Seguindo alguns pontos levantados pelo meu
antecessor com relação a questões inerentes ao risco
do crédito, o Banco do Nordeste é consciente de que
o desenvolvimento não se faz do crédito pelo crédito.
Ele buscou disponibilizar um conjunto de ações rele
vantes para permitir que a atividade produtiva se tor
nasse auto-sustentável e, conseqüentemente, tives
se o retorno esperado.

Sabemos muito bem que não só os encargos fi
nanceiros são responsáveis pelas dificuldades en
frentadas, mas, acima de tudo, as variáveis macroe
conômicas, variáveis relacionadas com o mercado
precisam ser trabalhadas. O Banco do Nordeste tem
disponibilizado o escritório de estudos técnicos e eco
nômicos, partindo da identificação das vocações em
cada um dos Municípios em que tem trabalhado, bus
cando a capitalização, a interiorização, através de
instrumentos com o agente de desenvolvimento, ins
trumento voltado para a identificação dessas oportu
nidades, a integração das políticas no âmbito federal
com as políticas estaduais e municipais, fazendo com
que os entes econômicos que integram a atividade
produtiva possam canalizar as suas iniciativas no
sentido de se buscar o ótimo, ou pelo menos buscar a
eficácia desses instrumentos que estão sendo dispo
nibilizados, embora ainda carentes.

Não necessariamente uma operação de crédito
pode gerar o sucesso daquele empreendimento. Se
questões antecedentes ou subseqüentes não estive
rem sendo vislumbradas, questões relacionadas com
a capacitação do empreendedor ou com a infra-estru
tura necessária, pode não dar certo. Mesmo um pro
jeto exeqüível do ponto de vista econômico-financei
ro, pode enfrentar problemas seriíssimos no que diz
respeito ao escoamento da produção, pela inexistên
cia de uma infra-estrutura em um momento oportuno.

Tenho a convicção absoluta de que o assunto
não é nenhuma novidade para a Casa, mas precisa e
deve ser encarado - e vem sendo encarado pelo Ban-

co do Nordeste a partir do momento em que começa
mos a disponibilizar todos esses instrumentos.

O Banco procura trabalhar com programas de
desenvolvimento, cujo objetivo é identificar pólos
agroindustriais e de desenvolvimento do turismo. As
ações voltadas ao crédito rural têm que necessaria
mente estar antecedidas desse trabalho de capacita
ção e de identificação dessas expertises. Acima de
tudo, verificamos a forma de disponibilizar o escoa
mento dessa produção.

O Banco do Nordeste, desde 1995, tem trabalha
do no sentido de alavancar novas fontes de recursos.
Até 1995, era praticamente era conhecido como o
Banco do Fundo Constitucional. O Fundo Constitucio
nal representava dois terços das aplicações dos recur
sos injetados na economia do Nordeste. É bom lem
brar - e me permitam fazer este parêntese - que mais
de 85% das aplicações em financiamento no Nordeste
passam pelo Banco do Nordeste do Brasil.

Temos hoje aproximadamente sete bilhões de
reais injetados na economia nordestina só no seg
mento rural. Isso só foi possível graças ao trabalho
desses últimos anos, como dissemos, buscando não
só a aplicação do Fundo Constitucional, mas a identi
ficação de fontes alternativas. O Fundo de Amparo ao
Trabalhador tem sido responsável por parcela signifi
cativa dessa alavancagem. O mesmo ocorre com os
repasses dos recursos do BNDES e do FINAME, atra
vés do Pró-Trabalho e outros financiamentos voltados
para máquinas e equipamentos industriais.

As taxas de juros praticadas pelo Banco do Nor
deste guardam compatibilidade, e não poderia ser di
ferente. O Banco do Nordeste, como intermediário fi
nanceiro, como agente repassador - como foi dito
pelo colega do BNDES -, aplica as taxas originárias
dos fundings, das fontes de recursos, adicionadas a
uma parcela mínima de spread, que se situa em tor
no de 1% a 3%, na grande maioria voltadas para mini
e pequenos produtores.

No que diz respeito às demais aplicações volta
das para renegociação de dívidas, composição, recál
culo, o Banco segue rigorosamente os imperativos le
gais, cumprindo as determinações emanadas do
Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do
Brasil, do Conselho Deliberativo - antes da SUDENE,
agora do Ministério da Integração Nacional -, e mais
presentemente daqueles dispositivos a partir das leis
sancionadas.

Com esta abordagem inicial, gostaríamos de
nos colocar à disposição para esclarecer as dúvidas
que venham a surgir.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata) Como essa questão foi resolvida definitivamen-
- Com a pala~ra o Dr. Biramar Nunes de Lima, do te pela lei, no nosso entendimento os juros estão ade-
Banco do BrasIl. quados, porque vamos de uma taxa, em se tratando

O SR. BIRAMAR NUNES DE LIMA -Inicialmen- de setor rural, de 6% até 10,75% ao ano, sem mais
te, agradeço a oportunidade e cumprimento o Presiden- nenhum outro penduricalho, portanto com juros bas-
te da Comissão, Deputado Carlos Batata. Srs. Deputa- tante acessíveis. Não há razão para temor, os proje-
dos, meus colegas de Mesa, senhoras e senhores. tos têm maior facilidade de enquadramento, sob o as-

O Banco do Brasil opera em todas as fontes aqui pecto econômico e ~ina~ceiro, então vamos, com cer-
citadas, mais ainda, com um razoável volume de re- teza, fazer essa apllcaçoes.
cursos próprios, principalmente da poupança-ouro. Esses recursos enquanto não aplicados nas ati-

Do valor anunciado pelo Governo para a safra vidades ~endem para o Fundo a taxa de extramerca-
de 2001/2002, certamente cerca de 70% a 80% che- do, que e de 96% a 97% da taxa média do SELlC. Na
garão aos produtores por intermédio do Banco do verdade, os bancos têm prejuízo enquanto não fazem
Brasil. O restante seriam dos demais bancos, inclusi- essas operações, para o banco é mais interessante
ve os bancos particulares. operar porque tem um spread de 3% ao ano.

E cada fonte tem a sua particularidade. Hoje, Entende~o~.que a reneg?ciação agora chegou
o maior volume de recursos passa por equalização a um ponto deflnltlv~ com a Lei n° 10.177/01, chega-
pelo Tesouro Nacional num volume razoável até mos ao FCO, negociamos cerca de 90% das opera-
porque o produtor está pagando lá na ponta 'uma çõe~. ~o nosso sen!im~nto,. cheg~mos quase a
taxa fixa de juros. 1001'0, e porque as agencias ainda nao conseguiram

Voltando à questão específica do Fundo Consti- efetuar todos os comandos para o .sis~ema de regis-
tucional, o Banco do Brasil é o administrador do Fun- tro: porque toda e qualquer renegoclaçao depende de
do Constitucional de Financiamento da região Cen- aditiVO, por~ue a fa~u.ldade de alterar os encargos e
tro-Oeste, chamado FCO, que tem área de atuação de con~egUlra elastlcld~de d~ prazo é do produtor ru-
restrita aos Estados de Mato Grosso do SIM t ral. MUitos produtores nao se Interessaram em alterar
Grosso, Goiás e Distrito Federal. u, a o enc_argos, algun~ fizeram financiamentos que ainda

. estao atrelados a TR com substancial rebate.
Procuramos uma política que apóie as ativida-· .

des que são de interesse dos Estados. Anualmente, Consl~er~,m?s ~~e no.caso do Banco do Brasil
por volta dos meses de outubro e novembro reuni- essa.q~estao Ja e pagina Virada, estamos todos em
mo-nos com os Governos Estaduais as Sec;etarias condlçoes de olh~r para frente, de juntos descobrir-
de Agricultura, Planejamento, Fazenda, para avaliar- mos cada vez mais ~ual a melhor m~n.eira de otimizar
mos o que seria melhor para os Estados no exercício esse recurso~ e ~pllcá-Ios em benefiCIO do setor rural
seguinte. Assim estamos administrando o FCO desde e em benefíCIO, finalmente, dos Estados.
a sua criação, em 1988. Da mesma forma que fazem os demais bancos,

O patrimônio do FCO no Banco do Brasil está entendemo~ que e~tam~s seguindo rigorosamente o
perto da casa de R$3 bilhões, quase todo aplicado ~ue det~rmlna a leglsl~ça_o com relação aos encargos
junto aos produtores. Existe uma parte para aplicação financeiros nas negoc~açoes e aos encargos financei-
no ano de 2001, cuja previsão de aplicação era de ros nas nova~operaçoes. _ ..... .
R$1 bilhão. Certamente vamos chegar ao final do ano . _ Essas sao as.obs,er:vaçoes IniCiaiS, fico à dlspo-
com essa aplicação, porque o interesse do Banco do slçao para eventuais dUVIdas durante os debates.
Brasil é aplicar até o último centavo na atividade pro- O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
dutiva, atendendo ao objetivo do Fundo, porque te- - Convido o Deputado Waldemir Moka para presidir a
mos esse dinheiro para aplicar em 2001. reunião. Como autor do requerimento, quero fazer

Uma parte é retorno das operações, que é reapli- uso da pala~ra e, ao mesmo tempo, agradecer a to-
cado, a outra é de recursos que estavam deixando de dos que aqUi se apresentaram.
ser utilizados por conta da discussão que foi travada O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir
nos últimos 36 meses, devido à definição dos encar- Moka) - Assumo a Presidência e concedo a palavra
gos financeiros dos Fundos Constitucionais. De 1998 ao autor da proposta da audiência pública, Deputado
para cá, os encargos ficaram atrelados ao IGP mais Carlos Batata.
uma taxa de juros, e acho que com razão houve um O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA - Come-
certo temor dos produtores em tomar esses recursos. ço dizendo que a finalidade desta audiência pública é
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justamente tentar diminuir a distância entre o que
reza a lei e o que efetivamente chega ao produtor.

Em momento algum entendo que haja alguma
página virada e que nem tão pouco foi a questão foi
resolvida. Na realidade, se efetivamente a grande
maioria dos produtores ainda não negociou a dívida
ou se aqueles que a negociaram o fizeram numa fase
em que havia esse mix entre FAT, BNDES e FNE,
existiam duas fontes de recursos. Uma que tem inde
xação, a TJLP, e a outra que é juro fixo.

Entendemos que o FAT tem um preceito consti
tucional e uma outra legislação que façamos aqui não
teria nenhum valor porque há esse preceito constitu
cional. O que fazer? Como fazer? Efetivamente, o ho
mem do Nordeste, Norte e Centro-Oeste continua
com o seu contrato indexado, sem contar que está en
gordurado. A Lei n° 10.177/01 não atingiu os anos de
1996, 1997, 1998 e 1999 e retirou a indexação. Nem
com o dinheiro do próprio Fundo Constitucional...

Na realidade, quando ele assinou o contrato de
renegociação foi de uma dívida que de fato não exis
te, porque durante quatro anos foi a TJLP. Se nesses
anos o leite, o milho, o feijão e a mandioca, se a bolsa
agrícola subiu 20% a 25% ou 30% e o indexador su
biu 100%, na realidade, quando assinou o contrato,
assinou-o engordurado de um tamanho maior do que
o normal.

Sabemos que a lei não permite que se mexa no
recurso do FAT. Concordo, é dinheiro do trabalhador.
Mas quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a dife
rença? Entendo perfeitamente, claro, esses recursos
têm finalidades garantidas e são intocáveis, porque a
Constituição assegura. Agora, quem pegou empres
tado R$1 Omil para plantar três hectares de mandioca
no Nordeste, o que tem a ver com isso? A metade da
roça é vendida a um preço, a outra por outro preço.
Quem comprou dez vaquinhas leiteira, o que tem a
ver com isso?

Esse é um problema do Governo e do Congres
so, porque, efetivamente, na base não está resolvido
e temos de buscar uma solução. Agora, não vejo uma
outra saída senão equalizar o dinheiro do FAT.

Assessores desta Casa e da CNA, que nos
dão subsídios, já fjzeram algumas reuniões. Pare
ce-me que uma saída seria equalizar esse recurso.
Onde? O próprio Tesouro, através de emissão de tí
tulos, daria condição a que o financiamento feito
pelo FAT pudesse, através de letras emitidas e cor
rigidas pela taxa SELlC, que é a taxa básica, remu
nerar o dinheiro do trabalhador, mas para isso é ne
cessário saber qual o montante. Esta Casa e esta
Comissão não podem chegar ao Tesouro e propor

que se equalize o recurso de Fundo se efetivamente
não sabemos ainda quanto resta do FAT nas re
giões Norte, Nordeste e Centro Oeste.

Esta é a primeira pergunta que quero formular
oficialmente a esta Casa e à Comissão: qual o mon
tante que tem financiado ano a ano, quando começou
o FAT, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste?
A Casa pode debater e pleitear do Governo Federal,
do Tesouro, que equalize se tiver o montante, sem
isso não temos como começar.

A outra observação que quero fazer é com rela
ção à Lei n ° 10.177. Sabemos que na base o tempo
foi pequeno, em Pernambuco e em outros estados o
tempo para renegociação foi de seis meses e venceu
em julho. Quero dar o meu testemunho de que o BND
tem sido a nossa alavanca e opera no Nordeste, mas
o pequeno produtor, com medo, como não pôde re
negociar a dívida toda, muita gente ficou sem rene
gociar. É necessário que, através de uma resolução
interna ou de uma provisória, se possa prorrogar até
dezembro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir
Moka) - Isso já foi prorrogado. Estivemos com o Mi
nistro Ramez Tebet e na medida provisória foi prorro
gado.

O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA - Da se
mana passada?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir
Moka) - Da semana passada.

O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA - Certo.
Então, foi feito aqui até o final de dezembro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir
Moka) - Para fazer justiça, a Liderança do Deputado
Marcelo Castro.

O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA - O as
sunto está resolvido.

Quero pedir aos técnicos e representantes do
BASA, do BNDES, dos recursos do FAT e do BNB que
contribuam com esta Casa, porque, na minha con
cepção, o Fundo Constitucional, o recurso do IPI, do
Imposto de Renda, têm como alvo o produtor, o ho
mem do campo. Os agentes financeiros - BASA, Ban
co do Brasil, BNB - repassam e para isso são remu
nerados; as empresas consultoras fazem o projeto. É
uma cadeia; se algo der errado, quebra-se todo o sis
tema.

Para encerrar, quero pedir a colaboração de vo
cês para que possamos efetivamente resolver a ques
tão dos financiamentos e que isso possa constar em
novos contratos. Uma coisa é clara: o produtor recla
ma muito de que não é avisado. É impossível fazer-se
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novos contratos sem que haja uma outra fonte a en- uma só vez, para que não tenham de voltar a falar
g?rdar, porque se não fosse o recurso do FAT, o finan- após cada orador.
clamento dessas regiões seria algo em torno de 20% O SR PRESIDENTE (O ut d W Id . M ka)d . h' É . . . I . ep a o a emir o?q~e e oJe. necessano o mlx e co ocar a transpa- - Todos concordam? Penso que é mais rodutivo
rencla para que o homem do campo mormente aque- p .
le pequeno, não tenha, posteriorm~nte, surpresa ao ..Concedo a palavra ao Sr. Deputado Helenildo
pagar sua dívida. Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir (Não identificado) - Deputado, o que foi?
Moka) - Deputado Carlos Batata, V.Exa. fez algumas O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir
observações. Não sei se alguém da Mesa gostaria de Moka) - ? Deputado Helenildo Ribeiro está sugerin-
comentá-Ias. Especificamente, ninguém foi inquirido. do que tres Parlamentares façam suas perguntas e os

O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA _ Especi- representantes da_Mesa respondam em ~r~po. Acho
ficamente, inquirimos os representantes do BNB, do que S...Ex<t tem razao, os assuntos, na maiOria das ve-
BASA e do Banco do Brasil para oficialmente verifica- zes, sao conexos.
rem os valores do FAT, obviamente em conjunto com Com a palavra o Deputado Helenildo Ribeiro.
o próprio FAT, para a Comissão poder trabalhar em O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO -
cima do montante da equalização. Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, senhores con-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir vidados, inicialmente quero parabenizar o Deputa-
Moka) - Passo a palavra, inicialmente, ao represen- do Carlos Batata pela felicidade do requerimento
tante do Banco do Brasil, Sr. Biramar Lima. que propiciou esta reunião. Penso que esta seja

O SR. BIRAMAR NUNES DE LIMA _ No caso ~.ma das reuniões mais importantes que o Nordeste
do Banco do Brasil, que é o FCO, não há operações Ja teve nesta Casa.
para o setor rural, que tem o mix de diversas fontes. Quando se fala em Nordeste, parece que há um
Há muito tempo estávamos recusando propostas que desinteresse total. Vi várias cadeiras reservadas a
eram indexadas, desde 1995 temos procurado aten- Parlamentares, mas poucos estavam presentes. Os
der ao setor rural apenas com fontes que têm taxas expositores não tiveram entusiasmo para falar sobre
de juros fixas. Deve haver raríssimos casos de opera- o que pretendiam e todos, claro, falaram o mínimo
ções mixadas no setor urbano e no setor industrial possível. Aguardaram as perguntas para dar maior
porque o financiamento, às vezes, demandou um limi~ extensão àquilo que pretendiam dizer.
te, um valor tal que ultrapassava o valor do FCO. Como representante do Nordeste, afirmo que a

Neste caso, houve a necessidade, mas posso Região recebe esse tratamento em todas as esferas.
assegurar-lhe, Deputado, que no caso do produtor ru- É preciso que tenhamos consciência de que o Nor-
ral não existe financiamento mixado com outras ta- deste está praticamente falido. O nordestino quer tra-
xas. Se existe algum mix, foi também feito com a taxa balhar, não quer perdão em nenhum momento. De to-
fixa igual à taxa do FCO hoje. das as reuniões de que participei, da bacia leiteira ou

O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA _ Isso na de qualquer setor ligado à agropecuária, não vimos,
Região Centro-Oeste? em n:nhum~ ~portunidade, ninguém dizer que queria

O SR. PRESIDENTE (O t d W Id' perdao de diVida. Todos querem pagar o que estão
epu a o a emir devendo

Moka) - Realmente, Deputado, sou do Mato Grosso .
do Sul, V.Exa. sabe disso. Eu comentava com o Bira- Temos de ter uma solução para o Nordeste, não
mar que não me lembro de haver um caso em que podemos deixar aquelas p:.ssoas que trabal~am na
existisse mixo terra, que nasceram na reglao, que acordam as 5 ho-

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO _ Sr r~s d? m~nhã,. sem condições de trabalhar porque
Presidente, peço a palavra para uma questão de or~ ~ao .tem flnanclam~nto,. em !az~o de a mai~ria est~r
dem inadimplente. Essa Inadlmplencla ocorreu nao em Vlr-

. tude da compra de carros importados ou apartamen-
O S~. ~RESIDENTE (Deputado Waldemir tos em outros Estados, mas por causa dos vários

Moka) - POIS nao, Deputado. anos de seca. Essas pessoas não têm o que fazer,
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - suas terras estão perdendo o valor. O hectare de terra

Q~e~o sugerir_que os expositores falem após duas ou no Nordeste - e o Deputado Batata tem conhecimen-
tres Int~rvençoes dos Parlamentares, porque terão a to disso- valia mil reais, hoje vale 250 reais. Além dis-
oportunidade de responder a todos ou a boa parte de so, há o problema da garantia.



Art.O Fica a União autorizada, nas ope
rações originárias de crédito rural, alonga
das ou renegociadas com base na Lei n°
9.138, de 29 de novembro de 1995, pelo
BB, pelo BASA e pelo BNB, a:

I - dispensar a garantia prestada pelas
referidas instituições financeiras nas opera
ções cedidas à União;

11 - adquirir, junto às empresas inte
grantes do Sistema BNDES, os créditos de
correntes das operações celebradas com
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha
dor ou com outros recursos administrados
por aquele Sistema;

111 - receber, em dação em pagamen
to, os créditos contra os mutuários, corres
pondentes às operações a que se refere o
inciso 11.

Há outras pontos, mas vou ater-me a esses para
dizer o seguinte: entendo que no momento em que o
banco recebe em dação em pagamento os créditos
negociados ou vencidos, aquilo passa a ser do Tesou
ro Nacional. A partir daí, os bancos estão a salvo nas
suas contas, porque esse é um programa de fortaleci
mento das instituições financeiras federais, e a União,
o Tesouro Nacional tem mais condições de estabele
cer um projeto definitivo para os produtores do Nor
deste, para que não estejamos, todos os anos, falan
do, pedindo, chorando, como se quiséssemos outra
coisa a não ser pagar o débito. Queremos condições
para pagá-lo.

Então, a minha sugestão é a seguinte: já que o
Tesouro Nacional vai receber em dação em paga
mento todos esses créditos, pode ser estabelecido,
no trabalho conjunto com todas as entidades aqui
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Ouvindo os expositores, senti que há possibili- suas cooperativas terão um expurgo de 80%, e o
dade de elaboração de uma proposta para que se re- grande produtor, 50%.
solva realmente o problema do Nordeste. O represen- Esse projeto de lei do Senador Valadares tem
tante do BNDES e o do Ministério da Agricultura, Sr. sido referido em todas as reuniões no Nordeste. Já
Guimarães, disseram claramente que os emprésti- participei de várias reuniões. Uma delas, ocorrida em
mos feitos por TJLP inviabilizaram a agricultura, a Batalha, iniciou com um minuto de silêncio em memó-
agropecuária, o Nordeste. Concordamos com isso e ria de um produtor que se suicidou; em Palmeira dos
estamos vendo que os senhores também. fndios, na bacia leiteira, a reunião também iniciou

Como é que vamos resolver esse problema? com um m~nuto de si.lêncio em memória de um prod_u-
Acho que a política atual é boa vai ao encontro do tor de Belem que atirou em sua cabeça, porque nao
que o Nordeste espera. Mas e o que passou? E as dí- podia pagar os débitos.
vidas do passado? As pessoas estão inadimplentes Temos também a Medida Provisória n° 2.196-3,
por quê? Aqueles que tomaram empréstimos com de 24 de agosto de 2001. Estou falando como suges-
base na TR ou na TJLP, de 1996 para cá, estão com tão, mostrando as possibilidades para ver se encon-
um débito impagável. Os produtos estão com preço tramos solução para o problema. Vou sintetizar, mas
muito baixo: um litro de leite custa 20 centavos. Com a dispõe a medida provisória:
venda de 10 litros de leite não se compra uma cerveja.
Todos os produtos estão com os preços mais ou me
nos assim no Nordeste, além da falta de chuva, que
frustrou a safra durante todos estes anos.

Mas será que alguém já se preocupou com
isso? Já. Temos aqui alguma coisa. Já que houve
essa suspensão das execuções até dezembro, é o
momento de todos ajudarem - nós, os Parlamenta
res, e V.Exas., que ocupam esses cargos -, porque já
têm a consciência da necessidade de resolver o pro
blema e já sabem qual foi a causa. Foi exatamente o
efeito dos erros cometidos no passado pelo BNDES,
Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Ministério da
Agricultura e FAT. Então, queremos agora resolver o
problema para trás. Daqui para frente está bom. Os ju
ros propostos são o que queremos realmente. Agora,
vamos resolver o problema do passado, que não foi
culpa do produtor.

Está em tramitação no Senado Federal projeto
de lei de autoria do Senador Antônio Carlos Valada
res, de Sergipe, propondo que nas assunções, nego
ciações, prorrogações e composições das dívidas re
ferentes às operações rurais, com recursos dos fun
dos constitucionais, os bancos administradores dos
fundos ficam obrigados a aplicar, a partir da vigência
do contrato original, expurgo da TJLP cobrada nos fi
nanciamentos, observando para cada categoria de
produtores determinados percentuais.

Isso significa, naturalmente, que o débito volta à
sua data de origem e, a partir daí, o pequeno e o mini
produtor rural, suas cooperativas e associações terão
um expurgo de 100% da TJLP. Logicamente, não se
espera que a taxa de juros seja zero, mas que a atual
seja um referencial para a atualização desse débito,
de sua origem até agora. O médio produtor rural e
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representadas, um prazo de 10 ou 20 anos. As dívi- a Presidência desta reunião de audiência pública, e
das do Governo não são negociadas em 40 e 50 todos os palestrantes que compõem a Mesa, farei
anos? Então, que fosse estabelecida carência de breves comentários e deixarei uma indagação para o
10, 15, 20 anos, ou o que fosse possível, de modo Diretor do Departamento de Economia Agrícola do
que o produtor voltaria a trabalhar, tirar seu nome Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Edil-
do CADIN. Atualmente, os produtores rurais não po- son Guimarães.
dem fazer uma compra no comércio, nem tomar di- Não faço parte da Comissão de Agricultura, mas
nheiro emprestado, porque quase todos têm o nome tenho interesses ligados à área. Coincidentemente,
no SERASA e no CADIN. Quanto ao FAT, já houve passava pelo corredor e perguntei a alguém do que
- através de lei - prorrogação de prazo até por 8 tratava esta reunião de audiência pública. Soube, en-
anos, e ele não quebrou; então, pode também estar tão, que tratava de assuntos atinentes ao endivida-
dentro desse contexto. mento agrícola, recursos do FAT, dentre outros. Inte-

Então, gostaria de saber dos representantes do ressei-me, por dois aspectos. Primeiro, se qualquer
BNDES, do Ministério da Agricultura e do FAT se há um de nós, Parlamentares, formos falar a respeito do
possibilidade de resolver esse problema de uma vez endividamento agrícola, todos buscaremos o mesmo
por todas, dando condições para que no Nordeste o discurso, qual seja o expurgo da correção monetária.
homem do campo volte a trabalhar. Estou no meu primeiro mandato, mas presenciei

Dou um exemplo aos senhores de como eles em 1999 o envolvimento de todos aqueles que têm in-
querem trabalhar. No sertão de Alagoas, uma empresa teresse na área da agricultura e pecuária no País na-
que compra milho financiou o plantio, e teremos agora quele velho movimento, que teve como "avanço" - en-
uma das maiores produções de grãos. Isso ocorreu tre aspas - maior a Lei na 10.177, de janeiro de 2001.
porque houve financiamento de uma empresa, garanti- Isso ameniza em parte, mas o grande problema está
do um preço mínimo, e estão todos plantando. O Prefeito na correção monetária, como acabou de dizer o
de Santana do Ipanema me dizia que o Município terá Deputado Helenildo Ribeiro.
a melhor safra de todos os tempos. Dirigir-me aos agentes financeiros não me inte.

Então, é preciso apenas tratar o Nordeste como ressaria tanto, porque eles se protegem sob o manto
ele é. Não podemos tratar diferentes de maneira igual. de que executam as políticas emanadas pelo Conse-
Vamos ver como podemos fazer isso. Dêem essa lho Monetário Nacional. Então, o Banco do Brasil, o
oportunidade. Todos temos responsabilidade com Banco do Nordeste e o BNDES dirão que não estão
isso. Os produtores estão esperando, sempre ligam contra a classe produtora brasileira, mas executam a
para os Deputados nordestinos para saberem como política do Conselho Monetário Nacional. Já conhe-
está avançando e quais contatos estão sendo feitos. cemos esse discurso em todas as audiências públi-
Muitos deles, constrangidos, assinaram contratos cas realizadas para tratar dessa questão.
porque o Banco do Nordeste exigia, no momento do O Senador Antônio Carlos Valadares, do meu
refinanciamento, que houvesse uma c.onfissã? de di- Estado, Sergipe, apresentou esse projeto de lei no
vida. Muitos me perguntavam se devenam.asslnar. Eu Senado, que pretende o expurgo da correção mone-
dizia a alguns: "Se puder esperar, não aSSine, porque tária da TJLP. Por coincidência, apresentei no plená-
essa dívida não existe". E hoje constato que há reco- rio desta Casa, no dia 21 de agosto de 2001, o Projeto
nhecimento do próprio setor, através das declarações de Lei na 5.155, que dispõe sobre a equalização de ju-
do Dr. Carlos e do Dr. Guimarães, de que re~lmente o ros pelo Tesouro Nacional nos empreendimentos fei-
sistema foi o causador do problema que esta havendo tos por microempresas e empresas de pequeno porte
no Nordeste, ou seja, a TJLP inviabilizou a agrope- com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
cuária do Nordeste. Por isso, entrei. Coincidentemente, a pessoa me

Muito obrigado. disse que estavam falando alguma coisa sobre recur-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir 50S do FAT. Nós, que fazemos parte da Frente Parla-

Moka) - Antes de passar a palavra ao Deputado Jor- mentar da Agricultura, não poderemos deixar de dar
ge Alberto, solicito ao Deputado Carlos Batata que re- nossa contribuição. Deputado Carlos Batata e demais
assuma a Presidência. (Pausa.) colega presentes, quando se trata de endividamento

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata) agrícola tem de se buscar necessariamente a partici-
- Tem a palavra o Deputado Jorge Alberto. pação da União para a equalização desse endivida-

o SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Cum- menta, seja com recursos dos fundos constitucionais,
primentando o Deputado Carlos Batata, que assume como os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
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dor. Não queremos prejudicar o Fundo, mas buscar a
participação efetiva da União para a equalização des
ses empréstimos contraídos.

Comecei a fazer um estudo, há pouco liguei
para o meu gabinete - se estiver errado, corrigiremos
amanhã ou depois -, e obtive a informação de que de
1995 a 2000 ocorreram em torno de 3 milhões, 186
mil, 487 operações com recursos do FAT, 22 bilhões,
251 milhões de fração foram aplicados no PROGER
rural, PROGER urbano, Pró-Emprego e Pró-Trabalho.
Todos esses recursos contraídos por esses pequenos
e microempresários rurais e urbanos fizeram com que
se encontrem hoje na situação de grave endivida
mento agrícola.

Deputado Carlos Batata, sei que V.Exa. vem tra
balhando junto com tantos outros para resolver esse
problema do endividamento agrícola no País, para
que não seja com expurgo da correção e equalização
por parte da União. E aí eu deixaria a pergunta ao Di
retor de Economia Agrícola do Ministério da Agricultu
ra a respeito dessas considerações que estou fazen
do. Qual a posição do Ministério para efetivamente re
solver o endividamento agrícola no que diz respeito
ao expurgo da TJLP?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
- Atendida a questão de ordem do Deputado Helenil
do Ribeiro, vamos terminar a intervenção dos Parla
mentares. Depois a Mesa ficará livre para responder
ou fazer algumas ponderações.

Com a palavra o Deputado Marcelo Castro.

O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores convi
dados, esta audiência, por requerimento do Deputa
do Carlos Batata, vem tratar de assunto já bastante
debatido nesta Casa há muito tempo.

O Deputado Carlos Batata tem sempre feito
essa observação sobre os mix que são feitos especi
almente pelo Banco do Nordeste nos empréstimos
concedidos aos produtores rurais. E estes, inadverti
damente, de maneira incauta, pensam que estão to
mando dinheiro de uma coisa, mas estão tomando de
outra. Sem carregar na tinta contra o Banco do Nor
deste, reitero que esses esclarecimentos não foram
devidamente feitos à época, com o que concordo com
o Deputado Carlos Batata.

Essa questão do mix, Sr. Presidente, faz-me
lembrar do tempo em que eu era menino e ia comprar
carne no açougue. Pedia dois quilos de carne, e o
açougueiro colocava uma parte de carne boa e com
pletava com carne ruim. Para eu levar os dois quilos,
tinha de levar um pedaço bom e um ruim também.

Tenho toda a admiração e respeito pelo Banco
do Nordeste, mas, na prática, é isso que se faz. Quan
do o camarada vai tomar um empréstimo e pede o
Fundo Constitucional, que é bom, fazem com que
leve outro de contrapeso. É o chamado contrapeso, e
o produtor é obrigado a receber, porque não pode fi
car sem o recurso, mas depois vêm todos esses pro
blemas. Na hora da renegociação, essa parte da dívi
da fica sem poder ser renegociada.

Mas cabe uma mea-culpa desta Casa, não dian
te de mim, V. Exa. ou dos outros que estão aqui, mas
diante de todos, da instituição Congresso Nacional.
Em 1988, os Congressistas, na Constituinte, tiveram
a idéia de criar esses Fundos Constitucionais de De
senvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste. Por quê? Exatamente para tirar essa dife
rença que existia entre as regiões mais atrasadas e
as mais desenvolvidas. Como? Colocando na Consti
tuição artigo que estabelecia que parte dos recursos
arrecadados pela União deveriam ser investidos em
determinada região com juros favorecidos, estimulan
do-se o desenvolvimento do semi-árido e a irrigação.
Só que, passados 13 anos, parece que nos esquece
mos da finalidade original.

Hoje, o que está acontecendo, na prática, é exa
tamente o contrário daquilo para o que os fundos
constitucionais foram criados. Primeiro exemplo: na
hora em que o Banco do Nordeste, o BASA e o FCO
pegaram o dinheiro do fundo constitucional, o Banco
do Brasil se recolheu. Isso fez com que 85% dos re
cursos aplicados no Nordeste fossem do Banco do
Nordeste. Quer dizer, o Banco do Brasil quase não
tem participação.

Então, só bancamos os burros. Pegamos o di
nheiro, colocamos no Banco do Nordeste, e o Banco
do Brasil saiu de lá. Estamos iguais à questão do Ja
tene, que lutou pela CPMF para melhorar os recursos
da saúde; na hora em que a CPMF chegou ao seu
destino, o Governo resolveu tirar o dinheiro da saúde.
"Ah! Mas o dinheiro não está indo para a saúde". Está.
Os recursos foram, mas tiraram o que já estava lá. A
finalidade não era substituir recurso, mas, sim, au
mentá-lo.

Então, nesse aspecto, a criação do Fundo
Constitucional é uma questão negativa para a Região
Nordeste.

A coisa mais grave que analiso aqui é exatamen
te isso. O Deputado Carlos Batata e os outros colegas
fizeram uma intervenção no mesmo sentido, mas é
bom que citemos os valores, porque enxergamos me
lhor a situação. Uma imagem vale por mil palavras.
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Em julho de 1994, houve o advento do Plano
Real. Vamos pegar como exemplo um produtor, o
João, que devia ao BASA, ou ao FCO, ou ao Banco do
Brasil, ou ao Banco do Nordeste cem reais e tinha uma
receita também de cem reais, porque havia uma cor
respondência. Então, João estava numa citação relati
vamente confortável, porque ele tinha uma dívida de
cem reais com o banco, mas, em compensação, tinha
uma receita do mesmo valor - cem pagava cem.

Em julho de 1999, quando fizemos o estudo, no
primeiro ano em que éramos Deputados, exatamente
5 anos depois, a dívida de João, que era de cem, pas
sou para 270 reais. E a sua receita, que era de cem,
passou para 120 reais. Então, não existe mágica. Só
se paga dinheiro com dinheiro. O que fazemos quan
do nós, que temos abono, vamos pegar um emprésti
mo no banco? Verificamos a capacidade de paga
mento. Como é calculada essa capacidade de paga
mento? De acordo com as receitas que a pessoa vai
auferir ao longo do tempo por aquele projeto investi
do. Ora, se a capacidade de pagamento aumentou
20% e a capacidade de endividamento aumentou
170%, como é que ele vai pagar?

Seria a mesma situação de dizer: João tinha
uma receita correspondente ao valor de cem vacas.
Hoje, ele deve 270 vacas e só tem 120. Como é que
120 vacas pagam 270?

Então, isso daqui é a questão nuclear da nossa
dívida. Enquanto não resolvermos essa barriga, essa
inflação, a criação artificial dessa dívida - vamos falar
um português claro aqui, que todo mundo entende -,
esse roubo que o Governo Federal está fazendo a fa
vor dos bancos, em detrimento dos produtores, não te
remos como resolver essa situação. Essa é a verdade.

Qual a graça que o Governo Federal vê em di
zer: "Rapaz, você não tem sua vaca? Pois então ven
da sua vaca, desgraçado, para você ficar sem nada, e
esse dinheiro aqui vai para o Banco do Nordeste, para
o BASA, para o Banco do Brasil." É isso o que o Go
verno está fazendo. O Governo, não, nós, Deputados
Federais, que aprovamos essas leis que estão regen
do os bancos. Os bancos não têm culpa alguma.

Então, como seria a situação? O camarada tem
10 vacas. Ele vai ao banco e pega um empréstimo
para comprar mais 10. Ora, cinco anos depois, ele
está devendo 27 vacas. O que significa dizer? Signifi
ca que ele perdeu aquelas 10 vacas compradas com
o dinheiro do banco, como também as 10 que tinha,
além de estar devendo mais 7. Daí, terá de vender o
jumento, a cabra, o bode. Essa é a verdade - estou fa
lando de números!

Então, Sr. Presidente, estamos aqui, pela enési
ma vez, discutindo essa dívida, e só compete a nós
resolvermos isso. Mas não sei onde é que está a nos
sa inteligência, a nossa cabeça, a nossa coordena
ção para uma coisa tão simples, clara, translúcida,
transparente e evidente, que faz com que fiquemos
aqui amarrados anos e anos e não cheguemos a con
clusão alguma.

É justo o Governo tirar o dinheiro do produtor e
levar para o banco? Estou citando aqui o exemplo do
camarada que tem 10 vacas, vai ao banco tirar um
empréstimo para aumentar seus negócios, compra
mais 10 vacas, e ao final de cinco anos ele estará de
vendo 27 vacas. Daí terá de vender todas elas e ainda
não paga o banco.

Somos uns burros, uns incompetentes. Essa é a
verdade. Aqui cabe a mea-culpa do Congresso Nacio
nal. Isso depende de quem? De nós, de bancarmos o
macho uma vez na vida, chegarmos ao plenário e vo
tar isso aqui em favor do Nordeste e do Norte. Não es
tamos pedindo favor nenhum a ninguém, nem juros
favorecidos, nem dispensa de nada. O produtor quer
pagar aquilo que é justo e devido.

Está aqui o representante do Ministério da Agri
cultura. Onze bilhões e quinhentos este ano, a juros
equalizados de 8,75%, passaram. O Nordeste, com
seca, com semi-árido, com toda miséria, com toda po
breza, está pagando juros acima disso. Para que, en
tão, foi criado esse Fundo Constitucional? Quer dizer,
o Fundo Constitucional, tão bem intencionado, está
provocando um efeito maléfico, prejudicial e danoso à
sociedade, empobrecendo o lavrador em favor dos
bancos. Essa é a pura realidade.

E depende de quem mudar essa realidade? De
nós. E por que não mudamos? Não sei. Estou aqui
disposto, acho que alguns estão, mas deveríamos
agir mais.

Feita essa observação, gostaria de falar sobre a
seca. O Deputado Carlos Batata tem batido muito
nessa questão. Como é que criamos meios para reger
empréstimos feitos no semi-árido e não criamos uma
defesa para a seca? Este ano houve uma seca na Re
gião Nordeste, onde não se produziu nada, pois o
agricultor é obrigado a pagar o dinheiro que deve ao
banco, produzindo ou não. Onde é que está nossa in
teligência?

A lei, Deputado Carlos Batata, V. Exa. tem razão,
e tem lutado aqui várias vezes, tem de prever um ano
de seca. Se o produtor não produziu, só um burro vai
dizer que ele vai pagar. Ele vai pagar com o quê, se
não produziu nada? Fazemos a lei para o semi-árido
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O Marcelo falou muito bem do não-cumpri
mento da lei. Então, imaginem os senhores o que
está acontecendo no Nordeste, principalmente na
Paraíba: já há a timidez do pecuarista, do agricul
tor em procurar o banco para pelo menos saber

No mais, gostaria de pedir desculpas a todos
pela veemência das palavras. Mas chega uma hora
em que precisamos dar um basta. Quer dizer, o es
pírito que preside hoje esta Comissão é o de que
essa é a última renegociação de dívida agrícola que
faremos. Como dizia Sérgio Motta, ninguém agüenta
mais essa "masturbação mental" de ficar aqui falan
do em dívidas e não se chegar a lugar algum.

e não prevemos essas coisas. Então, estamos em fal- Muito obrigado.
ta com a sociedade brasileira. O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)

Outra coisa: as dívidas aqui começaram com TR - Agradeço ao colega Marcelo Castro que, além de
mais juros de não sei quanto. Aí a TR estava muito médico, é agricultor e foi Secretário da Agricultura do
alta e a TJLP, baixa. Então, os bestas daqui, e eu no Estado do Piauí, por 2 anos. Efetivamente, S. Ex'l tem
meio, foram negociar com o sabido do Tesouro Nacio- conhecimento do que realmente passa o povo do seu
nal: "Nós queremos sair da TR e ir para a TJLP". Na Estado e do Nordeste.
mesma hora eles disseram: "Concordamos". Eles já Concedo a palavra ao Deputado Carlos Dunga,
sabiam de tudo e nos jogaram num alçapão, numa da Paraíba.

arapuca. O SR. DEPUTADO CARLOS DUNGA - Sr. Pre-
A partir daquele ano, em que a correção mudou sidente, Deputado Carlos Batata, Sras. e Srs. Deputa-

de TR para TJLP, a TJLP passou a ser o dobro da TR. dos, senhores representantes dos organismos aqui
Foi assim? Aí, achamos pouco o que já tínhamos fei- presentes, é muito difícil falar nesta Casa, nesta opor-
to, mas não somos tão burros, e decidimos acertar o tunidade, porque falar em corda na casa de enforcado
passo. Fomos lá novamente: "A TJLP está muito alta, é a coisa mais difícil que tem. Mas vou aventurar-me.
não agüentam~s ~ss~ TJL~. ~Agora, queremos o Estou vendo vários Deputados do Nordeste, são
~GP-DI, que esta ba~~o. ? sabldao ~e la tornou a nos poucos os companheiros do Sul e Centro-Oeste pre-
Jogar ~,a arapuca: E.sta bo~,. pOIS ~amos p~ra o sentes aqui, falaram o companheiro de Sergipe, a cu-
IGP-DI . ~o a~~ seguinte, o Indlce mais alto fOI o do jas palavras quero associar-me, e o companheiro
IGP-DI, nao fOI ISSO? Marcelo, do Piauí, mas gostaria que os organismos

A conta do produtor rural, no ano passado, au- que aqui estão soubessem que represento a classe
mentou 30%, quando a inflação foi de 8%. Gente, é an- mais pobre deste País. Os senhores conhecem muito
tilógico, é anti-racional, é uma idiotice completa, uma bem a geografia do nosso Nordeste, da nossa Paraí-
burrice, uma estupidez que estamos cometendo. Não ba e do Cariri da Paraíba. O sertão da Paraíba teve
há vantagem nenhuma para a sociedade tirar dinheiro 400 milímetros de chuva neste ano. E o Cariri, há 10
do produtor e levá-lo para um banco. Isso é uma estu- anos, vem com 100 a 200 milímetros. Então, estou
pidez, uma burrice, uma imbecilidade, uma incompe- aqui representando a classe mais pobre em relação à
tência nossa. Pelo amor Deus, enxerguemos isso, pois questão agrícola e pecuária deste País.
tem gente atirando no ouvido, passa~do fome, venden- Vejam os senhores o sofrimento do Jorge Alber-
do sua cabra para ~omer! ~ nós aquI, b.em ou mal, es- to, do Marcelo e do Helenildo e multipliquem por dez,
tamos com ~ma vld,a m~lto melhor, filosofando, en- que é o nosso sofrimento. E tive o cuidado, Sr. Presi-
quanto os cOitados la estao-se acabando. dente, parabenizando V.Exa. por esse grande tento

Quero finalizar fazendo uma pergunta ao repre- que faz hoje nesta Casa, de percorrer 56 cidades na
sentante do Banco do Nordeste, porque sei que um nú- Paraíba, conversando com agricultores e pecuaristas,
mero significativo de produtores não conseguiu renego- porque quero fazer a minha parte, mostrar o meu tra-
ciar suas dívidas, com base na Lei n° 1077. Em um tra- balho à Paraíba. Estou fazendo a minha parte.
balho que fizemos em conjunto com outros colegas, Por isso, hoje trouxe aqui o Deputado João
conseguimos a reedição da medida provisória, prorro- Fernandes, Presidente da Comissão da Seca da
gando esse prazo para até 28 de dezembro deste ano. Paraíba, assim como vários representantes de ins-
Gostaria de saber qual o percentual de mutuários do tituições paraibanas, presidentes de federação, de
Banco do Nordeste, que tinham empréstimos com os pequenos e microempresários, de várias associa-
fundos constitucionais, que não conseguiram renegoci- ções agrícolas de vários Estados e Prefeitos. Sa-
ar suas dívidas, com base na Lei n° 1077. bem para quê? Porque quero pedir pelo menos ao

Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil que instru
am seus gerentes quanto ao cumprimento do que
está previsto na legislação.
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como está o seu débito. O gerente já o recebe como te os bancos do Brasil, do Nordeste, BASA etc. E de
se ele fosse um ladrão, um caloteiro, uma pessoa uns tempos para cá esta Comissão não fez outra coisa
que fosse ali para não quitar seu débito. Essa não é a não ser discutir o problema do endividamento, que o
a verdade. O homem do campo que vai ao banco digam alguns colegas, amigos que estão na Mesa re-
contrair emprésti":l0 tem a intenção de pagar, de ajui- presentantes do Banco do Brasil, do Governo etc.'
zar o seu débito. E por isso que estamos lutando. Enta-o mp b I - P é. , se re se uscou uma so uçao. or m,
. . Tem~s ,aquI u~ represent~nte do ~AT. ~á ~ con- o lado mais fraco é exatamente o do tomador. Tanto é

vldel para Ir a Paralba para explicar a sltuaçao, Junt~- verdade que agora, há oucos dias o Governo editou
mente com o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil d'd' .. P I d ' bl d. _ ' uma me I a provlsona reso ven o o pro ema os
aos produtores ruraiS, que estao todos com a mão na . . . ,
cabeça e sem saber o que fazer. Hoje eles vieram b~nco_s. Pegou o estoque da~ dividas e disse:' A~ vo~
exatamente para amanhã voltar à Paraíba e levar uma ces nao pagam me~mo~ entao, vou mandar voces la
solução, dizer como as coisas vão ficar. para o Tesouro. Voce_s va_o resolver o problema com o

G D M I
· , . t d'd Tesouro, porque voces nao querem pagar o Banco do

raças a eus, arce o, la eXls e essa me I a B' - - --
provisória que prorroga o pagamento para até 28 de rasll, nao querem p~gar o BASA. Entao, ~oces va?
dezembro. Gostaria de saber como será resolvido r~solv:r o problema la no Tesouro, porque la, se a dl-
esse problema lá na Paraíba. Ouço aqui, nesta Co- Vida nao .f~r pag~, ela se transforma em dívida a!iva".
missão, com muita justiça, alguns Deputados pedindo Tendo divida atl~a, o ban~o executa devagan~ho.
prorrogação para o milho, mas o milho está no depó- Tom~ um p.ouqulnh? daqUI, aperta um pouquinho
sito; outros pedindo prorrogação para a soja, mas a acola, e assim por diante.
soja está no depósito; outros, para o boi, mas o boi Com todo o respeito que tenho pelo Governo e
está no pasto. Agora, na Paraíba, as cidades não têm pelos bancos, de maneira geral, tenho maior ligação
dinheiro nem para comprar mais bala para alguém se com o Banco do Brasil. Sou o maior devedor da minha
suicidar. E o nosso conselho lá não é que ninguém se cidade. Todos conhecem minha dívida. Ela é pública.
suicide, mas, sim, que se reaja até a última hora. Como homem público, eu não posso negar o que sou.

São estas as minhas palavras. Deixo aqui o meu O Brasil inteiro conhece minha situação. Eu não pe-
apelo veemente aos senhores que estão à frente dos guei dinheiro para jogar fora. Eu não tenho nenhuma
organismos no sentido de que olhem para essa situa- dívida com o Fundo. Aliás, é a única linha de crédito
ção. Não estou aqui pedindo por quem desviou crédi- que eu não utilizei. Utilizei todas as outras. Não que eu
to, por quem é caloteiro, mas, sim, por quem aplicou tenha me dado mal, apenas não dei conta de pagar.
seu crédito e não teve uma safra, uma glória, em ra- Durante todas as renegociações passadas, lem-
zão da estiagem persistente que temos em nossa re- bro-me muito bem, tanto o Governo quanto os bancos
gião. tinham consciência de que a renegociação era ape-

Parabenizo V.Exa , Sr. Presidente, e o agradeço nas um paliativo. Não seria solução. Não havia como
por ouvir atentamente as nossas palavras. solucionar o problema. Receita e despesa não bati-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata) a~. É p,?r isso que sinto certo desconforto com essa
_ Antes de conceder a palavra ao último inscrito, que- dlscussao. Eu a reconheço, mas ~ão brigo. Não vou fi-
ro dar o testemunho a todo o pessoal da Paraíba da car do lado que está perdendo. E uma situação ruim;
seriedade com que o Deputado Carlos Dunga, assim lamento que tenha acontecido. Se naquele período -
como vários Deputados desta Casa, como o Jorge, o há três ou quatro anos - tivesse havido uma briga fer-
Helenildo e outros tratam a questão do Nordeste. Eles renha para resolver o problema, nós já o teríamos re-
estão sempre preocupados e lutando para buscar al- solvido em todas as esferas, não só no que se refere
ternativas para o que pode ou poderá ser feito. ao estoque da dívida, mas, principalmente, aos fun-

Com a palavra o Deputado Roberto Balestra. dos constitucionais.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Posteriormente, a situação ficou muito séria. Da-

Presidente, senhoras e senhores que compõem a rei o exemplo do Banco do Brasil no Estado de Goiás,
Mesa, caros colegas Parlamentares, estou aqui desde porque eu o conheço mais de perto; é onde aplico o
a época em que aprovamos os fundos constitucionais. FCO. A situação ficou tão séria que o banco já não em-
A briga vem desde essa época. Conseguimos apro- prestava o dinheiro do FCO. Preferia aplicar porque,
vá-los, transformá-los em lei, fazer com que as coisas além de não correr riscos, tinha renda. Depois, pagava
começassem a acontecer. Acompanhamos os produ- ao Tesouro. Assim ocorria. Hoje, já tem estoque de
tores, os empresários, assumindo suas dívidas peran- mais de 1 bilhão de reais, que não está aplicado.
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Aliás, tenho algumas reclamações a fazer. Após Banco. A medida provisória foi clara, por exemplo, no
a extinção da TJLP, com os juros fixos, em Goiás, os sentido de que não pagássemos juros sobre juros,
mutuários, há oito meses, fizeram ao Banco uma pro- além de outras coisas. Essa medida provisória surgiu
posta, mas até agora não obtiveram resposta. Creio para resolver o problema do endividamento. No en-
que não vão conceder o que propuseram. Vou dar tanto, o banco continua cobrando. Alega que tem que
como exemplo: as agências de Petrolina de Goiás, de contratar o advogado, que não é funcionário do ban-
Goiás Velho, de Itaporanga, de Goiânia, de Campi- co. Só que a lei é clara, diz que não é para cobrar. Daí
nas, entre outras, há oito meses não dão respostas o impasse gerado nas agências, que nos procuram
aos mutuários. Nem agora, que a situação já está re- constantemente.
gularizada. Imaginem a minha situação, que sou Deputado

Faço esse retrospecto com muita tristeza, por- Federal, tendo que discutir com o banco porque sou
que nós tivemos muita incompreensão durante todo devedor. Olhem a confusão que vira. E eu não posso
esse tempo. Na verdade, incompreensão por parte de deixar de ir lá, porque sou representante do povo, que
alguns e compreensão por parte de outros. Não pode- depositou seu voto na urna, mostrando que confia em
mos negar que muitas pessoas no banco tentaram fa- mim. Assim, vamos levando a situação. Esse conflito
zer com que o Governo entendesse a situação. Infeliz- existe no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste.
mente, não conseguiram, e o problema continua. Gostaria que fosse esclarecido o motivo de o

Faço algumas indagações: essa medida provisó- banco entender que o ano correto é 2000 e não 2001 ,
ria abrange as dívidas que estamos discutindo? Os por que continua cobrando as execuções e os hono-
bancos tiveram a felicidade de transferir a dívida para o rários advocatícios, quando a lei determina que ele
Tesouro Nacional, ficando livre desse estoque, e po- não deve cobrar.
dem apresentar balanço perfeito, porque não têm mais Finalmente, indagarei sobre o problema da
o problema. Mas como vai ser essa negociação no Te- transferência das dívidas para o Tesouro Nacional.
souro Nacional? Teremos a oportunidade de negociar Sei que aqui temos amigos que são do Governo. Faço
e de renegociar? Vamos ter de pagar em cash? parte de Comissão criada para examinar a medida

Sobre as garantias, estou percebendo que o provisória, mas como ainda não chegamos à conclu-
banco está questionando. Digamos que determinado são, solicito a oportunidade de discutirmos o assunto
cidadão tenha uma propriedade que seja oferecida com o Governo, com o Tesouro Nacional. Nós preci-
por 10 milhões de reais como garantia. Se ele tem um samos entender isso da melhor maneira possível.
empréstimo contraído de 1 milhão, terá saldo de ga- Não temos mais nada a perder.
rantia de 9 milhões de reais. Só que é propriedade No meu caso, se me executarem, nada me res-
única, portanto, está inserida naquela garantia. O tará, a não ser o mandato, pois esse o povo me con-
banco afirma que o cidadão não pode contrair outro cedeu. Quanto ao patrimônio, esse já deve estar indo
empréstimo, porque não tem mais garantia, já que ela embora.
foi transferida para o Tesouro Nacional. Como fica Era o que tinha a dizer.
essa situação? Realmente, não estou conseguindo O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
compreendê-Ia. De um lado, o Governo, com a medi- - Como não há mais Parlamentares inscritos antes de
da provisória, faz parecer um negócio combinado ouvirmos a Mesa, quebrando o protocolo da Casa,
para que haja dupla interpretação. Na Lei nO 10.177 com a autorização dos nobres pares, ouviremos o De-
consta a data de 14 de janeiro de 2000; na outra, a putado Estadual João Fernandes, que preside a Co-
data é de 14 de janeiro de 2001. O banco está inter- missão da Seca da Assembléia Legislativa do Estado
pretando que a data certa é 2000. Por que o Governo da Paraíba.
deixa essa. dúvida? Já d~veria ter tomado providênci- O SR. JOÃO FERNANDES - Sr. Presidente,
as no sentido de determinar a data correta. Deputado Carlos Batata, que solicitou esta audiência

Por isso há tantos advogados ganhando dinhei- pública, Deputados com assento na Mesa Diretora,
ro nas nossas costas! Eles dão os pareceres e nós Sras. e Srs. Deputados Federais, senhoras e senho-
acreditamos. A discussão, então, vai para a Justiça, res, o Estado da Paraíba é um dos que mais está so-
suscitando esse mal-estar. Gastamos dinheiro com frendo os efeitos da seca, embora estejamos vivenci-
advogados e o banco também os contrata, para pode- ando o que lá se chama de seca verde. O campo ain-
rem receber. da está verde; no entanto, não temos água acumula-

Há uma lei que determina não pagarmos direta- da em quantidade necessária para satisfazer as ne-
mente ao responsável pelo Departamento Jurídico do cessidades, para dessedentar o povo e o nosso reba-
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nho, e tivemos a safra totalmente comprometida. É Temos de apelar aqui. O que temos que fazer é
raro algum Município no Estado da Paraíba que tenha apelar para os técnicos, para os senhores que repre-
conseguido lucrar ou recuperar 50% de sua safra, ra- sentam importantes instituições bancárias e órgãos
zão porque temos a representação do Estado angus- de Governo, no sentido de procurar dar um pouco
tiada com a situação. mais de sensibilidade à ação governamental. Se não

Deputado Marcelo Castro, ouvíamos com muita conseguirmos aumentar a ternura, ou seja, a sensibi-
atenção o protesto de todos. A situação do produtor lidade desses técnicos, não vamos também fazer com
brasileiro, sobretudo o pequeno, parece muito com a que o Governo, de modo geral, mude seu pensamen-
situação do também pequeno Município. Já fui Prefei- to e altere a legislação. Sabemos o Deputado, que
to e Deputado Estadual. Quando vínhamos a Brasília está ansioso para resolver o problema, às vezes joga
renegociar dívidas decorrentes do INSS, do Fundo de nele todas as suas energias. Essa angústia que V.Exa

.

Garantia, PIS/PASEP e outras coisas que se cobra- sentiu, Deputado, sentimos lá como Deputado Esta-
vam do Município, geralmente, desculpem, os buro- dual. Mas V.Exa. sentem muito mais, porque há uma
cratas do Governo eram bastante hábeis e sabidos legislação pronta, aprovada, com o objetivo de aju-
para apresentar alternativas que nem sempre corres- darmos a sanear as nossas dívidas, as dívidas do
pondiam aos interesses do Município e, portanto, do povo do Nordeste, mas elas não são saneadas.
cidadão brasileiro. Eram alternativas que não levavam Sr. Presidente, queremos parabenizar a Comis-
a absolutamente nada, eles trocavam seis por meia são, pedir que ela continue esta discussão, forçando o
dúzia. Trocar TJLP por outra taxa referencial dá no Governo e os dirigentes de instituições e de órgãos a
mesmo. Daí por que queremos dizer que nossos bu- serem mais sensíveis aos anseios do povo, no senti-
rocratas têm que flexibilizar um pouco a aplicação das do de garantir solução para esse problema de esto-
suas normas. que. Se foi feito o PROER, se os problemas dos ban-

No Direito, dizem que não se pode discutir a de- cos estão sendo resolvidos, por que não se resolver
cisão de um juiz, que temos de cumpri-Ia, mas pode- esse problema com fundos do Tesouro Nacional?
mos recorrer dela. Mas quando há decisão de gerente Respeita-se o dinheiro do FAT, que tem destinação
de instituição bancária a partir das normas emanadas constitucional, pega-se o dinheiro do Fundo do Nor-
do Conselho Monetário Nacional e até das leis bem deste, do Fundo do Centro-Oeste, e vamos ver como
intencionadas elaboradas pelos Parlamentares, nem resolver efetivamente esse problema. Ele não vai ser
sempre há aplicação criativa, ou inteligente, ou subor- resolvido com gerente de banco; não vai ser resolvido
dinada à realidade de cada um dos Municípios do com nosso querido Banco do Nordeste, que é dono
Brasil. Todos os senhores que ajudaram a elaborar a de 85% dos créditos oferecidos; o Banco vai-se ater
Constituição sabem que um de seus princípios bási- às regras, e, atendo-se às regras, não resolverá nos-
cos e fundamentais é o combate às desigualdades so problema. Ou a solução vem do Governo Federal,
sociais e inter-regionais. A lei ordinária e a lei comple- que pode resolver de uma vez por todas, ou não dá
mentar deviam estar subordinadas ao princípio cons- para tratar nada.
titucional; no entanto, isso não acontece. Por essa ra- Todos os que conhecem bem o Nordeste sabem
zão temos na Paraíba e nos outros Estados do Nor- que não dá para comparar suas condições de produ-
deste produtores com estoque de dívida. É exatamen- zir e gerar riqueza com as do Centro-Oeste, do Norte
te isso: estoque de dívida. E não me importa se vem ou do Sul deste País. Se for estimulado o êxodo do
do FAT, do FCO, do FNE, não importa de onde vem o nordestino para outras Regiões, vai ficar muito mais
bolo que nos é emprestado. O que importa é que o caro para o Governo e para a própria sociedade brasi-
produtor foi aos bancos, foi orientado, às vezes teve leira. Portanto, faço este apelo para a sensibil idade do
que pagar para alguém fazer um projeto, condição Governo, dos técnicos, que têm aqui um papel impor-
para conseguir o empréstimo, seja para custeio, seja tante. Os burocratas decidem muito, decidem mais do
para investimento, mas não tem resposta concreta. que se possa imaginar os destinos desta Nação. Já

Se formos analisar, os banqueiros têm tido res- senti isso na pele.
postas concretas. Aqueles que captaram da SUDAM, Vamos tentar, Presidente, realizar na Paraíba
da SUDENE e de outras fontes recursos bons para fa- uma audiência pública ou uma sessão especial, na
zer grandes investimentos conseguem sair dessa si- qual gostaríamos de contar com a participação de al-
tuação. Mas quem está captando recursos para plan- guns Deputados. Vamos tentar levar até lá algumas
tar milho, feijão e outros cultivares no Nordeste não autoridades para tentar desvendar essa problemáti-
está conseguindo pagar. ca, desvendar esse repertório privativo de banco que
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não chega ao entendimento do pobre tomador de em- Especificamente com relação ao passado, faço
préstimo, que capta recursos para investir, mas que um pequeno comentário. Foi dito muitas vezes que os
depois de assinar os papéis só vê execução bancária, bancos foram favorecidos. Apesar de não ser agradá-
raramente o resultado. vel, faço questão de dizer que os bancos em nada se

Muito obrigado, Sr. Presidente, e parabéns à e~t~o b?n~fi~iando nesse processo. Muito pelo c?~-
Comissão. Que ela continue realizando este impor- trano. Ja fOI dito por representantes do setor bancano
tante trabalho. Com certeza encontraremos aqui o ca- q~e captamos r~~ursos no mercado a taxas predeter-
minho ara a solução dos nossos problemas. minadas. Especlflcame~~e ~ rep~sse que o BNDES

p faz ao setor agropecuano e abaixo do custo que o
O ~R._PRESIDENTE (Deputado Carlos ~atata) banco capta no mercado. Então, o banco está perden-

- A Comlssao agradece, nobre Deputado Joao Fer- do. Não só ele já ia receber menos como com a ina-
nandes. dimplência e com a securitização receberá menos

Passando à segunda etapa, dirijo-me aos pales- ainda. Então, em hipótese alguma posso aceitar que
trantes, que foram capazes de ouvir paciente e aten- se diga que os bancos estão sendo favorecidos com
tamente as considerações, as perguntas e o desaba- esse processo. Não. É evidente que o grande perde-
fo do Sr. Parlamentar, não o pessoal, mas o que ele dor é o agricultor, isso é inquestionável. No caso es-
transmite do povo nordestino e de outras Regiões do pecífico, não cabe a avaliação de que o setor bancá-
País, mostrando o sofrimento do homem do campo. rio foi beneficiado.
Além da resposta específica do palestrante inquirido, Com relação ao futuro, falando um pouquinho
eu gostaria que os outros também fizessem algum es- de BNDES, de onde temos os números, ficou definido
c1arecimento sobre o assunto, alguma consideração que nossa ação na indústria e na infra-estrutura foi fe-
que possa enriquecer os nossos trabalhos e ajudar ita, e já temos uma base boa de investimentos. Nosso
esta Casa a diminuir ou eliminar os problemas aqui le- planejamento estratégico no ano passado foi de que o
vantados. banco teria de investir fortemente em apoio ao desen-

Passo a palavra ao Dr Carlos Gastaldoni do volvimento regional e social de médias, pequenas e
BNDES . 'microempresas. O BNDES criou uma série de regras

. . que já estão valendo e que favorecem muito. Se anali-
O SR. CARLOS GASTALDONI - Obngado, sarmos os anos de 1999, 2000 e 2001 ,até julho, vere-

Presidente. Vou tentar responder a todos os Parla- mos números fantásticos. Até julho de 2001 o banco
ment~r?~, porque ~s per~untas são r:nuito_parecidas. chegou a quase 80% do que reembolsou do ano pas-
Vou dividir as conslderaçoes entre a sltuaçao atual e a sado. Em 1999 o BNDES financiou 50 mil pequenas
passada, falando sobre o que aconteceu. e o que se operações; no ano passado foram 90 mil, e este ano,
espera para o futuro de setor agropecuáno. até o mês de julho, já foram 85 mil.

Vou começar dizendo que no BNDES o pico dos O setor é importante demais para o País. Tem
investimentos agropecuários foi em 1994. Entre 1994 grande importância regional. Quanto a isso, nenhum
e 1995 tivemos três fatores; acho que já foram expos- representante de banco aqui presente tem dúvidas
tos alguns, mas quero apenas complementar: não só acerca da importância. Estamos desenvolvendo me-
os preços das commodities e dos produtos agrícolas canismos para aumentar o apoio ao setor agrope-
caíram muito, mas especificamente as taxas de juros cuário.
elevaram-se muito; o câmbio era irreal, o real valia Sr. Presidente, como não houve nenhuma per-
mais que o dólar e não havia jeito de exportar nossos gunta específica sobre o BNDES, continuo à disposi-
produtos. Com o pico de endividamento, veio um pe- ção de V.Exa. Obrigado.
ríodo em que todos os fatores foram contra quem es- O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
tava devendo. A crise a que todos se estão referindo - Dando continuidade aos trabalhos, passo a palavra
tem como base esses três fatores. Não temos dúvida à Ora. Fátima Bayma.
de que a dívida se tornou impagável. É um problema A SRA. FÁTIMA BAYMA _ Meus comentários
crônico. Como resolvê-lo? Enco~tra.n.do mecanismos serão breves, até porque penso que houve uma conver-
que poss~m, de alguma forma, VI~blllzar o pagamen- gência de posições no que diz respeito aos recursos do
to, o perdao ou o que quer que seja. FAT. Várias vezes foi dito que os recursos do FAT são

Em parte isso está sendo feito. Talvez os proje- respeitados e que têm seu destino constitucional e le-
tos até agora não tenham sido suficientes para que a gaJ. Acreditamos que não se pode resolver um proble-
dívida fosse recuperada. ma criando-se outro. O objetivo maior do FAT, atender
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ao programa de seguro-desemprego, levantava pro
blemas muito sérios. No entanto, o Ministério do Tra
balho e Emprego coloca-se à disposição para, junta
mente com as instituições financeiras, proceder a
esse levantamento de quais foram os empréstimos
concedidos e o montante desses recursos. Posterior
mente os resultados seria levados ao Tesouro Nacio
nal, que se incumbiria de fazer os necessários questi
onamentos e de viabilizar a questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
- Passo a palavra ao Dr. Biramar Nunes de Lima, Di
retor de Agronegócios do Banco do Brasil.

O SR. BIRAMAR NUNES DE LIMA - O Banco
do Brasil tem procurado melhorar sua participação no
Nordeste, porque hoje há linhas adequadas de inves
timento, com taxas de juros adequadas. Durante de
terminado período não foi possível o Banco participar
- o Banco do Brasil e o BNB são complementares lá no
Nordeste, no que diz respeito à injeção de recursos -,
pois o que tínhamos era a TJLP mais alguma coisa;
nem nós queríamos emprestar nem o produtor queria
tomar. Como hoje já há linhas adequadas, via
BNDES, estamos aumentando o número de emprés
timos. Posso citar alguns programas, como a cajucul
tura, no Ceará, com prazo de até oito anos, até três ou
quatro de carência e taxas de juros de 8,75%. Esta
mos investindo muito e incentivando a aqüicultura, a
floricultura, programas de investimento para criação
de ovinos e caprinos, todos com taxas adequadas.
Então, a partir de agora, sim, vamos poder melhorar
nossa participação. Mas sempre participamos no cus
teio.

Eu poderia dar o exemplo de Poço Verde, em
Sergipe, região onde se aplica muito o PRONAF. São
atendidos quase 2 mil produtores com o PRONAF,
nas linhas de custeio. Havendo continuidade desses
programas, certamente vamos poder melhorar a par
ticipação do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste,
o que é positivo para a Região. Resumindo, hoje exis
tem condições para que o Banco do Brasil também
participe com programas de investimento na Região.

Sobre o questionamento do Deputado Balestra,
acho que é importante esclarecer, porque pode haver
interpretação errada. A Medida Provisória que trata da
reestruturação dos bancos federais tira o problema dos
bancos e transfere-os para o Tesouro Nacional. Gosta
ria de lembrar que quando fizemos a securitização e o
PESA, em 1995, 1996, as regras para o sistema ban
cário, que são internacionais e vigoram hoje, não exis
tiam. Na época, o fndice de Basiléia era 8%; hoje é
11 %. Naquela ocasião não havia a Resolução n° 2.682
do Banco Central, que exige, no nascedouro de uma

operação, certa provisão. Certamente, em 1995, se já
existissem essas regras, as operações teriam sido rea
lizadas por conta e risco do Tesouro Nacional, porque
se tratava de um programa de governo.

A relação do Banco do Brasil com o produtor
não mudou em nada. O Banco do Brasil vai continuar
prestando serviços ao Tesouro Nacional para recebi
mento das operações de securitização e PESA. Esta
mos fazendo contrato com o Tesouro. Então, o produ
tor vai procurar o Banco do Brasil, vai pagar as suas
operações, fazer todos os seus negócios no Banco do
Brasil. E o Banco do Brasil tem alguns compromissos
assumidos com o Tescuro. Por exemplo, no caso de
uma operação com vencimento em 90 ou 120 dias, de
pendendo do caso, temos que encaminhar a documen
tação para o Tesouro para fins de inscrição na dívida ati
va. Não só o Banco do Brasil, mas todos os bancos,
como o BNB e o BASA. Senão, há penalidades sérias,
estorna-se o que foi feito.

Quanto às garantias, não há qualquer problema
em o cidadão fazer operações no Banco do Brasil
com garantia subseqüente. Uma ou duas agências,
ou mais do que isso, algumas agências andaram fa
zendo confusão, mas já esclarecemos esse ponto.
Por que isso? Porque a securitização é (falha na gra
vação) rural. Há e havia jurisprudência, no passado,
no sentido de que a hipoteca em grau subseqüente é
nula de pleno direito. Em função dessa confusão, que
prevaleceu durante uma semana, de fato houve algu
mas ocorrências, mas já foi tudo corrigido. Se ocorrer
algum caso, teremos o máximo prazer de olhar cada
um.

Com relação a propostas que não têm respos
tas depois de oito meses, isso entristece-nos. Roda
mos o Centro-Oeste e assumimos compromisso de
decidir o mais rapidamente possível. Apelamos para
os produtores e para as empresas que projetam no
sentido de que tenham cuidado na elaboração dos
projetos. Se ele entrar no Banco corretamente, terá
todas as condições de sair em trinta dias. O que está
ocorrendo? Hoje, por exemplo no Estado de Goiás - e
aí não vai nenhuma crítica ao Estado, não é isso -,
100% das propostas de FCO primeiro têm de ser
apresentadas ao Conselho de Desenvolvimento, que
é gerido pelo Governo, apesar de ter participação do
Banco do Brasil. O Governo tem procurado ser o mais
ágil possível, e na maior parte dos casos a resposta
tem sido dada com menos de 30 dias. Têm-se feito re
uniões extraordinárias, há o empenho redobrado de
todos, mas às vezes os projetos são incompletos, de
mandam informações complementares, o que acaba
ocasionando a demora.
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Reconheço que temos nossas falhas, há milha
res de alterações e muitas pessoas novas. Temos o
compromisso sempre renovado de ir atrás de cada
caso para tentar resolver o problema. Há também de
manda por financiamento, que, graças a Deus, é bas
tante superior à oferta, devido às condições mais fa
voráveis ao setor rural. Se em 1999 e 2000, em algu
mas regiões, não havia demanda para disponibilida
de de recursos, hoje a situação inverteu-se: para cada
real disponibilizado, há quatro ou cinco demandas.

Existe também seleção natural para atender ao
interesse de cada Governo. Há orientação dos Gover
nos estaduais para atender às atividades prioritárias.
Pode acontecer que uma proposta que esteja demo
rando oito meses para ser analisada não seja priori
dade do programa de governo do Estado. Às vezes há
demora, e é preciso analisar os recursos.

Quanto às dívidas transferidas do Fundo Cons
titucional do Centro-Oeste, o risco era do Banco.
Estou falando de todas as dívidas contratadas até 10

de dezembro de 1998, o que corresponde a mais ou
menos 1,5 bilhão de reais, não apenas do setor rural,
mas também dos setores de serviços, turismo e in
dústria. O risco dessas operações saiu do Banco,
mas ficou no fundo. O Banco tem a responsabilidade
de cuidar da operação como se o dinheiro fosse seu.
Se for constatado que o Banco foi relapso ou omisso
na condução de uma operação, ela volta a apresentar
riscos.

Não estou autorizado a falar pelo BNB, que
também tem seu compromisso. Ressalto que não
muda em nada a relação do produtor com o Banco. É
na agência do Banco do Brasil que o produtor tratará
dessas questões.

Na época em que não foram aplicados, os recur
sos ficaram depositados no Banco do Brasil, mas
97% do rendimento foi para o fundo; o dinheiro não fi
cou no Banco do Brasil. De qualquer forma, o spread
que o banco tem na operação, embora envolva risco,
é mais interessante do que o diferencial. Hoje ne
nhum banco tem interesse de ficar com o recurso sem
poder aplicá-lo.

Quanto ao FCO, nas operações contratadas até
dezembro de 1998, o risco é do próprio fundo, mas os
bancos têm de cuidar dessas operações como se o
dinheiro fosse seu. Nas operações contratadas de 10

de dezembro de 1998 a 30 de junho de 2001 , o risco é
compartilhado: 50% do fundo, 50% do Banco do Bra
sil. Nas operações novas, no caso do Banco do Brasil,
contratadas a partir de 10 de julho de 2001 ,o risco vol
ta a ser 100% do Banco do Brasil.

No caso Banco do Brasil, houve autorização
para considerar o recurso do FCO como capital de se
gunda linha, para alavancar novos negócios, em to
das as carteiras, mas principalmente com o setor ru
ral. Não estamos mais recebendo a taxa de adminis
tração de 3% ao ano para administrar o fundo. Nessas
operações, porque o risco passou a ser de 100%, o
spread volta a ser de 6%. No dia em que o banco não
tiver mais a necessidade de usar o recurso do Fundo
Constitucional como capital de segunda linha, voltará
a ter a taxa de administração de 3%, mas por outro
lado o spread será reduzido para 3%.

De alguma forma, juntando todos os bancos,
houve economia e mais recursos para os Fundos
Constitucionais.

Quanto aos honorários advocatícios, há conflito
de leis. Existe uma lei aprovada no Congresso Nacio
nal que determina que, em todo o processo de execu
ção, o advogado tem direito a honorário. O Banco do
Brasil, em novembro do ano passado, devolveu ao
FCO 400 milhões de reais de operações que não fo
ram pagas, e o banco assumiu o risco. Há contabilida
de, prestamos contas ao Ministério da Integração Na
cional. Para assumir risco, existe um critério seme
lhante ao da Resolução n° 26, de 1982. Essas opera
ções saíram do Fundo Constitucional e a lei autorizou
seu retorno, se houver renegociação. Foram estabe
lecidas algumas condições, desde que atualizadas
por TJLP. Em muitos casos, deparamo-nos com ope
rações que estavam ajuizadas, não havia risco para o
banco, mas ficaram mais baratas - digamos assim
do que as operações que ainda estavam nos Fundos
Constitucionais. Estamos tentando interferir nas ne
gociações com os advogados, mas há casos em que
lei não permite tal procedimento. Para que a operação
retorne ao Fundo Constitucional, ela tem de ser atua
lizada com a TJLP. Não podemos onerar o Fundo
Constitucional com cobrança de honorários, o que é
proibido por lei. Por outro lado, a lei determina paga
mento ao advogado. A lei do colarinho branco, ou algo
parecido, não permite ao Banco do Brasil tirar dinhei
ro do caixa para pagamento de advogados.

O que fazer, diante de conflito entre três leis?
Nesse caso, estamos propondo ao produtor renegoci
ação e atualização da operação com TJLP. A despesa
tem de ser paga; no entanto, o Banco do Brasil não
pode pagá-Ia, nem ela pode ser incluída na dívida do
Fundo Constitucional.

Por último, há a questão das datas: 14 de janei
ro de 2000 e 14 de janeiro de 2001. Da parte do Ban
co do Brasil, não há nenhuma dúvida. Não sou advo
gado, não quero discutir o assunto sob esse ponto de



Há outras razões apresentadas. Sem entrar no
mérito, o que está acertado em relação à data? Pri
meiro, é preciso haver definição de data. Definida a
data, o que é preciso fazer para resolver a questão?
Os bancos, com base em tudo isso e em pareceres
de seus advogados e do Ministério da Fazenda, não
têm condições de fazer a retroatividade desses nú
meros chegar a 14 de janeiro de 2000. Não temos
nada contra uma coisa ou contra a outra; a questão
é encontrar instrumento legal para fazer o que for.

Se houver necessidade de discutir um pouco
mais a Lei n° 10.177 e a Medida Provisória n° 2.196, te
rei prazer em tomar um café com V.Exas, nos gabine
tes ou no Banco do Brasil, para tirar qualquer dúvida.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata)

- Com a palavra o Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA 

Sr. Presidente, como havia dito durante minha exposi
ção, o problema está sempre do lado do produtor.
Mais uma vez, ficou claro que o Governo tomou uma
atitude, mas deixou a dúvida, que sempre prejudica o
lado mais fraco. Fica o apelo no sentido de que o Go
verno determine a data.

Acredito que estejam presentes aqui represen
tantes do Governo. Todas as vezes em que há dúvida,
a corda arrebenta do lado do tomador e não no lado
do Governo ou das instituições. Digo que o Governo
livrou os bancos porque tomamos conhecimento des
sa medida provisória no momento em que ela foi edi
tada; não tomamos conhecimento de sua discussão,
como ocorreu no passado, quando estávamos tentan
do eliminar a TJLP. Fomos ao Banco do Brasil e ao Te
souro discutir o assunto e convencer o Governo a eli
minar a TJLP. Houve sensibilidade por parte do Go
verno, que resolveu de comum acordo conosco. Mas,
nesse caso, não houve a participação do tomador. Em
nenhum momento fomos procurados para discutir a
questão.

Quando digo nós, estou falando desta Comis
são ou de alguma outra da Casa.

Comunico a V.Exas. que, nos temos do
§ 1° do art. 66 da Constituição Federal, de
cidi vetar parcialmente o Projeto de Lei de
Conversão n° 8 de 2000, que dispõe sobre
as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais. Os contratos de financia
mento celebrados até 3 de janeiro de 2000
terão, se do interesse do mutuário, os res
pectivos encargos financeiros ajustados a
partir 14 de janeiro de 2000, de forma a
compatibilizá-los aos custos previstos nesse
artigo, observado o prazo de 90 dias a con
tar da publicação dessa lei para formaliza
ção do ajuste.

Razões do veto:

Cumpre enfatizar que a nova redação
atribuída ao seu parágrafo primeiro contém
regra de conteúdo inconstitucional, por ofen
sa ao ato jurídico perfeito. Na edição da me
dida provisória, o referido dispositivo permi
tia que o prazo para a formalização dos
ajustes e dos contratos celebrados até 3 de
janeiro de 2000 se prolongasse até 30 de ju
nho de 2000 e objetivava adaptá-los ao en
cargos financeiros a partir 14 de janeiro de
2000, conforme índices estipulados na pró
pria medida provisória e reduzidos no proje
to de lei de conversão. Com a nova reda
ção, expressa no projeto de lei de conver
são, pretende-se permitir que o prazo para
formalização dos ajustes se estenda até 90
dias a contar da publicação da lei. Isso im
plica reconhecer a possibilidade de que os
mutuários que já tenham realizado opera
ções com base nas condições previstas na
medida provisória possam pretender buscar
novo ajuste, a fim de adequar seus contra
tos aos novos percentuais de encargos fi
nanceiros, definidos no projeto de lei de
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vista. Se todo o mundo tivesse o mesmo entendimen- conversão, francamente mais favoráveis
to, certamente não haveria necessidade de juiz de pri- aos devedores e, em contrapartida, desfa-
meira, segunda ou terceira instâncias. Da parte do voráveis aos Fundos Constitucionais.
Banco do Brasil, não há dúvida: os juros da Lei n° Dessa forma, a abertura de novo prazo
10.177, nas antigas negociações, valem a partir 14 de para formalização da avença, para ajustar
janeiro de 2001 , data da promulgação da lei. O posici- encargos a contar de 14 de janeiro de 2000,
onamento do Banco do Brasil está embasado nisso. viola o ato jurfdico perfeito, o que é vedado
Há exposição de motivos do Ministério da Fazenda e pela Carta Magna em seu art. 5°, segundo o
a Mensagem n° 20, de 12 de janeiro de 2001, do Pre- qual a lei não prejudicará o direito adquirido,
sidente da República, endereçada ao Presidente do o ato jurfdico perfeito e a coisa julgada.
Senado Federal. Gostaria de ler um trecho curto, que
explica a questão das datas:
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Estou tomando conhecimento agora de que va- tem permitido a integração das cadeias produtivas e a
mos continuar ligados aos senhores, tendo de prestar introdução de vários instrumentos diferenciados que
obediência ao banco, e vamos poder usar a garantia permitam a auto-sustentabilidade das atividades pro-
que estiver sobrando para outra negociação. Estão dutivas da Região.
presentes amigos e companheiros da CNA e de fede- Poderiam ser citados vários exemplos que dão
rações de agricultura que têm a mesma dúvida. Ima- conta do papel relevante que o Fundo Constitucional
ginem as dúvidas do produtor e do tomador no interi- tem desempenhado na Região. No caso do Banco do
ar. A dúvida é muito grande. Está faltando divulgação, Nordeste, saímos de pouco mais de 40 mil opera-
está faltando esclarecimento, o papel é frio e não sa- ções, em 1994, para contratar em torno de 500 mil a
bemos interpretar a lei ao pé da letra. Lamentavel- 550 mil operações/ano, o que significa dizer que há
mente, nossa inteligência é curta, não tivemos a opor- considerável alavancagem, motivada pelo fluxo de re-
tunidade de estudar como a maioria, moramos na curso do Fundo Constitucional e pela atratividade que
roça, continuamos lá sofrendo, nem sei por que so- ele permite com relação às demais fontes.
mos Deputados. Com relação ao mix de recursos, embora en-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata) tendendo que sempre estejamos buscando a melhora
- Com a palavra o Sr. Marcelo Pelágio da Costa Bom- da nossa comunicação - afinal de contas, são quase
fim, Diretor do Banco do Nordeste do Brasil. duas mil agências espalhadas na região de atuação

O SR. MARCELO PELÁGIO DA COSTA do Banco do Nordeste-, apesar de toda a orientação,
BOMFIM - Tentarei responder alguns questionamen- estamos fazendo o registro para voltar à carga. Todas
tos. Começo pelo dever de casa apresentado pelo as operações que desfrutam de mix de recursos são
Deputado Carlos Batata sobre o fato de que estaría- explicadas a todos os clientes e constam dos seus
mos fornecendo informações relacionadas com as instrumentos contratuais. Naturalmente, se essa tem
operações do Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos sido a percepção, vamos acatá-Ia, junto às unidades
anos de 1996 a 1999, como forma de viabilizar alter- operadoras, no sentido de fazê-Ia chegar bem clara-
nativas. mente aos mutuários.

Com relação à renegociação da Lei nO 10.177, é Interessante caracterizar que em nenhum mo-
interessante deixar claro que o prazo foi elastecido menta um banco como o Banco do Nordeste, que é
até 30 de setembro de 2001 para as opções dos c1ien- um Banco de Desenvolvimento, não é um banco que
tes, e o prazo para operação e formalização dos aditi- trabalha em tesouraria, especulando com os recur-
vos até 28 de dezembro. Temos percebido uma ex- sos, mas um banco que busca a canalização dos re-
pectativa por parte dos clientes, no caso do Nordeste, cursos para atividades produtivas, teria a predisposi-
de que haveria outra medida. Por isso, estão sempre ção de direcionar recursos como forma de engodo,
aguardando o último momento para fazer a opção. passando-os para um determinado cliente, como se

Encaminhamos recomendações a todas as uni- estivéssemos colocando uma parte dos recursos dos
dades operadoras, a todas as agências. Estamos es- Fundos Constitucionais e ao mesmo tempo outra par-
timulando a participação de todos os gerentes no te de recursos que são mais gravosos. Muito pelo con-
sentido de buscar a opção de todos os mutuários que trário. Se percebermos o que ocorreu nos últimos
estejam enquadrados nas regras estabelecidas pela anos, há diferenciação da taxa que foi mencionada,
Lei nO 10.177, no tocante à renegociação das dívidas. motivada pelas negociações levadas a efeito pelas li-

A orientação passada para nossas agências é deranças da classe produtora.
no sentido de buscar a compatibilização da nova ca- Há algum tempo, as mesmas taxas de juros prati-
pacidade de pagamento dos mutuários, naturalmente cadas no Fundo de Amparo ao Trabalhador eram prati-
prevendo o dispositivo constante em lei, que estabe- cadas nos Fundos Constitucionais. Então, é lógico
Ieee os prazos máximos para alongamento das ope- que, alteradas as taxas de juros dos Fundos Constitu-
rações lastreadas com recursos dos Fundos Consti- cionais e não alteradas as do Fundo de Amparo ao Tra-
tucionais. balhador, há um descompasso, mas não houve posici-

Embora o Deputado Marcelo Castro não esteja onamento intencional por parte da instituição financei-
presente, gostaria de dizer que, no meu entendimen- ra no sentido de enganar o produtor ou qualquer mu-
to, o Fundo Constitucional tem sido de fundamental tuário. A inadimplência não é construtiva nem benéfica
importância para o desenvolvimento da Região Nor- para nenhuma das partes. O Banco do Nordeste,
deste e para as demais Regiões, como instrumento quando uma operação está inadimplente, tem que
estruturador e alavancador de novas fontes, o que honrar a fonte. Existem impactos econômicos e finan-
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ceíros quando da intermediação financeira. Quando to
mamos recursos junto ao Fundo de Amparo ao Traba
lhador, existe prazo definido para que o Banco do Nor
deste honre a fonte. Quando essa operação está ina
dimplente, há atraso no pagamento, além do impacto
econômico, agora exacerbado pelo advento da Reso
lução nO 2.682. Independentemente do atraso ou não
da operação, o Banco do Nordeste seria forçado a cap
tar recursos no mercado e honrar a fonte, seja ela
BNDES, seja FINAME, seja Fundo de Amparo ao Tra
balhador, seja qualquer outra existente.

O Banco do Nordeste tem que ter os mesmos
cuidados na alocação de recursos de captação sua e
no repasse dessas fontes. A orientação que vem sen
do dada - e aí vai um comentário para o Deputado
Carlos Dunga - é no sentido de haja compatibilidade
nas negociações, analisado caso a caso, para que
exista a possibilidade de negociação no Fundo Cons
titucional e em outras fontes, dentre elas o Fundo de
Amparo ao Trabalhador. É preciso verificar se há res
paldo no vencimento da tranche para o alongamento
dessas dívidas. Temos trabalhado fortemente com o
CODEFAT. O mecanismo é no sentido de também
alongar algumas tranches, permitindo a compatibili
zação da nova capacidade de pagamento dos mutuá
rios.

Para ficar mais clara a questão, estou tentando
usar uma linguagem não-bancária.

Para que possamos alongar o perfil de uma dívi
da amparada por determinado funding, é preciso que
o detentor da fonte de recursos concorde também
com o alongamento do passivo junto ao banco, sob
pena de o banco estar honrando esses recursos cap
tando dinheiro a custo de mercado, o que é natural
mente incompatível com qualquer gestão bancária ou
de recursos públicos.

Com a orientação que vem sendo dada, já avan
çamos em algumas tranches com o próprio
CODEFAT. Já que foram solicitadas algumas suges
tões, acreditamos ser um caminho verificar as tran
ches que tiveram dificuldade de adimplência. Em dis
cussão com CODEFAT, Banco do Nordeste, demais
instituições financeiras e alguns representantes da
Câmara dos Deputados, é preciso viabilizar, se não a
redução das taxas de juros, pelo menos o alonga
mento do perfil das dívidas.

Agradeço ao Deputado Carlos Dunga a obser
vação feita, e registro a minha surpresa. O entendi
mento existente no banco - e temos trabalhado com
muita veemência com relação a isso - é no sentido de
buscar o mais rapidamente possível o que se tornou
uma bandeira no Banco do Nordeste: o processo de

negociação. Em alguns outros fóruns, o Banco do
Nordeste vem sendo criticado justamente por não en
caminhar processos para execução judicial. O Banco
do Nordeste tenta exaurir todas as possibilidades de
negociação pelas vias administrativas por entender
que o desequilíbrio, na sua grande maioria, para não
dizer na totalidade, tem sido motivado pelo período de
transição, em que variáveis macroeconômicas inter
feriram e desequilibraram os entes que participaram
do processo de financiamento da atividade produtiva
na Região.

Naturalmente, não vamos esquecer que haverá
orientação expressa no sentido de identificar alguns
pontos que não estejam sendo esclarecidos junto aos
mutuários, a fim de tornar mais célere o processo de
renegociação.

Com relação ao Fundo Constitucional e às me
didas recentemente adotadas, sem entrar no mérito,
a desobrigação do risco das operações do Fundo
Constitucional, contratadas até novembro de 1998,
não altera o status pelo ponto de vista dos titulos de
crédito e dos direitos que o Fundo Constitucional tem
em relação aos financiamentos. A desobrigação tem
como objetivo enquadrar as instituições financeiras
nas novas regras estabelecidas pelo Banco Central,
no que diz respeito à adequação patrimonial.

Da mesma forma como foi comentado pelo re
presentante do Banco do Brasil, nas operações a partir
de 1° de dezembro de 1998 o Banco do Nordeste pas
sa a ter 50% do risco, e o restante é do Fundo Constitu
cional. Nas outras operações que por acaso venham a
ser amparadas com recurso do Fundo Constitucional,
incorporados a seu patrimônio líquido, aí considerado
patrimônio de referência nível 2, contratados como
carteira própria, haveria risco de 100%. Repetindo, as
operações lastreadas com recursos do FNE, no caso
do Banco do Nordeste, continuarão sendo cobradas e
acompanhadas pelo Banco do Nordeste da mesma
forma como vinha acontecendo quando o risco ainda
era direcionado para o banco.

Com relação à Lei n° 10.177 e aos honorários
advocatícios, as questões já foram respondidas de
maneira satisfatória. O posicionamento do Banco do
Nordeste é semelhante ao do Banco do Brasil com re
lação à retroatividade no cálculo das taxas, em fun
ção da Lei n° 10.177 e da exposição de motivos men
cionada.

Acredito que são esses os pontos a serem apre
sentados. Se esqueci algum, peço desculpas aos se
nhores.



Outubro de 2001 DIÁItIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUaI1a-felra 3 47183

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata) tes originais e o Tesouro Nacional pagava o diferencial
- Solicito ao representante do Banco do Nordeste o pelos encargos renegociados. Tudo isso vem sendo re-
mesmo que foi solicitado aos representantes do Ban- negociado desde aquela época.
co do Brasil e do FAT: o envio à Comissão de Agricul- Hoje, existe uma proposta do Parlamento. O Mi-
tura da relação do montante do dinheiro captado de nistro da Agricultura, há alguns dias, recebeu uma co-
outras fontes que não o FNE, para que esta Casa missão de Parlamentares com uma proposta de rene-
possa trabalhar junto ao Tesouro com relação à equa- gociação ampla, ou seja, negociação da renegociação.
lização. A proposta apresenta vários pontos que precisam ser

O SR. DEPUTADO CARLOS DUNGA - Sr. Pre- examinados, e é o que o Ministério está fazendo. Esta-
sidente, peço a palavra pela ordem. mos trabalhando em conjunto com assessores desta

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata) Comissão, e a idéia é de que tenhamos um posiciona-
- Tem V.Exa. a palavra. mento técnico o mais rapidamente possível para que

O SR. DEPUTADO CARLOS DUNGA - Antes se dê algum encaminhamento à questão. Com relação
que V.Exa. conceda a palavra ao próximo expos~or, à dívida, era isso que eu queria dizer.
gostaria de dizer ao representante do Banco do Nor- Quanto à observação do Deputado Marcelo
deste que temos contado com a ajuda constante do Dr. Castro no sentido de que fazemos programas - falei
Brandão, pessoa que está sempre nos colocando em em 11,5 bilhões de reais para o período julho/2001 a
contato com os gerentes para que possamos conver- julho/2002, à taxa de 8,75% -, mas os recursos não
sar com o cliente, porque esse é o nosso interesse. chegam à Região Nordeste, diria que esses recursos

No entanto, temos também recebido, por parte são para o Brasil todo, não são para uma Região es-
de alguns gerentes, informações diversas das que es- pecífica, ao contrário do que fazíamos no passado.
tão sendo dadas aqui. Por exemplo, na cidade de Antes, o chamado Plano Safra basicamente procura-
Pombal, depois que fizemos uma reunião com a pre- va atingir os grãos e era voltado quase exclusivamen-
sença de um gerente, três dias depois a agência ces- te para o Centro-Sul. Atualmente nossos planos agrí-
sou todo e qualquer empréstimo que estava sendo fe- colas têm conotação nacional.
~o. Veja o senhor que o caso é diferente do que foi dito Gostaria de chamar a atenção para três progra-
durante sua exposição. mas específicos da Região Nordeste: Programa de

O SR. PRIESIDENTE (Deputado Carlos Batata) Desenvolvimento da Cajucultura, Programa de De-
- Concedo a palavra ao Sr. Edilson Guimarães, Dire- senvolvimento da Apicultura, com taxa de 8,75%,
tor do Departamento de Economia do Ministério da para contemplar produtores da Região, e Programa
Agricultura e do Abastecimento. de Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura.

O SR. EDILSON GUIMARÃES - Gostaria de fa- Concordo que temos problemas e que os pro-
zer algumas considerações, principalmente sobre o gramas não têm atingido seus objetivos. No ano pas-
tratamento da dívida, basicamente sobre o que foi
apresentado para o Ministério da Agricultura. sado contamos com a parceria do BNDES, e este

ano, numa análise que fizemos, descobrimos que mu
Em primeiro lugar, o Governo reconheceu, quan-

ito pouco desses recursos foi efetivamente emprestado fez a securitização, que existia passivo na agricultu-
ra brasileira. Realmente, esse passivo, nas condições do. Fizemos algumas modificações para o período
em que fora pactuado, era impagável. Na época, ele 2001/2002. Estamos fazendo reuniões na Região,
fez a securitização e em seguida implementou o Plano discutindo com os produtores. A idéia é de que esses
Especial de Saneamento de Ativos. Também renegoci- programas deslanchem.
ou dívidas específicas do FUNCAFÉ e do PRODECER Gostaria de repetir que essas taxas de 8,75%
e fez o programa de recuperação das cooperativas são para o País como um todo. Não são programas
brasileiras. Todos esses programas tinham em vista que visam atingir esse ou aquele setor. Temos progra-
que a agricultura brasileira carregava um passivo e es- mas específicos porque há uma quantidade especrti-
tava inadimplente. Tendo havido o reconhecimento da ca de recursos. Junto com o BNDES, definimos a
situação, foram feitas negociações, todas com a parti-
cipação do Tesouro Nacional. Em todas as negocia- idéia de atingir algumas atividades, algumas Regiões,
ções o Tesouro Nacional carrega um custo; na securiti- mas as taxas são nacionais.
zação, ele pesou o custo de equalização das fontes. Espero ter respondido. Estou à disposição para
Quer dizer, os bancos carregavam as dívidas nas fon- esclarecer eventuais dúvidas.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Batata) tro Parlamentar, um Senador da República com gran-
- Já estamos sendo chamados para registrar presen- de sensibilidade para o problema.
ça no paine~ do plenário,_ a fim .de que comec~ a Não vou aqui, por ter saído de um Ministério e
Orde~ do Dia, c?m votaça? nom~nal. Antes, porem, estar em outro, defender uma posição radical. Muito
gostana d.e ouvir. as conslde~a.çoes do Dr. 9ar'os pelo contrário. A experiência e o conhecimento que
~Iberto Leite Coutl.nho, Secre~ano de Integraçao ~a- adquiri nos últimos anos me obrigam a ter maior res-
clonal e Desenvolvimento Regional, pessoa expenen- ponsabilidade. Mas, sem dúvida, as questões como
te no setor. t- _. d" tes ao sao Irrespon IvelS, e emos que encontrar uma

O SR. CARLOS ALBERTO LEITE COUTINHO solução.
- Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Carlos Batata. C . Ih - .
Vou iniciar fazendo um reparo. Levando em conside- relo que a me ~r opçao que temos neste IOS-

ração comentário muito oportuno do Deputado Hele- tante, com a col~bo~açao dos banco~ e de repre~en-
nildo Ribeiro no sentido de que os expositores foram tantes de, assoclaçoes. de. classe, e tocarmos ISS?
muito sucintos, senti-me no dever de pedir desculpas como :sta. Devemos sln~hzar, fazer uma grande ~I-
na condição de Secretário de Integração Nacional e vUI~açao, para que deP?ls. de 30 d~ setembro n~n-
também porque fui um dos que mais resumiu a expla- g~em reclame do que fOI feito. A. part~r da renegocl~-
nação. Realmente, achei que as explanações do Mi- çao, vamos ga~har te~po para dlsc~lr de .forma mais
nistério da Integração ficariam melhor no final dos tra- ampla a questao, que e complexa. Nao adianta arran-
balhos, mas mesmo assim peço desculpas pela brevi- jar uma solução irresponsável, que é muito fácil fazer.
dade. Mas acho que há espaço para o debate. Conversei

Estava lembrando que estou discutindo esta muito na C~s~ Ci.vil,~om o Dep~tado Carlos Bat~ta, e
questão há algum tempo. Já dei minha contribuição troc~mos varias Idelas a resp~ito._Acho que eXistem
como representante do Ministério da Fazenda, da ~amlnhos a ~xplorar. Proporia tao-somente, ne~te
Casa Civil, da Coordenação de Ação do Governo e In_stante, qu~ Instruamos o pesso~1 a fazer renegoc~-
agora do Ministério da Integração Nacional. Pergunta- çoes: Com ISSO, vamos construir a melhor soluça0
va-me qual seria a próxima posição, em outro debate. posslve!.
A única posição na Mesa que não ocupei até agora - Gostaria de deixar registrado um recado que o
provavelmente será a próxima - foi a de devedor. então Ministro da Integração Nacional Ramez Tabet

Não podemos negar os grandes avanços que ti- deixou com relação à nossa participação. Disse
vemos nestes anos. Cito, por exemplo, a questão dos S.Exa.: "Vocês não são burocratas, são agentes polí-
juros fixos, que foi uma grande conquista. Com a re- ticos". Essa posição está muito bem colocada. Aceito
negociação, conforme mencionado pelos represen- com toda a humildade e com todo o respeito as críti-
tantes dos bancos, houve fantástica ampliação no nú- cas com relação aos burocratas, e concordo em gran-
mero de clientes nos últimos cinco anos, bem como de parte com elas. A partir de agora, faço essa suges-
no número de operações. Basta lembrar o PRONAF, tão e disponho-me a desenvolver o máximo de esfor-
do qual participamos desde o início, que ampliou bas- ço para colaborar, a fim de que juntos encontremos
tante o número de atendimentos. uma solução para o problema.

Com relação à questão do mix, também já abor- Temos obrigação de construir as melhores solu-
dada, gostaria de enfatizar que tem sido um instru- ções técnicas para que, a partir delas, possam ser to-
mento interessante para ampliar o volume de recur- madas as melhores soluções políticas.
80S. Embora tenha trazido problemas, o mix foi impor- Muito obrigado
tante. Acho até que a partir de novembro de 2001 .
esse problema já terá sido resolvido, ficando uma O ~~. P~ESIDENTE (Deputado Carlos Batata)
questão para trás, que chamaria de purgatório, por- - A Presldencla agradece de forma calorosa a todos
que vamos ter que conviver com isso algum tempo. os que participaram desta reunião, que contribuíram

Gostaria de enfatizar que os comentários feitos e que pacientemente ouviram nossos pares nesta
aqui por vários Deputados foram muito contundentes. Casa.
Acho até que todas as perguntas são irrespondíveis. Em função de muitas audiências terem sido
Os depoimentos são muito fortes. E o que temos a di- marcadas para hoje no mesmo horário, a freqüência a
zer é que estamos dispostos a continuar rediscutindo esta reunião não foi muito grande. Mesmo assim,
essa questão, evidentemente dentro de um equilíbrio. agradeço aos Parlamentares, pois quase todos pas-
Aliás, no Ministério da Integração temos outro Minis- saram por aqui.
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Hoje funcionou, por exemplo, a Comissão que Pinheiro, Francisco Coelho, Giovanni Queiroz, João
trata da questão do Código Florestal, da qual deveria Grandão, Luci Choinacki, Luiz Durão, Nilo Coelho,
participar o Deputado Almir Sá. Saulo Pedrosa E Telmo Kirst. Havendo número Regi-

É responsabilidade desta Casa e do Congresso mental, o Presidente Declarou Abertos os Trabalhos e
encontrar uma solução legal. Os bancos são apenas Determinou a Leitura das Atas da Vigésima Primeira
cumpridores das leis aqui elaboradas. Cabe a nós, Reunião Ordinária (Audiência Pública) e Vigésima
conforme disse Marcelo Costa, fazer leis em conso- Segunda Reunião Ordinária, que foi Dispensada a
nância com o Governo Federal e com nossa respon- Requerimento Aprovado do Deputado Josué Beng-
sabilidade fiscal. tson. Submetidas à Discussão e Votação, as Atas Fo-

Quero consignar que o BNB, em todos os Esta- ram Aprovadas Unanimemente. Ordem do Dia - Dan-
dos do Nordeste, é hoje verdadeiro agente de desen- do Início à Apreciação da Pauta N° 19/01, o Deputado
volvimento. O Banco do Brasil pode, cada vez mais, Luís Carlos Heinze, Necessitando Apresentar o Pare-
por ser um banco capilar, encontrar meios de chegar cer ao Primeiro Item da Pauta, Passou a Presidência
mais perto da sociedade naquela Região. Sabemos dos Trabalhos ao Deputado Josué Bengtson, Que
das dificuldades com relação à equipe, mas, com cer- Anunciou a Discussão do Seguinte Item: A - Proposi-
teza, ainda é o Banco do Brasil um banco de fomento, ções Sujeitas à Apreciação Conclusiva Pelas Comis-
que deve remontar às suas origens. sões: Prioridade - 1) Projeto de Lei n° 3.811/00 - do

Muito obrigado. Poder Executivo - Que "Altera a Lei n° 5.889, de 8 de
Está encerrada a presente reunião. Junhode 1973, Que 'estatui Normas Reguladoras Do
Ata da 248 Reunião Ordinária, realizada em Trabalho Rur?1 e dá outr~s Providências'''. Relator:

5 de setembro de 2001 Deputa~o LUIs car~os Helnze. ,~ar~cer: ~avorável a
às dez horas e doze minutos do dia cinco de se- este e a Emenda N 2 e Contrano a de N 1, Ambas

tembro de Dois Mil e Um Reuniu-se a Comissão de Apresentadas na Comissão. Lido o Parecer, o Relator
Agricultura e Política Rur~l, no Plenário n° 6 do Anexo Coment~u .ter Recebido Sug~~tõe: do ~eputado .Si-
II da Câmara dos Deputados, Sob a Presidência do la.s BraSileiro. Confo.rme Sohcl!açao, FOI ~oncedlda

Deputado Luís Carlos Heinze, Presidente, para a Re- Vista ao D~putado Nlls~n Mourao. E~ Seguld~, ~ D~-
alização de Reunião Ordinária, Destinada à Discus- putado LUIs Carlos He~nze Re~s.sumlu a Presl~enc:.'a

são e Votação das Matérias Constantes da Pauta N° dos.Tr?~~lhos e ~nunclou o. Pr~xlmo Item: Tramltaçao
19/01. O Livro de Presença Registrou o Compareci- O~dlnana. 2) ProJet~ de Lei N 4.37~-A/98 - dos Srs.
mento dos Deputados - Titulares: Luís Carlos Heinze ~llton M~~des e Joao Cos~r - .Qu~ Regula as Rela-
(Presidente), Ronaldo Caiado, Moacir Micheletto e çoes Jundlcas Entre a Agrolndustna e o Produtor Ru-
Josué Bengtson (Vice-Presidentes), Abelardo Lupi- ral Integrado e dá outras Providências". Relator: De-
on, Adauto Pereira, Anivaldo Vale, Augusto Nardes, putado Telmo Kirst. Parecer: Favorável a Este, Com
Carlos Dunga, Confúcio Moura, Dilceu Sperafico, He- Substitutivo e Contrário ao Substitutivo da C.a. Vista
lenildo Ribeiro, Hugo Biehl, Igor Avelino, Jaime Fer- Concedida ao Deputado João Grandão em 29-8-01.
nandes, Joel De Hollanda, José Carlos Elias, Kátia O Presidente Retirou A Matéria De Pauta; 3) Projeto
Abreu Kincas Mattos Marcelo Castro Márcio Bittar de Lei NO 4.693/01 - Do Sr. Cunha Bueno - Que"Alte-
Nelso~ Marquezelli, Nelson Meurer, Nilson Mourão: ra o Decreto-Lei N°467, De 13 de Fevereiro De 1969,
Odílio Balbinotti, Osvaldo Reis, Padre Roque, Paulo Estabelece O Medicamento Genérico De Uso Veteri-
Braga, Pompeo De Mattos, Roberto Balestra, Rober- nário, e dá Outras Providências". Relator: Deputado
to Pessoa, Romel Anízio, Salomão Cruz, Silas Brasi- Igor Avelino. Parecer: Favorável. Vista Concedida Ao
leiro, Themístocles Sampaio, Waldemir Moka, Wilson Deputado João Grandão Em 29-8-01. Em Virtude
Santos E Xico Graziano; - Suplentes: Agnaldo Muniz, Da Ausência do Relator, Naquele Momento, o Pre-
Albérico Filho, Almir Sá, Antônio Jorge, Armando Abí- sidente Designou o Deputado Dilceu Sperafico
lio, Carlos Alberto Rosado, Eujácio Simões, Fetter Jú- Para Proferir O Parecer. Submetido à Discussão,
nior, Jaime Martins, João Tota, Joaquim Francisco, Usaram da Palavra os Deputados Confúcio Moura;
José Múcio Monteiro, Julio Semeghini, Jurandil Jua- Nilson Mourão, Que Apresentou o Voto Em Separado
rez, Werner Wanderer, Zezé Perrella e Zila Bezerra. do Deputado Padre Roque; Silas Brasileiro e Walde-
Justificaram Suas Ausências os Deputados: Adão mir Moka. Submetido à Votação, Foi Aprovado o Pa-
Pretto, João Grandão e Saulo Pedrosa. deixaram de recer Favorável do Relator, Deputado Igor Avelino,
Registrar Suas Presenças os Deputados: Adão Pret- contra os Deputados Nilson Mourão e Padre Roque;
to, B. Sá, Carlos Batata, Cleonâncio Fonseca, Ezidio 4) Projeto de Lei n° 1.00S-A/99 - do Sr. Geddel Viei-
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ra Lima - que "dispõe sobre a criação do Sistema
Nacional de Seguro Rural- SNSR, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Dilceu Sperafico. Pare
cer: favorável, com emenda. Lido o parecer, e confor
me solicitação, foi concedida vista ao Deputado Nil
son Mourão. Logo após, foram apresentados os se
guintes requerimentos extrapauta: 5) Dos Srs. Nelson
Marquezelli e outros - que "Requeremos, nos termos
do art. 52, § 5°, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, ouvido o Plenário, seja incluído extrapau
ta, requerimento de autoria do Deputado Nelson Mar
quezelli e outros". Submetido à discussão e votação,
o requerimento foi aprovado por unanimidade; 6) Dos
Srs. Nelson Marquezelli e outros - que "Requeremos,
nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, seja realizada reunião de au
diência pública, no Plenário desta Comissão, para
apresentação das novas tecnologias utilizadas pelo
Instituto Nacional de Meteorologia INMET, Órgão do
Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária.
Submetido à discussão, usou da palavra o autor. Sub
metido à votação, o requerimento foi aprovado por
unanimidade; 7) Dos Srs. Nilson Mourão e outros 
que "Requeremos, nos termos do art. 52, § 5E, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, ouvido o
Plenário, seja incluído extrapauta, requerimento de
autoria do Deputado Nilson Mourão e outros". Sub
metido à discussão e votação, o requerimento foi
aprovado por unanimidade; 8) Dos Srs. Nilson Mou
rão e outros - que "Requeremos, nos termos do art.
255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, seja realizada reunião de audiência pública, no
Plenário desta Comissão, para discussão do Projeto
de Lei n° 4.440/01 que "dispõe sobre a propriedade de
imóveis rurais por pessoas estrangeiras na Amazônia
Legal Brasileira e dá outras providências"'. Sugerimos
que sejam convidados representantes do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Defesa,
dos Governos Estaduais do Acre e de Roraima, da
Universidade Federal do Pará e da Associação Brasi
leira de ONG-ABONG. Submetido à discussão e vota
ção, o requerimento foi aprovado por unanimidade.
Prosseguindo, o Presidente franqueou a palavra, ten
do feito uso dela os Deputados Xico Graziano, que
solicitou aos membros da Comissão empenho junto
aos Líderes de cada Partido para que estes assinem
o requerimento de urgência, nos termos do art. 155
do RICD, ao PL n°3.428-5/97 - do Sr. Jaques Wagner
e outros - que "Dispõe sobre elaboração, beneficia
mento e comercialização de produtos artesanais de
origem animal e vegetal e dá outras providências";
Kátia Abreu, que encaminhou requerimento para rea-

lização de reunião de audiência pública convidando o
Presidente do IBAMA e o Secretário-Executivo do Mi
nistério do Meio Ambiente para explicar a Instrução
Normativa n° 3, de 14-05-2001, do Ministério do Meio
Ambiente. Logo após, o Presidente solicitou à Depu
tada Kátia Abreu o requerimento de apoiamento para
que fosse colocado o requerimento em pauta nesta
data, e concedeu a palavra aos demais inscritos, os
Deputados Padre Roque, que protestou contra as de
núncias apresentadas na reunião de audiência públi
ca realizada terça-feira passada, dia vinte e nove do
corrente, de que as Prefeituras de São Paulo/SP, e
Goiânia/GO, haviam comprado leite em pó com preço
acima do mercado, tendo sido contestados pelos De
putados Sitas Brasileiro, Hugo Biehl e Odelmo Leão.
Prosseguindo, o Presidente convidou os membros a
prestarem homenagem ao Deputado Gerson Peres,
ex-Presidente deste Órgão Técnico, na 2a Sessão Le
gislativa da 51 a Legislatura, com a inauguração de
sua foto na Galeria deste Plenário. Usaram da palavra
para homenageá-lo o Presidente e os Deputados
Hugo Biehl, Kátia Abreu, Waldemir Moka, Silas Brasi
leiro, Moacir Micheietto, Xico Graziano, Ronaldo Cai
ado, Nelson Marquezelli, Abelardo Lupion, Kincas
Mattos, Augusto Nardes, Salomão Cruz e Roberto
Pessoa. Em seguida, o Presidente concedeu a pala
vra ao Deputado Gerson Peres, que agradeceu a ho
menagem recebida dos membros desta Comissão; e
logo após, submeteu ao Plenário a apreciação extra
pauta do seguinte requerimento: 9) da Sra. Kátia
Abreu e outros - que "Requeremos, nos termos do
art. 52, § 5°, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, ouvido o Plenário, seja incluído extrapau
ta, requerimento de autoria da Deputada Kátia Abreu
e outros". Submetido à discussão e votação, o reque
rimento foi aprovado por unanimidade; 10) Da Sra.
Kátia Abreu e outros - que "Requeiremos, nos termos
regimentais, sejam convidados os Presidente do
IBAMA e o Secretário-Executivo do Ministério do
Meio Ambiente para explicar a Instrução Normativa
nO 3, de 14-05-2001, do Ministério do Meio Ambien
te." Submetido à discussão, o Deputado Silas Brasi
leiro sugeriu a inclusão do Senhor José Carlos Car
valho, Secretário Executivo do Ministério do Meio
Ambiente. Submetido à votação, o requerimento foi
aprovado por unanimidade, com a inclusão da su
gestão do Deputado Silas Brasileiro. Prosseguindo,
o Presidente concedeu a palavra ao Deputado Moa
cir Micheletto, que teceu comentários sobre a reu
nião da Comissão Mista que trata da MP n°
2.166-66, de 26 de julho de 2001 - que "Altera os
arts. 1°, 4°, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei



Ata da Vigésima quinta Reunião Ordinária
(Audiência Pública), realizada em 11 de setembro
de 2001

Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do
dia onze de setembro de dois mil e um, no Plenário n° 2
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Agricultura e Política Rural, sob a presi
dência do Deputado Luís Carlos Heinze, para a reali
zação de Reunião de Audiência Pública destinada à
discussão do seguinte tema: "Invasões e desapropria
ções de terras indígenas e a respectiva legislação vi
gente", tendo como convidados os Senhores: Dr. Glê
nio Da Costa Alvarez - Presidente da Fundação Naci
onal do Indio/FUNAI, e Representante do Ministro da
Justiça; Dr sebastião azevedo, Presidente do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA, e
Representante do Ministro do Desenvolvimento Agrá
rio; Dr. Leôncio De Souza Brito Filho, Presidente da
Comissão Nacional de Assuntos Indígenas da Confe
deração Nacional da AgriculturalCNA; Ora. Maria da
Graça Amorim, Secretária de Política Agrária e Meio
AmbientelCONTAG; Indio Jaci De Souza, Represen
tante do Conselho Indígena de Roraima; Dr. Paulo Ma-
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n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o chado Guimarães, Assessor jurídico do Conselho indi-
Código Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei n° genista Missionário/CIMI; Dr. Hilário Rosa, Professor
9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre de Antropologia, Sociologia e Direito Indígena e Dr.
o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, Newley Alexandre Silva Amirilla, Assessor Jurídico da
e dá outras providências.", fez um apelo para que os Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul.
membros desta Comissão o apoiassem participando Compareceram os Deputados - Titulares: Luís Carlos
da votação do seu relatório, hoje, às quatorze horas, Heinze - Presidente, Ronaldo Caiado - 1° Vice-Presi-
no Plenário daquela Comissão, no Senado Federal, e dente, Moacir Micheletto - 2° Vice-Presidente, Josué
mostrou-se indignado com as notícias veiculadas Bengtson - 3° Vice-Presidente, B. Sá, Confúcio Moura,
pelo jornal Folha de S.Paulo, dia cinco de setembro Dilceu Sperafico, Giovanni Queiroz, Hugo Biehl, João
de dois mil e um, página A-11", as quais não condi- Grandão, José Carlos Elias, Katia Abreu, Kincas Mat-
zem, segundo Sua Excelência, com o relatório apre- tos, Marcelo Castro, Márcio Bittar, Nelson Meurer, Nil-
sentado. Dando Continuidade, o Presidente e os De- son Mourão, Padre Roque, Paulo Braga, Pompeo de
putados Abelardo Lupion, Kátia Abreu, Waldemir Mattos, Roberto Balestra, Salomão Cruz, Silas Brasile-
Moka, Ronaldo Caiado, Roberto Balestra, Silas Brasi- iro, Telmo Kirst, Waldemir Moka e Xico Graziano. Su-
leiro, Kincas Mattos solidarizaram-se com o Deputa- plentes: Armando Abílio, Félix Mendonça, Gervásio
do Moacir Mícheletto e comunicaram que iriam apo- Silva, Jaime Martins, Joaquim Francisco, Jurandil Jua-
iá-Io. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encer- rez e Zila Bezerra. Deputados não-membros: Airton
rou os trabalhos às doze horas e trinta e seis minutos, Cascavel IIdefonso Cordeiro Pedro Pedrossian Filho
antes, porém, convocou os membros para reunião or- Marisa S~rrano e os Senador~s: Casildo Maldaner, Jo~
dinária (audiência pública), a realizar-se no dia onze nas Pinheiro e Pedro Ubirajara. Justificaram as suas
de setembro pró~!mo, à~ quatorze hora~, n.? Plenário ausências os Deputados Adão Pretto, Carlos Batata,
6, para tratar das Invasoes e desapropnaçoes de ter- Ezídio Pinheiro Luiz Durão e Saulo Pedrosa. Deixa-
ras indígenas e a r~spectiva legislação vigente>. E ram de registra~ suas presenças os Deputados: Abe-
para constar, eu, MOlzes Lobo da Cunha, Secretano, lardo Lupion Adão Pretto Adauto Pereira Anivaldo
lavrei a ~resente Ata qu~, depois de lida. e apro~ada, Vale, August~ Nardes, Ca~los Batata, Carl~s Dunga,
será aSSinada pelo PreSidente e encaminhada a pu- Cleonâncio Fonseca Ezídio Pinheiro Francisco Coe-
blicação n? Diário da ~âmara ~os Deputados. De- lho, Helenildo Ribeir~, Igor Avelino, J~ime Fernandes,
putado LUIS Carlos Hemze, PreSidente. Joel de Hollanda Luci Choinacki Luiz Durão Nelson, , ,

Marquezelli, Nilo Coelho, Odílio Balbinotti, Osvaldo
Reis, Roberto Pessoa, Romel Anízio, Saulo Pedrosa,
Themístocles Sampaio e Wilson Santos. Dando início
aos trabalhos, o Presidente declarou aberta a reunião
e convidou os expositores: Dr. Glênio Da Costa Alvarez
- Presidente da Fundação Nacional do índio/FUNAI, e
Representante do Ministro da Justiça; Dr. Sebastião
Azevedo, Presidente do Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma AgráriallNCRA, e Representante do
Ministro de Desenvolvimento Agrário; Dr. Leôncio de
Souza Brito Filho, Presidente da Comissão Nacional
de Assuntos Indígenas da Confederação Nacional da
AgriculturalCNA; índio Jaci De Souza, representante
do Conselho indígena de Roraima; Dr. Paulo Macha
do Guimarães, Assessor Jurídico do Conselho indi
genista Missionário/CIMI; Dr. Hilário Rosa, Professor
de Antropologia, Sociologia e Direito Indígena; Dr.
Newley Alexandre Silva Amarilla, Assessor jurídico
da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul
e o índio Sebastião De Souza, Representante da co
munidade Terena, a tomarem assento à Mesa. O De
putado Nilson Mourão pede a palavra, pela ordem, e
sugere que os membros da Mesa, representantes
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dos agricultores e da comunidade indígena, falem al- Deputados: Padre Roque, Clóvis Ingenfritz e os Sena-
ternadamente, o que é acetto, Em seguida o Presiden- dores: Pedro Ubirajara e Casildo Maldaner. Imediata-
te passa a palavra ao Deputado Waldemir Moka, autor mente, fez uso da palavra o Deputado Serafim Venzon.
do requerimento, O Deputado João Grandão utilizou a Passando para a fase de respostas, utilizaram a pala-
palavra para uma questão de ordem, esclarecendo vra os membros da Mesa: Dr. Glênio da Costa Alvarez
que solicitou que a Confederação Nacional dos Traba- - Presidente da Fundação Nacional do índio/FUNAI, e
Ihadores na Agricultura - CONTAG, fosse convidada a Dr. Paulo Machado Guimarães, Assessor Jurídico do
participar do presente debate. O Presidente responde Conselho Indigenista Missionário/CIM!. Para a réplica,
que a CONTAG foi convidada, mas a representante da utilizou a palavra o Deputado Gervásio Silva. O Depu-
entidade, Ora. Maria Da Graça Amorim, Secretária de tado Nilson Mourão questiona se todos terão direito à
Política Agrária e Meio Ambiente/CONTAG, ainda não ré~lica. Continuando, utilizaram a palavra, novamente,
havia chegado. Logo após, fizeram uso da palavra, su- o Indio Jaci de Souza, Representante do Conselho
cessivamente, os Senhores: Dr. Glênio Da Costa Alva- Indígena de Roraima o Or. Leôncio de Souza Brito Fi-
rez Presidente da Fundação Nacional do índio/FUNAI, lho, Presidente da Comissão Nacional de Assuntos
e Representante do Ministro da Justiça; Dr, Leoncio De Indígenas da Confederação Nacional da Agricultu-
Souza Brito FILHO, Presidente da Comissão Nacional ra/CNA. O Dr. Leonir Roque Dalcrose, do Estado de
de Assuntos Indígenas da Confederação Nacional da Santa Catarina, fez uso da palavra, pela ordem, para
Agricultura/CNA, e Dr. Paulo Machado Guimarães, explicar o caso do Município de Cunha Porá Ainda
Assessor Jurídico do Conselho Indigenista Missioná- para esclarecer o mesmo assunto, utilizaram a palavra
rio/CIM!. Encerrada a exposição, o Presidente passa a o Dr. Paulo Machado Guimarães, Assessor Jurídico do
palavra ao Dr. Hilário Rosa, Professor de Antropologia, Cons~l~o In.digenista Missionário/CIMI, e o Deputado
Sociologia e Direito Indígena; antes transferindo a Pre- Gervaslo Silva. Encerrando, o Deputado Walclemir
sidência dos trabalhos ao Deputado Ronaldo Caiado. Moka teceu as considerações finais e propôs a criação
Dando seguimento, utilizaram a palavra o índio Jaci De de um Grupo De Trabalho, composto por representan-
Souza, Representante do Conselho indígena de Rorai- tes.do Ministério da Ju.stiça, da Fundação Nacional do
ma; o Dr. Sebastião Azevedo, Presidente do Instituto índiO - FUNAI, do Instituto Nacional de Colonização e
Nacional de Colonização e Reforma AgráriallNCRA, e R~fo~m~ ~grária - INCRA, do ~onsel~o Indigenist~
Representante do Ministro do Desenvolvimento Agrá- Mlsslonano/CIMI, da Confederaçao ~ac~nal da ~gn-
rio e o Dr. Newley Alexandpe Silva Amarilla, Assessor cultura - ~~A, Parlamentares da Comlssao de Agncul-
Jurídico da Federação da Agricultura de Mato Grosso t~ra a Politlca Rural, da Ordem dos A?vogados do .Bra-
do Sul. Ato contínuo, o Deputado Luís Carlos Heinze sll - OAB, e r~presentantes da SOCiedade. Imedlata-
reassume a presidência dos trabalhos. Encerrada esta mente, o PreSidente encerrou os trabalhos, agrade-
fase, foi franqueada a palavra aos inscritos: Leonir Ro- cendo a presença de tod?s os Membros da Me~, dos
que Dagrose, do Estado de Santa Catarina e o índio rep~esentantes dos. Agricultores e da Comu~ldade
Leonardo Reginaldo, Pela ordem, o Deputado Walde- Indlgena. Nada mais ~avendo a tratar, o Pr~sldent~
mir Moka utiliza a palavra para justificar a todos a au- encerrou os trab~lhos as dezenove horas e qUinze ml-
sência do Deputado Conder Reis, em razão do faleci- n~o~, antes, pore~, con~oc~u os me~bros desta ~-
mento do seu irmão. Continuando, utilizaram a palavra, mlssao para reunla~ ordlnána a reahzar-~~ amanha,
sucessivamente, nesta ordem: Luis Francisco Caetano doze d~ s~tembro, as nove horas no Plenano 6. E~tes

L, I' d' J R' Id D" Q . ó ,'d' M foram Inteiramente gravados e, urna vez traduzidosIma; n 10 ames eglna o; aClo uelr z; n 10 a- . " -
noelito Pereira e Celso Lopes de Carvalho, Prefetto pela TaqUlgrafl~, Integrarao a presente Ata ~~e, par~

M
.. Id A' B O t d J 'T:" constar, eu, MOlzes Lobo da Cunha, Secretario lavrei

UnlClpa e gua oa e os epu a os: ose lelxelra, TA" "
N

'I M - M' S P d M 11 a presente AI. , que depoiS de lida e aprovada, sera
I son ourao, ansa errano e ompeo e a os . d P' ." -

Ap
. D ut d R b rt Bit I di' assina a pelo reSidente e encaminhada a pubhcaçao
os, o ep a o o e o a es ra, pe a or em, a er- .. . - ,

t
'M b d' t d d h f t d no Dlarlo da Camara dos Deputados. Deputado LUIS

a a esa so re o a lan a o a ora ren e ao gran e C I H' P 'd t. d" . d f ar os elnze, resl en e.
numero e Inscritos, que aln a aliam falar. Dando con-
tinuidade, utilizaram a palavra os deputados: Ronaldo O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Caiado, Marisa Serrano, Hugo Biehl, João Grandão, Heinze) - Declaro aberta a reunião de audiência pú-
Salomão Cruz e Gervásio Silva. O Deputado Roberto blica da Comissão de Agricultura e Política Rural da
Balestra fez uso da palavra e passou à Mesa cópia do Câmara dos Deputados, convocada para discutir as
processo em tramitação na Justiça Federal, sobre a ci- invasões e desapropriações de terras indígenas e a
dade de Aruanã. Continuando, utilizaram a palavra os respectiva legislação vigente.
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Foram convidados a participar desta reunião o Convido a compor a Mesa o Sr. Sebastião de
Dr. Glênio da Costa Alvarez, Presidente da Fundação Souza, representante da comunidade terena.
Nacional do fndio - FUNAI e representante neste ato O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO- Sr.
do Sr. Ministro da Justiça; o Dr. Sebastião Azevedo, Presidente, peço a palavra pela ordem.
Presidente d? .Instituto Nacional de Colonização e O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Reforma ~~rana - INCRA e re~resentante, ~este ato Heinze) - Tem V.Exa . a palavra.
do.Sr.. MInistro do ~ese~volvlmen~o Agrano; o ~r. O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO _ Sr
LeoncIo de Souza Bnto Filho, PreSidente da Comls- . " .'
- N' I d A t I d' d C f d PreSidente, sera concedido espaço aos conVidados,sao aCiona e ssun os n Igenas a on e era- b • ,. •
- N' IdA' It CNA' O M' d aos mem ros da Mesa, a tres IndloS e tres represen-çao aCiona a gncu ura - ,a ra. ana a t t d . t" ?

G A . S ,. d P I" A ,. M' an es os propne anos.raça monm, ecretana e o Itlca grana e elo .
Ambiente/Confederação Nacional dos Trabalhadores . O SR.. PRESIDENTE (Deputado LUIs Carlos
da Agricultura - CONTAG; o índio Jaci de Souza, re- Helnze) - Sim. _
presentante do Conselho Indígena de Roraima; o Dr. O SR. DEPUTADO NILSON MOURAO - De-
Paulo Machado Guimarães, assessor jurídico do pois, os Deputados farão seus questionamentos.
Conselho Indigenista Missionário - CIMI; o Dr. Hilário O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Rosa, professor de Antropologia, Sociologia e Direito Heinze) - Acredito que os Deputados terão maiores
Indígena; e o Dr. Newley Alexandre Silva Amarilla, as- subsídios para as intervenções após ouvirem as auto-
sessor jurídico da Federação da Agricultura do Mato ridades presentes e os representantes das comuni-
Grosso do Sul. dades indígenas e dos produtores rurais.

Todos estão presentes. Falta apenas a Ora. Ma- O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sugi-
ria da Graça Amorim, que talvez esteja a caminho. Te- ro que os representantes das comunidades indíge-
nho o prazer de convidá-los a compor a Mesa. nas e dos proprietários rurais sejam ouvidos alterna-

Informo aos presentes que os expositores terão damente. .
prazo de quinze minutos para a exposição, não po- . O SR. ~RES~DENTE (Deputado LUIs Carlos
dendo ser aparteados. Os Deputados inscritos para Hemze) - Sera assim.
interpelar os expositores terão prazo de três minutos, O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Obri-
tendo o interpelado o mesmo tempo para a resposta, gado.
facultadas a réplica e a tréplica. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos

Comunico aos senhores e às senhoras presen- Heinze) - Antes de passar a palavra ao Deputado
tes que será aberto espaço para a representação in- Waldemir Moka, em função do grande número de ins-
dígena. Há três representantes da comunidade indí- critos e do alto interesse da matéria, peço aos convi-
gena inscritos para falar, depois das autoridades que dados que, se possível, não utilizem todo o tempo de
compõem a Mesa. Da mesma forma, será aberto es- quinze minutos. Se puderem restringi-lo a dez minu-
paço para representantes. dos produtores rurais dos tos, ou menos, haverá mais tempos para todos. Há
Estados de Santa Catanna, Mato Grosso do Sul, vários inscritos depois os Parlamentares comentarão
Mato Grosso e Goiás. '-' .o assunto e farao questionamentos. Assim sendo, a

O objetivo desta audiência pública será melhor audiência deve ser bastante prolongada.
explicado pelo autor do requerimento, Deputado Wal- Com a I . o t d . t O t d. . pa avra au or o requenmen o epu a o
demlr Moka, que o apresentou devido a problemas Waldemir Moka '
em seu Estado e após conversar com Parlamentares .
de outros Estados, com representantes da comunida- O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.
de indígena e dos produtores rurais. O requerimento Presidente da Comissão de Agricultura e Política Ru-
para esta audiência pública foi amplamente discutido ral, Deputado Luis Carlo? Heinze; Sr. Presidente da
nesta Comissão e obteve aprovação unânime. Fundação Nacional do Indio, Dr. Glênio da Costa

São sérios os conflitos entre produtores e a co- Alvarez; Sr. Presidente do INCRA, Or. Sebastião Aze-
munidade indígena. O objetivo desta Comissão é che- vedo; índio Jaci de Souza, representante do Conselho
gar a denominador comum que possa beneficiar am- Indígena de Roraima; Sr. Sebastião de Souza, repre-
bos os lados, pois sabemos dos problemas que en- sentante da comunidade indígena terena; Dr. Leôncio
frentam hoje a comunidade indígena e os produtores de Souza Brito, Presidente da Comissão Nacional de
rurais. Assuntos Indígenas da Confederação Nacional de
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Agricultura; Dr. Hilário Rosa, antropólogo que nos
brindará, sem dúvida nenhuma, com seus conheci
mentos; Dr. Newley Amarilla, assessor jurídico da Fe
deração da Agricultura de Mato Grosso do Sul; Sras. e
Srs. Parlamentares, Deputados Federais e Senado
res presentes; representantes de comunidades indí
genas; produtores rurais, neste momento, com muita
tranqüilidade, apresento minhas considerações.

Talvez esta audiência pública e este momento
sejam históricos. Será possível, à luz do equilíbrio e
da tranqüilidade, resolver ou pelo menos encaminhar
solução para fato que está gerando conflito. No Mato
Grosso do Sul, o conflito é iminente. De um lado, es
tão as comunidades indígenas com terras que, em
tese, são dos índios; do outro lado, alguns produtores
rurais com títulos de propriedade de 1800, início de
1900.

O conflito existe devido às dificuldades de inter
pretação da legislação. Segundo um entendimento, o
art. 231 da Constituição estabelece que terras indíge
nas são as que os índios ocupavam à época da pro
mulgação da Constituição. No entanto, há outro en
tendimento: as terras indígenas são aquelas ocupa
das tradicionalmente por índios.

Quero tratar bem do problema, para que possa
mos aproveitar bastante o debate. O Decreto-Lei n°
1.775, de 1996, sobretudo no entendimento dos pro
dutores rurais, não estabelece direito aos produtores
ou estabelece tempo reduzido de noventa dias para
que haja o contraditório. O importante, na minha avali
ação, é ouvir os dois lados: as comunidades indíge
nas e os produtores rurais.

Gostaria de dizer sobretudo às autoridades go
vernamentais presentes, o Presidente da FUNAI, que
representa o Ministro da Justiça, e o Presidente do
INCRA, que há assentamentos rurais em terras indí
genas.

Essas questões serão trazidas ao debate com
muito equilíbrio e respeito às partes envolvidas. Não
nos interessa, neste momento, aumentar ainda mais
o conflito e a tensão entre as duas partes.

Se possível, sairemos daqui com encaminha
mento para alocar recursos do Orçamento. Assim,
quando realmente for comprovado que as terras são
indígenas, será possível indenizar o produtor. Esse é
o primeiro ponto que me parece importante. Se não
há recurso no Orçamento, como haverá demarcações
e desapropriações?

Um segundo ponto não menos importante é
quanto à legislação vigente. Os proprietários rurais no
Mato Grosso do Sul, às vezes, são surpreendidos por

pessoas sem domínio da língua portuguesa, que vis
toriam terras à procura de provas de que seriam indí
genas. Ora, no mínimo, o proprietário deveria ser avi
sado, para participar de todas as etapas da fiscaliza
ção. Afinal de contas, estamos falando de gerações e
gerações, de mais de oitenta anos de propriedade. Há
casos de proprietários rurais que têm título de compra
da terra e certificado de que ela não é indígena, e, no
entanto, a terra está na iminência de ser desapropria
da. São esses problemas que levam as comunidades
indígenas, que também sofrem, a querer as terras,
para que possam realmente viver com dignidade. Do
outro lado, fica o proprietário, que não sabe se terá a
terra desapropriada e se haverá indenização.

Se houver equilíbrio, sensatez e, principalmen
te, respeito pelas duas partes envolvidas, haveremos
de criar condição para encaminhar o problema, à luz
dos recursos do Orçamento deste ano.

Para mostrar aos senhores que a luta não é de
agora, comunico que apresentei à LDO duas emen
das que possibilitam alocação de recursos para fins
de indenização das terras que serão declaradas indí
genas. Sem isso, será muito difícil chegar a um enten
dimento.

Tenho certeza de que o Congresso Nacional
não será omisso em relação a essa questão. Quanto
ao meu Estado, não haverá omissão. Aliás, a bancada
do Mato Grosso do Sul está presente. Se houver con
fronto, não será possível dizer que os Parlamentares
se omitiram. Ou resolvemos a questão, ou haverá
conflito.

O que está acontecendo nos Estados Unidos é
sinônimo de intolerância e radicalismo, o que faz com
que inocentes sejam agredidos. Neste momento, não
precisamos de radicalismo, mas de entendimento.
(Palmas.)

Saúdo a comunidade terena e os produtores ru-
rais.

Da minha parte, que Deus nos abençoe.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos

Heinze) - Já foram devidamente esclarecidos pelo
Deputado Waldemir Moka os objetivos do requeri
mento. Este é o fórum competente para a discussão.
Os Deputados mais antigos sabem que não adianta
criar legislação se os mecanismos não puderem ser
implementados. As leis são criadas, e os recursos fal
tam. É extremamente importante que estejam pre
sentes membros da comunidade indígena, represen
tantes dos agricultores, membros do Poder Executivo
e das entidades de classe e também os Parlamenta
res. O fórum é adequado para que possamos dar o
devido encaminhamento ao conflito. O objetivo desta
Comissão, ao aprovar o requerimento, é ouvir os di-
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versos segmentos envolvidos no processo, a fim de O SR. GLÊNIO DA COSTA ALVAREZ - Sr. Pre-
buscar solução. sidente, Sras. e Srs. Deputados, lideranças indígenas

Faço apenas um lembrete: nas semanas anteri- e demais presentes, com muita honra e satisfação re-
ores, houve intensa discussão sobre o Código Flores- cebi o convite para debater o assunto das demarca-
tal. Como disse o Deputado Waldemir Moka, pessoas ções das terras indígenas no Brasil. No convite, vejo
falando outras línguas que não o português vistoriam rara oportunidade de esclarecer o papel da FUNAI e a
propriedades rurais. Sabemos nós com que interesse política adotada pelo Governo Federal na questão.
fazem tais vistorias. A questão deve ser resolvida pe- Primeiramente, cabe-me lembrar que o direito
los brasileiros. Por isso, aqui estão as partes envolvi- das comunidades indígenas à posse das terras que
das, representando todos os segmentos. O objetivo ocupam decorre de conceito jurídico adotado desde
que norteará esta audiência pública permitirá à Co- os tempos coloniais. Trata-se do indigenato, através
missão de Agricultura, à Câmara Federal, ao Senado do qual reconhecemos aos índios o direito congênito
Federal e ao Congresso Nacional, juntamente com o e não adquirido à posse das terras por eles habitadas.
Executivo, buscar soluções para o impasse. A Constituição de 1988 trata de direitos originári-

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Pre- os, em seu art. 231, acolhendo dessa maneira o mes-
sidente, peço a palavra pela ordem. mo princípio. À União cabe tão-somente promover o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos reconhecimento, a demarcação e a proteção dessas
Heinze) - Tem V.Exa. a palavra. terras. Não compete à FUNAI, na condição de órgão

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO _ Sr. Pre- indigenista do Governo Federal, criar, desapropriar,
adquirir ou estabelecer por vontade própria terras indí-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, autoridades presen- genas, a não ser em casos muito especiais. Cabe à
tes, o requerimento não é exclusivo do Deputado Wal- FUNAI tão-somente promover o reconhecimento da
demir Moka, que teve a iniciativa de apresentá-lo. Do posse indígena e a conseqüente demarcação das ter-
seu requerimento, a princípio, não constavam a ras em que os índios exercem a posse tradicional, nos
CONTAG e um representante da comunidade indíge- termos do art. 231 da Constituição Federal.
na, o que foi solicitado por outros Deputados.

O esclarecimento desse ponto é de suma im-
O debate não deve ocorrer de forma unilateral, portância para o debate, pois a grande maioria das

os envolvidos devem expor as idéias, independente- críticas que a FUNAI recebe da parte dos produtores
mente do contexto histórico que se está apresentando. rurais ou de outros interessados assenta-se no pres-

Parabenizo o Deputado Waldemir Moka, mas suposto de que o estabelecimento de terras indíge-
registro que foi aceita a inclusão da CONTAG e da re- nas constitui ato arbitrário da FUNAI, que escolheria o
presentação indígena no requerimento. local e o tamanho da área a ser demarcada sem obe-

Muito obrigado, Sr. Presidente. decer a qualquer critério técnico ou jurídico. Não é
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Quero verdade. Veremos logo adiante que critérios e normas

apenas esclarecer, Deputado João Grandão, que a regem a matéria.
representante da CONTAG, indicada por V.Exas, ain- Por ora, é importante apenas frisar que a FUNAI,
da não chegou, mas tenho certeza de que compare- ao promover a demarcação das terras indígenas em
cerá. O Deputado Nilson Mourão sugeriu a participa- nome da União, cumpre dever constitucional, não com-
ção do CIMI, que está aqui representado. Quanto às petindo a ela decidir se irá ou não fazê-lo, mas tão-so-
comunidades indígenas, desde o início haviam sido mente quando irá fazê-lo, considerando as limitações
convidadas. operacionais.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - É im- O procedimento administrativo que conduz ao
portante registrar que quem faz o convite não é o Oe- reconhecimento da posse indígena está estabelecido
putado, mas a Comissão, que tem total responsabili- pelo Decreto n° 1.775/96 e pela Portaria MJ 14/96.
dade. Ambos os instrumentos têm como parâmetro óbvio e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos obrigatório o art. 231 da Constituição.
Heinze) - Deputado João Grandão, eu já havia men- O processo inicia pela formação de um grupo
cionado que o requerimento foi aprovado por unani- técnico que irá promover estudo da posse indígena e
midade e que os convites foram encaminhados. também da posse não indígena para concluir na pro-

Concedo a palavra, inicialmente, ao Or. Glênio posição de delimitação da terra a ser demarcada.
da Costa Alvarez, pelo prazo de quinze minutos. Esse grupo técnico é coordenado por um antropólo-
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go, mas é composto também por outros profissionais
das áreas ambiental, fundiária e cartográfica.

A proposta de delimitação do grupo técnico,
apresentada em relatório circunstanciado e conclusi
vo, é submetida à análise dos setores antropológicos
e jurídicos da FUNAI, antes de ser aprovada pelo Pre
sidente. Ao ser aprovada, um resumo do relatório e
um mapa de delimitação são publicados no Diário Ofi
ciai da União e no Diário Oficial do Estado onde se lo
caliza a terra indígena. A partir de então, abre-se um
prazo de noventa dias para que terceiros interessa
dos possam manifestar-se quanto às conclusões do
estudo promovido pela FUNAI.

Após recolher todas as manifestações e comen
tá-Ias, a FUNAI encaminha o processo ao Ministério
da Justiça, para deliberação superior. Somente após
sanção do Ministro da Justiça, materializada em por
taria declaratória da posse indígena, a FUNAI está
autorizada a promover a demarcação e a indenização
dos ocupantes não indígenas pelas benfeitorias erigi
das de boa-fé, como também determina a Constitui
ção.

Concluída a demarcação, a terra indígena pas
sa ainda por outra sanção, dessa vez do Presidente
da República, que emite decreto de homologação da
demarcação. De posse do decreto presidencial, a
FUNAI promove, então, o registro da terra indígena
em nome da União nos cartórios de imóveis corres
pondentes e no serviço de patrimônio da União.

Desse processo, gostaria de destacar o caráter
técnico e científico que sustenta a delimitação de ter
ra indígena e, ainda, a submissão dos atos da FUNAI
às instâncias superiores, para validação desses atos.

Longe, portanto, de qualquer caráter arbitrário
ou isolado, a demarcação das terras indígenas obe
dece a critérios técnicos e jurídicos e constitui ato do
Governo, considerado na sua totalidade.

Passo, agora, a abordar o aspecto prático da
questão, relacionando as limitações que a FUNAI
apresenta para o cumprimento desse mandamento
constitucional.

Em primeiro lugar, estão as limitações de ordem
orçamentária e financeira. A FUNAI, embora constitu
ída como fundação, é, na verdade, uma repartição
pública que tem, no Orçamento da União, sua única
fonte de receita. A demarcação de terras constitui ati
vidade do programa Território e Culturas Indígenas do
PPA. Para o ano de 2001, essa atividade, entendida
como o processo inteiro de regularização fundiária,
conta com recursos orçamentários da ordem de 33
milhões de reais, dos quais 11 milhões e 400 mil reais
encontram-se contingenciados.

Cabe lembrar que, embora insuficientes, tais re
cursos tiveram aumento substancial nos últimos anos.

O outro ponto do estrangulamento é a questão
dos recursos humanos disponíveis. A FUNAI, em
1987, contava com um quadro de pessoal na ativa de
6 mil funcionários. Hoje, encontra-se reduzido a 2 mil
e 300 funcionários. No quadro técnico de nível superi
or, a redução foi da ordem de 70%.

O que temos feito para compensar tais limita
ções? Temos recorrido sistematicamente a profissio
nais e especialistas da academia para promover os
estudos técnicos e estabelecer acordos de coopera
ção técnico-financeira, com o aval das instância públi
cas dentro do Governo.

No tocante às indenizações devidas decorren
tes da ocupação de boa-fé, temos estabelecido acor
dos formais ou informais com as comunidades indíge
nas e associações de produtores ou sindicatos rurais,
no sentido de promover a remoção gradual dos ocu
pantes não índios. A partir de tais acordos, promo
ve-se a saída dos ocupantes à medida que se provi
dencia o pagamento das benfeitorias, evitando-se,
com isso, conflitos fundiários. Tais acordos têm tido
resultados muito positivos em alguns Estados, espe
cialmente naqueles onde o Governo estadual se en
volve na solução do problema.

Cabe aqui destacar, embora não seja o único
exemplo, a parceria estabelecida com o Governo do
Rio Grande do Sul, onde indenizações e reassenta
mentos dos colonos obedecem a uma programação
discutida e decidida em comissões formadas por re
presentantes de todas as partes envolvidas.

Outro problema enfrentado nas indenizações
era o tempo decorrido entre a avaliação das benfeito
rias e o momento do pagamento, tempo esse que, de
pendendo do caso, poderia ultrapassar cinco anos.
Essa demora, algumas vezes ocasionada por ações
movidas pelos próprios ocupantes, acabava por pre
judicaro momento do pagamento, gerando mais insa
tisfações e reclamos. Para corrigir esse tipo de proble
ma, estamos alterando o procedimento do levanta
mento fundiário realizado pela FUNAI. No momento
do estudo da identificação da terra indígena, é feito
apenas um cadastro dos ocupantes que declaram as
benfeitorias existentes em sua posse. A avaliação das
benfeitorias para fins de pagamento é realizada so
mente após o ato declaratório emitido pelo Sr. Minis
tro da Justiça e de acordo com a programação do pa
gamento, que leva em conta a disponibilidade orça
mentária da FUNAI. Com isso, estaremos reduzindo o
tempo entre avaliação e pagamento das indeniza-
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ções a um máximo de doze meses, evitando prejuízos palhadas por todo o País, mas principalmente as 10-
aos ocupantes não índios. calizadas no Centro-Oeste, vivem, sob espanto e

Entendemos como essencial para correta solu- g~ande ap~eensão, .ve~dadeira onda de .ex~ropria-

ção dos problemas fundiários incidentes nas terras in- çoes, em vista da cnaç~o ~e nova.~ ter~as Indlgenas,
dígenas que não implique desrespeito ao direito indí- ou decorrentes da amphaçao das Ja eXistentes.
gena ou ao direito dos produtores rurais o envolvi- O fato é que tais expropriações resultarão em
mento de todos os Poderes, em todos os níveis, fede- impactos sociais e econômicos negativos, ao desesti-
ral, estadual e mesmo municipal. mular investimentos no campo, suprimindo empregos

O Judiciário também tem papel importantíssi- e oportunidade de geração de renda.
mo, na medida em que pendências judiciais respon- Por outro lado, temos a ~onvi~ç~o, que nos é
dem por um número significativo de conflitos agrários dada pelo fato de estarmos mUito proxlmos aos alde-
em terras indígenas. Apenas para citar um exemplo, a amentos indígenas, de que a ampliação pura e sim-
terra indígena CaramuruParaguassu, dos índios pa- pies das terras não retirará das comunidades i~d~g.e-

taxós da Bahia, aguarda decisão judicial do Supremo nas o seu permanente estado de abandono e mlsena.
Tribunal Federal há dezenove anos. Dezenas de vidas Como exemplos, citamos a aldeia ou reserva indíge-
foram sacrificadas, em razão dessas demoras. na Kadwell, que, com mais de 530 mil hectares em

Eu não poderia também deixar de destacar o Mato Grosso d? Sul, vive em :ompleto abandono.
papel do Legislativo Federal no tocante à aprovação ~abe registrar que.a Camara dos D.eputados,
do Orçamento Federal e no acompanhamento dos ant~~lp~ndo ,o~ acontecl~~ntos que motivam. es!a
trabalhos desenvolvidos pela FUNAI. audlencla publica, ~o.nstltUlu.' em 1~99, ~omlssao

Este debate é também um exemplo da iniciativa Pa~lamentar de I~quent~ destlna~a ~ Inve~tlgara atu-
'r d L . I r b d I - açao da Fundaçao NaCional do Indlo, cUJo resultado

pOSI It~a .0d' egls a IVO na usca e so uçoes para a referenda a desagradável experiência que os produ-
ques ao In Igena. t . t" t'd I - 'FUNAI. ores rurais em I o em re açao a .

Obngado. (Palmas.) Desta CPI foram retiradas as seguintes conclu-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos sões:

H~inz~) - Passo a palavra ~o Dr. ~eôncio de Souza _ o processo de demarcação das terras indígenas
Bnto Filho, pelo prazo de qUinze minutos. é notadamente arbitrário, devido à concentração do po_

O SR. LEÔNCIO DE SOUZA BRITO FILHO - der de decisão no órgão de assistência ao índio, e os
Boa tarde a todos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- demais entes públicos não participam do processo;
dos, Deputado Waldemir Moka, autor do requerimen- - a única oportunidade para manifestação con-
to de realização desta audiência pública, senhoras e trária aos estudos demarcatórios da FUNAI encontra
senhores presentes, peço permissão para saudar to- sede no Decreto n° 1.775, de janeiro de 1996, a qual é
dos componentes da Mesa e agradecer à Comissão inócua, diante do fato de que a própria FUNAI aprecia
de Agricultura e Política Rural a oportunidade que dá e dá parecer sobre a constatação do seu próprio ato.
à sociedade brasileira de, mais uma vez, tentar resol- Por exemplo: o grupo técnico constituído pela FUNAI
ver e discutir suas questões, principalmente esta, que para identificar e demarcar terras indígenas dispõe de
afeta grande parte do agronegócio brasileiro, como é todo o tempo necessário para tal, e, após a publica-
do conhecimento desta Casa, grande parte dos recur- ção do relatório técnico, o detentor do imóvel rural tem
sos que a Nação brasileira tem auferido, com o dife- apenas noventa dias para encaminhar as impugna-
rencial da balança comercial dos últimos anos, com a ções pertinentes.
possibilidade d~ .crescimento ~xistente não_só em A CPI da FUNAI foi concluída com a constatação
!odo o agronegoclo,. como tambem nas ~uestoes que de que estamos em inacredtlável situação: no momen-
Interferem no crescimento da nossa sociedade. to de vigência da mais democrática Constituição de to-

Cumpre-nos, nesta tarde, trazer ao conheci- dos os tempos, os atos da FUNAI não podem ser con-
menta da Câmara dos Deputados, através desta Co- testados efetivamente em outra instância da Adminis-
missão de Agricultura e Política Rural, os fatos que, tração Pública com a devida imparcialidade.
de norte a sul do País, têm-se caracterizado por con- Assim, Sras. e Srs. Deputados, estamos vivendo
flitos agrários, tendo, de um lado, as comunidades in- momentos que antecedem graves conflitos, pois, na
dígenas e, de outro, as comunidades rurais. hora em que se desapropria uma área para entregá-Ia

Tais conflitos estão aumentando em intensidade aos povos indígenas, cria-se grande problema social
e em gravidade. Incontáveis comunidades rurais es- para os despejados. Exemplos no Estado da Bahia:
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Porto Seguro, Ilhéus e Eunápolis. Em Santa Catarina:
região de Chapecó, Saudades e Cunha Porão Em
Mato Grosso: Campinápolis, Paranatinga, Santo
Antônio do Leste, Novo São Joaquim, Água Boa, Ca
narana, Cocalinho, Castanheira, Nova Nazaré, Bras
norte, Nova Xavantina e Tabaporã. Em Mato Grosso
do Sul há trinta áreas em conflito, das quais as mais
graves são Amambai, Ponta Porã, Paranhos, Antônio
João, Juti, Dourados, no Parambezinho, Carapó, Si
drolândia, Aquidauana, com conflitos existentes, e
Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Rochedo, Sete Que
das, Iguatemi, Maracaju, Mundo Novo, Laguna Cara
pã e Brasilândia, com conflitos potenciais.

Concluímos, pois, que a legislação que regula a
matéria, além de ser inadequada, é ainda aplicada de
forma distorcida, visando causar prejuízos delibera
dos e injustos aos expropriados e criar conflitos artifi
cialmente, que poderão ter resultados concretos inde
sejáveis, manchando de sangue os lados envolvidos.

Por isso, clamamos os Srs. Parlamentares para
que apreciem com especial atenção o assunto e princi
palmente atentem para reformulação do Decreto n°
1.775, de 1996, estabelecendo a participação dos atin
gidos pelos atos da FUNAI relativos aos processos de
identificação e demarcação de terras indígenas.

Há necessidade de previsão de recursos orça
mentários, para que a FUNAI proceda às devidas inde
nizações, e de atenção ao novo Estatuto do índio, de
modo que não ocorram as distorções hoje existentes.

Por último, é preciso uma tratativa imediata para
os conflitos, dos existentes e dos potenciais, mediante
esforço multiinstitucional, criando-se comissão com a
participação do Ministério da Justiça, da FUNAI, do
CIMI, dos Municípios, das Assembléias Legislativas
dos Estados, da OAB, das lideranças indígenas e de
representantes dos produtores rurais.

Não nos interessa o estampido da arma, nem o
zunido da flecha. Interessa-nos o diálogo, o cresci
mento do nosso País e, principalmente, que a decisão
seja tomada exclusivamente por nós, brasileiros.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Passo a palavra à Ora. Maria da Graça
Amorim, representante da CONTAG. (Pausa.)

Não estando presente a Ora. Maria da Graça
Amorim, passo a palavra ao Dr. Paulo Machado Gui
marães, assessor jurídico do Conselho Indigenista
Missionário - CIMI, pelo prazo de quinze minutos.

O SR. PAULO MACHADO GUIMARÃES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais membros
da Mesa, senhoras e senhores, o Conselho Indigenis-

ta Missionário, órgão da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, entidade existente desde 1972, atua
na formulação da política indígenista da Igreja Católi
ca. É uma honra poder comparecer a evento, que,
mais uma vez, suscita discussão extremamente cara
e importante para os povos indígenas.

Inicialmente, o terna sugerido refere-se à figura
jurídica das invasões.

Para o Conselho Indigenista Missionário, o ter
mo "invasão" acaba por trazer à lembrança referênci
as históricas extremamente graves. O Estado brasilei
ro foi constituído em território ocupado por variados
povos e nações. Na sucessão da ocupação territorial
brasileira, constatamos que os problemas enfocados
pelo eminente Deputado que iniciou a reunião são re
flexos de um passado, lamentavelmente, recente, que
ainda persiste e precisa ser enfrentado por duas polí
ticas fundamentais: a política de reforma agrária e a
política que resolva a demarcação definitiva das ter
ras indígenas no Brasil.

Nesses anos, temos constatado que nenhuma
das duas políticas vem sendo implementada. O Brasil
ainda vive sob os auspícios do Estatuto do índio, da Lei
n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que previu o
prazo de cinco anos para que as terras indígenas vies
sem a ser demarcadas. O prazo espirou-se em 1978, e
as terras não foram demarcadas. Ao contrário, muitas
terras indígenas foram sendo tituladas por autoridades
públicas estaduais e, às vezes, até por autoridades pú
blicas federais, que colocaram espaços territoriais à
disposição de projetos de colonização.

É muito boa a pergunta que acabo de receber.
Teremos a oportunidade de expor exatamente a situ
ação que vem sendo enfrentada no País.

Nesses anos, o Poder Público vem titulando,
emitindo títulos imobiliários em terras indígenas. Foi
feita referência da emissão, em épocas passadas,
pela FUNAI, de certidões, ou mesmo atestados de
que, em determinados locais, não havia comunidades
indígenas. Denunciamos os atos jurídicos nulos ou vi
ciados e chamamos a atenção do Poder Público para
o fato de que situações como essas chegariam a cau
sar no futuro maiores problemas.

Os títulos imobiliários foram cedidos ou aliena
dos. Cidadãos com boa-fé adquiriram títulos imobiliá
rios, entenderam durante anos que seus territórios
estavam isentos de quaisquer reivindicações e foram
induzidos a erro. Afirmamos isso com profundo respe
ito e critério de justiça social.
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As autoridades públicas ignoraram a situação sua contrariedade diante do que é afirmado pelo ór-
durante décadas e geriram o País sem admitir seus gão indigenista oficial.
erros, passando a solução dos problemas para o con- Portanto, em nosso modo de ver, inclusive com
flito social. referências atuais do Supremo Tribunal Federal, a ga-

A resposta que se apresenta em situações ex- rantia do contradit~rio e da ampl~ def.esa estão asse-
tremadas é a seguinte: reduzam as terras indígenas e g~rados no pr~ce~lmento admlms~r~tl~o d~ demarca-
não as demarquem, porque os índios têm muita terra. çao das terras Indlgenas, que tem iniCIO e fim e decor-
Que perspectiva e critérios de justiça social são esses re de determinação constitucional.
que se apresentam em políticas dessa natureza? Os Constituintes originários de 1987 e 1988 afir-

Temos sustentado, com base na interpretação maram competir à União demarca.r a~ terras tradi~i~-
da legislação em vigor no Brasil, que os índios têm di- nalmente oc~p~das pelos povos Indlgenas e definir
reito às terras que tradicionalmente ocupam e que os as terras tradiCionalmente ocupadas.
títulos imobiliários incidentes em suas terras são nu- Portanto, há um procedimento de status consti-
los, por decorrência expressa de disposição constitu- tucional, que deve ser seguido. A União não pode
cional, não só da Constituição de 1988, como da transferir sua responsabilidade constitucional de de-
Constituição de 1967, emendada em 1969 pela dita- marcar para outro ente da federação, ou para entida-
dura militar, que afirmou o direito dos índios às terras de civil ou de classe. No entanto, ao proceder à identi-
que ocupam. ficação das terras indígenas, há que se reunir ele-

Qual a solução jurídica para os títulos imobiliári- mentos que provem que as terras são tradicionalmen-
os incidentes nessas terras? A responsabilidade jurí- te:. ocupadas pelos índios. Essa é a fase de identifica-
dica e penal é de quem vendeu irresponsavelmente çao. Sem a prova, nada se conhece. Como se preten-
as terras, assim como o ato de improbidade adminis- de contestar algo se não se sabe o quê? Como se
trativa é do administrador que viabilizou a ocupação pretende contestar algo se não há provas?
de terra pública federal, terra da União, terra de povos Efetivamente, entendemos que, por decorrência
indígenas. lógica, há que se assegurar ao Poder Público a obri-

Os cidadãos que, com boa-fé - porque a lei não gação de identificar,.pesquisar e reunir os el~mentos

protege os cidadãos sem boa-fé _, adquiriram ou ocu- de prova e apres~n~a-I~s a q~em quer que seja. O de-
param terras que sempre foram indígenas têm direito saflo do Poder P~bhco e reumr ele~.entos que provem
à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias q~e uma comunidade ocupa tradiCionalmente deter-
construídas e, como todo cidadão, num critério de jus- minada ter~a. A prova. deve ser firme, forte e sólida,
tiça social, têm direito à terra para trabalhar, sem con- para que nao possa vir a ser contestada.
flito, com respeito à diversidade étnica e cultural. Infe- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Iizmente, alguns cidadãos ainda torcem a cara quan- Heinze) - Conclua, Or. Paulo Machado Magalhães.
do afirmamos a garantia constitucional. O 5R. PAULO MACHADO GUIMARÃES - Con-

Os Constituintes negociaram na sala ao lado o cluindo, Sr. Presidente, entendemos que é estabeleci-
texto aprovado em 1988. Esses são os valores e crité- da pelo decreto, em que pesem questionamentos
rios de justiça social que o Conselho Indigenista Mis- apresentados pelo CIMI e outros pensamentos jurídi-
sionário defende aberta e francamente. Os conflitos cos, garantia, no procedimento administrativo, de
fundiários vão sendo, portanto, enfrentados dessa igualdade a todos os cidadãos, não só aos não índios,
maneira. mas também aos índios, que podem perfeitamente

Louvamos a iniciativa desta Comissão de susci- acompanhar o procedimento administrativo e questio-
tar o debate. Defendemos debates dessa natureza. nar a demarcação de terras.
Os senhores terão acesso aos registros documentais. Por fim, é dado a todos, por expressa garantia
Na época da edição do Decreto nO 1.775, o Conselho constitucional, o acesso ao Poder Judiciário. Muitos
Indigenista Missionário entendeu que o acesso ao atos declaratórios do Ministro da Justiça são impugna-
instituto do contraditório, previsto no decreto, não se dos por mandados de segurança ou ações ordinárias e
aplicava à demarcação de terras indígenas. Mas a re- têm obtido alguns êxitos liminares. No entanto, alguns
gra existe e está em vigor. No acompanhamento do não têm o mesmo êxito no julgamento do mérito.
processo administrativo, desde o momento em que é O que será discutido? O Poder Judiciário con-
instalado até noventa dias após a conclusão do rela- cluiu que a prova reunida pela administração pública
tório de identificação, as pessoas poderão externar federal é mais sólida do que um título imobiliário, por-
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que este não se sobrepõe à garantia constitucional.
Esse é um princípio básico do Direito Constitucional.
Agregamos a isso o direito histórico desses povos, ou
vamos negar aos povos indígenas o direito de existi
rem como povos no Brasil.

Essa é uma perspectiva, um critério de justiça
social para se defender um Brasil que se apresenta
como Estado Democrático de Direito? Tenho a certe
za de que os senhores presentes entendem que não.

Nesse sentido, acreditamos que muito há que
se fazer. O processo democrático de debate e de en
frentamento dos problemas tem plenas condições de
assegurar terra a todos, para que possam trabalhar e
produzir. O País não pode ficar preso a dívidas exter
nas e a compromissos que atentam contra sua sobe
rania. É preciso respeitar o princípio da adversidade
étnica e cultural, assegurado no texto constitucional,
e as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos in
dígenas.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Passo neste momento a Presidência dos
trabalhos ao Vice-Presidente, Deputado Ronaldo Cai
ado. Ao mesmo tempo, concedo a palavra ao Dr. Hilá
rio Rosa, pelo prazo de quinze minutos.

O SR. HILÁRIO ROSA - Nobres Parlamentares
do Congresso Nacional, representantes de todas as
camadas sociais aqui presentes, preocupa-me muito
o problema que enfrentamos há alguns anos.

Sempre lutei junto à OAB para consagrar princí
pios do indigenismo brasileiro na Constituição de
1988.

Sempre defendi o indigenato, e a consagração
dele, no art. 231, só nos honra e engrandece. A políti
ca indigenista brasileira, sem depender do conselho
de ninguém, somente da vivência e do compromisso
com a Pátria de homens fantásticos, como aqueles
que seguiram Rondon, soube corrigir os erros aqui
destacados, puderam aplacá-los e minorá-los, senão
saná-los todos. O Brasil é viável, sim, desde que te
nhamos amor e respeito uns pelos outros.

A política indigenista brasileira, consolidada ao
longo de décadas, é uma das coisas mais belas que
engrandecem o povo brasileiro perante o mundo. Não
temos por que pedir conselho a ninguém. O indigenis
mo brasileiro, que vinha sendo bem-conduzido até
trinta anos atrás, de repente se vê na situação lamen
tável que vem ocorrendo de duas décadas para cá.

Não posso dizer, infelizmente, tudo que gosta
ria. Vou limitar minha fala ao que tenho observado do
ponto de vista antropológico. Como antropólogo, devo

dizer a todos presentes do meu compromisso inarre
dável com a defesa e os direitos do índio, mas, como
cidadão brasileiro, temos de ter, antes de mais nada,
compromisso com o direito de todos (Palmas.), por
que a Constituição Federal é inequívoca: ela não ad
mite preconceito de qualquer natureza - de raça, de
ideologia, de cor -, é um manto protetor para todos e
abriga igualmente índios e não-índios.

Entretanto, forças miseráveis, que estão aten
tando contra a soberania do País, valendo-se das cir
cunstâncias, estão preparando o Brasil para um ge
nocídio, para uma guerra fratricida.

É preciso que todos que estamos envolvidos
nessa luta paremos para pensar e desarmemos os
espíritos. Ao longo de quatorze anos como assistente
técnico, como membro de equipes periciais a serviço
da Justiça Federal, procurando dirimir os conflitos em
várias regiões do País, começando pelo Mato Grosso
do Sul, tenho visto coisas horrorosas em Santa Cata
rina e Mato Grosso, que nos trazem extrema preocu
pação.

Sabemos que a FUNAI, falida como está, não
poderia estar reduzindo drasticamente seus quadros,
como seu ilustre representante nos mostrou. Esse é
um grave problema, porque o Governo e a FUNAI têm
o dever institucional de cumprir o que está na lei, e
esta estabelece a política de integração nacional.
(Palmas.)

Entretanto, colocando-se subserviente e lenien
temente a serviço de interesses contrários às univer
sidades, antropólogos consultores negam, rejeitam
essa coisa grandiosa que é a proposta de integração
nacional (Palmas.), pregando o ódio, intoxicados por
fanatismos ideológicos. Eles não têm pejo, nos seus
relatórios, de se pronunciarem contra o que consagra
a Lei Maior: o direito de propriedade, o direito adquiri
do, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada.

A FUNAI tem se valido desses consultores por
que não dispõe de antropólogos em seu quadro. Por
que, algumas décadas atrás, não aconteciam as bar
baridades que estamos vendo? Porque os antropólo
gos da FUNAI tinham compromisso com a integração
nacional, que está na lei, no Estatuto do fndio, na
Constituição. Por incrível que pareça, o Governo bra
sileiro e a FUNAI vêm endossando atitudes crimino
sas contra o País, inspiradas por essas instituições
que estamos vendo.

Em 1971, no Congresso de Barbados, foram
convocados todos os antropólogos latino-america
nos. Pergunto: por que não foram convocados os dos
Estados Unidos e os do Canadá, patrocinados pela



Outubro de 2001 DJÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 47197

Grã-Bretanha, pela Rainha da Inglaterra, cabeça de antropólogo brasileiro. Esse antropólogo, por ser bri-
todas as ONGs por detrás desses movimentos? Ihante, é um dos mais disputados e consultados nos

O Congresso de Barbados fez propostas curio- relatórios da FUNAI, que é leniente ao permitir u.m ab-
sas, que, como antropólogo, tenho de endossar. Por s~rdo desses, saben.do que ~ss~ homem org~nl~a ~s

exemplo: desenvolvimento comunitário induzido por atlguaçus para predispor o mdlo contra o nao-Indlo,
antropólogos. Como técnico em antropologia, posso não para decidir realmente sobre seus problemas.
ver isso pelo lado positivo, desde que o antropólogo Isso é grave demais, porque estamos preparan-
tenha compromisso ético e moral com a Pátria, sem do uma área tão melindrosa como nossas fronteiras
ficar intoxicado por ideologias ou pelo dinheiro de ocidentais, no sul do Mato Grosso. Estamos cami-
ONG que não querem o bem do País. (Palmas.) nhando para uma guerra fratricida, para um conflito

A autogestão dos índios é muito boa, mas pode étnico, pela irresponsabilidade com que estão tratan-
ser também muito ruim. O desenvolvimento comunitá- do assunto tão sério quanto o das terras tradicionais.
rio induzido por antropólogos, se estes tiverem juízo e Eu as defendo se for comprovado, honestamente, que
compromisso com a Pátria e com a integração nacio- têm de ser do índio mesmo, mas não da forma que
nal, pode ser muito bom, porque são técnicos prepa- está ocorrendo em certos processos que analisei e
rados para conviver, falar, sentir a alma do índio como acompanhei com vergonha.
ninguém. Mas, se esse antropólogo estiver perdido No processo que estamos vendo, de 1984 a
nas suas vaidades acadêmicas e nos seus devanei- 1987, tratava-se de antropólogo incompetente e dis-
os, fora da realidade brasileira, vai ser um mal para o plicente, que tinha à disposição dele a melhor docu-
Pais. mentação possível para ajudar as autoridades a fazer

A autogestão dos índios é faca de mil gumes. Há justiça. Entretanto, criminosamente intoxicado de ide-
quem fale inclusive em discutir a tutela e a irresponsa- ologia - era ligado ao CIMI-, se não fosse nosso tra-
bilidade civil para os índios. Essa autogestão pode balho, levaria a um erro judiciário de proporções im-
ser, com o devido tratamento, cuidado e gerencia- perdoáveis. Um erro contra uma pobre menor, que
mento, muito positiva. herdara do seu avô uma propriedade que não tinha

Quanto à condenação das propostas referentes nada a ver com o conflito, com a lesão ou o direito dos
à assimilação das populações indígenas, assino em- Ofaixavante.
baixo e concordo plenamente com a proposta de Bar- Provamos com nossa pesquisa, pela documen-
bados. O índio não deve ser assimilado; ele deve ser tação que havia nos arquivos da própria FUNAI e no
integrado. Nós temos de respeitar a sua cultura e es- do Museu do índio, que a verdade era outra. O Minis-
sência. Nós o queremos índio, até o momento em que tério Público, que a princípio endossava a tese da
ele queira sê-lo. Se ele quiser ser cidadão brasileiro, FUNAI, conduzida pelo relatório daquele falso indige-
terá todo o direito e todo o amparo da nossa socieda- nista e inepto indigenista, constatou que o relatório
de, para que não se fruste nessa caminhada. era uma solene mentira, uma verdadeira fraude, uma

O índio tem o direito à cidadania e pode continu- lesão ao direito das pessoas. Nós provamos isso.
ar ser índio. Nossa_política indigen!sta d~u uma lição O caso de Maracaju também é uma situação
para o mundo e, nao por acaso: fOI elogiada ~a. ONU bárbara, em que podemos encontrar desde falsidade
~omo mode.lo p~ra t.od~s as sOCiedades mundiaiS que ideológica até estelionato. Assim, não se pode tratar
tivessem mlnonas etnlcas. de questão tão séria quanto a tradicionalidade. Nin-

O combate ao colonialismo interno nas relações guém é contra o direito indígena. É contra essa im-
interétnicas é extremamente perigoso. Vemos muitas postura, essas mentiras da implementação do direito
instituições que simulam interesse pelo índio queren- do índio. (Palmas.)

d~ p~ep.arar a guerra!ratricida, jog~r? índi? co~tra o Quanto ao caso de Potreiroguaçu. de Limão
nao~Jndlo. Isso é mU,lto .grave. Estao Induzindo Inad- Verde, é só pegar os processos que estão nos tribu-
vertldamente c~rtos 1n?IOS, como, .no Mato Grosso do nais ao alcance de todos, para confirmar a veracidade
~ul, um antropol~go bnlhante - cUJa tese de.mestr~do do que estou dizendo.
11 no Museu NaCional -, que se confessa ftnancelra-. . .
mente dependente de ONG, como as demais que co- Precisamos de uma antropologia séna e madu-
nhecemos. (Palmas.) Ele se confessa tutelado pela ra, não política, ideológica ou acadêmica, para ador-
etnografia paraguaia, pelo desenho dos tecoás. nar a vaidade de certos antropólogos. Precisamos da

Quem vai dizer às autoridades o que deve ser antropologia que nomine o caminho para as nossas
terra tradicional não é mais a inteligência brasileira, o autoridades judiciárias (Palmas.) decidirem a respeito



Quero registrar, nesta audiência pública, o sofri
mento das comunidades indígenas no Brasil. Os bran
cos portugueses, como se fala, quando chegaram, en
contraram as comunidades indígenas no Brasil, e mui
tos foram mortos. Nós somos os que sobraram.

Só quero classificar as pessoas que estão atra
palhando a nossa vida. Por exemplo: os grandes fa
zendeiros estão nos maltratando; os madeireiros,
também; os mineradores, também; e a criação de Mu
nicípios na área indígena. São essas coisas que nos
têm prejudicado.

Vejam bem: nós, como indígenas, estamos re
cebendo esses prejuízos, e, também vejo, por outro
lado, o pequeno agricultor sofrendo nas mãos desses
fazendeiros grandes, que não enxergam o sofrimento
daquele povo. Tem terra para todos. Nós, como indí
genas, quase aceitamos dividir a terra quando fala
mos em demarcação, os que eu vejo desculpando al
gumas pessoas que não resolveram os problemas: os
fazendeiros, os madeireiros, a criação de Municípios
e os mineradores. Não respeitam.

Quando falamos que foi feita uma lei para respe
itar - ainda agora foi dito isso -, vejo que não tem res
peito nenhum. Quem não sabe ler precisa, então, ter
escola para estudar, para conhecer essa lei. Se todo
mundo entendesse a lei, com certeza, respeitaria a
comunidade indígena. Como não sabe ler, então, in
vade a terra indígena.

Então, quero registrar que vejo os companhei
ros do lado, que vieram de longe, trazendo seus sofri
mentos. Ninguém respeita a presença dos compa-
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de questão de tamanha importância. Precisamos de nheiros. Querem que trabalhe como empregado por
uma antropologia pericial, honesta, como nos sugere um par de sandália, alguma coisa, na sua terra. Com
um grande representante do Ministério Público Fede- isso não concordo. Precisa resolver a demarcação
ral, o Dr. Wagner Gonçalves, que ensina a fazer perí- desse povo. Já que já falamos em demarcação, tem
cias judiciais. que se resolver.

A FUNAI precisa rever a atuação desses antro- Srs. Deputados, quero que entendam e respei-
pólogos divorciados da realidade, mais compromissa- tem: q~and? discutem a ~ei, pa~a ~uem estão fazendo
dos c?m suas ONGs do que com a integração nacio- es~a lei? Nos, da comunidade tndlgena, estamos res~

na!. E preciso questionar o posicionamento deles, pelta~do. Te~ u~ grupo de pessoas que chegam la
sem aceitar cegamente o encaminhamento que fa- Invadindo. Nao da.
zem para enganar nossas autoridades judiciárias. Registro que no caso de Roraima ninguém res-

Obrigado. (Palmas.) peita. Colocam-se comunidades indígenas contra ou-
O 5R. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Caia- !ras. Indígena. com. indígena.. Isso ~u fal? dos fazende-

do) _ Dando seguimento à audiência pública, convido IroS e dos ganmpel.ros, que flca~ Invadtndo a.terra. Se
o índio Jaci de Souza, representando o Conselho todo mun~o resp~ltasse, est.ar~a tU?O resolVido. Com
Indígena de Roraima, para falar por 15 minutos. certeza, nao ~stanamos aqUi dIS~Uttndo, mas falta en-

O SR. JACI DE SOUZA _ Em primeiro lugar, tender, respeitar - estam~s aqUi conversan~o.
quero agradecer ao Sr. Presidente da Mesa, a todas .Vam~s ~cabar com ISSO. Vamos respeitar a. co-
as autoridades presentes e aos companheiros indíge- munldade Indlgena, que quer ter sua terra para viver.
nas. Nunca foi à terra de ninguém, ficou no Brasil. Nós so

mos brasileiros verdadeiros. Vocês, para nós, são es
trangeiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Caia
do) - Por favor, peço respeito durante a apresentação
de cada um. Aceitaremos os aplausos, mas de manei
ra nenhuma as contestações.

O SR. JACI DE SOUZA - Até na fala ninguém
respeita. Nós respeitamos todos os companheiros, e
ninguém respeita.

Na nossa terra, é pior. Chegam lá invadindo e
matando os indígenas. Em Roraima, os meus paren
tes, quando foram pescar, foram mortos. Ao voltar da
roça, também. Com certeza, em outros grupos, tam
bém isso acontece, como já vi acontecer com os Pa
taxós. Em Mato Grosso e em outros Estados tem
acontecido a mesma coisa.

Gostaria de pedir aos Srs. Deputados que falem
às pessoas que estão entrando nessa área que res
pe~em. Mandem estudar primeiro a Constituição que
está aí. Se não sabem, façam uma escola e os man
dem estudar, para que entendam. Nós, sem estudar,
entendemos e respeitamos isso. Então, nós quere
mos esse grande respeito, porque não dá mais para
agüentar essa falta de respeito.

Gostaria que dessa reunião pública saísse deci
dido o respeito ao outro. (Palmas.) Se todos enten
dessem, como eu estou dizendo, a lei, o que ela signi
fica, estaria tudo resolvido. Como, da nossa parte,
está. Os senhores que moram nesta Capital, em Bra
sília, e também o povo que mora na área, faltam com
o respeito. Alguns Deputados incentivam mais aquele
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povo, porque não explicam a lei. Por esse motivo, está
aí o conflito. Não dá.

Então, vamos estudar a lei. O que está rezando
essa lei? Se essa lei está rezando, então vamos cum
prir. De quem é essa voz? Quem é que fala isso?
Então, se nós fizermos isso... Se vier essa lei de outro
país, expliquem para nós: aquilo serve para aquilo. Se
é aqui, brasileiro, conforme brasileiro, então vamos
nos respeitar.

Queria colocar esse sentimento que nós temos,
e da morte que nós tivemos em todos os Estados do
Brasil. O índio tem perdido a sua vida, tem derramado
o seu sangue por causa de terra, e, hoje, ainda o cha
mam de preguiçoso quando ele pede alguma coisa,
não trabalha. Deixem o índio sossegado, para mostrar
que ele tem a sua capacidade. Uns estão assumindo
a parte da educação, saúde. Eles estão cuidando dos
seus parentes, estão estudando, também, não só
agora. Se não estivéssemos vivendo com a nossa sa
bedoria, não estaríamos aqui, mas nós já tínhamos
antes de vocês chegarem.

Os senhores disseram da ONG. Hoje, os senho
res falam que são nascidos em Roraima, no Mara
nhão, não sei aonde. Eu encontro pessoas assim.
Nós, a comunidade indígena, conhecemos e respei
tamos a área do outro. Vivemos juntos, nunca dividi
mos. Agora, vêm os fazendeiros, retalham a terra e fa
zem cerca. Quando alguém entra, dizem: isso aqui é
meu, tem que ser tirado à bala. Não podem dar terra
para o outro.

Um fazendeiro com tanta terra deveria dar para
aquele agricultor pequeno. Lembrem daqueles pe
queninos que estão precisando de terra para viver.
Nós usamos a terra de forma igual, e nunca somos
maiores que o outro. Nós, indígenas, nunca vivemos
tomando terra de outro. Vivemos em conjunto. O uso
de toda a terra, o uso da natureza é feito junto.

Peço, mais uma vez, esse aparte para conhecer
as leis brasileiras, que foram feitas aqui em Brasília.
Com isso, queria pedir, também, a todos os agriculto
res e fazendeiros que respeitem as leis que rezam
dentro da Constituição.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Caia

do) - Passo a palavra ao Or. Sebastião Azevedo, Pre
sidente do Instituto Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária - INCRA, e representante do Ministro de
Desenvolvimento Agrário, pelo período de 15 minutos.

O SR. SEBASTIÃO AZEVEDO - Sr. Presidente,
Deputado Ronaldo Caiado, em nome de quem cum
primento os integrantes da Mesa; Sras. e Srs. Parla
mentares presentes; Sr. Presidente da FUNAI, Or.

Glênio da Costa Alvarez; representantes de órgãos e
entidades governamentais e não-governamentais e
de comunidades indígenas, aqui estamos represen
tando o Ministro Raul Jungmann. S.ExJ! não tem se
furtado a comparecer todas as vezes em que é convi
dado para uma audiência nesta Casa, mas hoje, ex
cepcionalmente, por compromissos assumidos ante
riormente, não pôde comparecer. Por isso, pedimos
desculpas pela sua ausência.

Também nesta oportunidade queremos louvar a
iniciativa da Comissão de Agricultura e Política Rural
ao permitir que esse trabalho de grande alcance soci
al, a luta pelos interesses da comunidade indígena,
possa ser trazido a debate neste plenário.

Na verdade, Sr. Presidente, o Ministério de De
senvolvimento Agrário tem pouca contribuição a dar
para o enriquecimento das discussões que serão tra
vadas nesta audiência pública. Portanto, coloco-me à
disposição para os debates futuros, antes apresen
tando, de forma sucinta, a posição do Ministério do
Desenvolvimento Agrário sobre o tema.

O Ministério de Desenvolvimento Agrário, na
execução da sua política social de desenvolvimento
rural e sustentado, tem a missão fundamental de criar
condições para que as populações rurais alcancem
plena cidadania. É nessa perspectiva que se desen
volve esse plano, traduzido nos programas de refor
ma agrária e de agricultura familiar.

Quando falamos em criar condições para que
essas populações rurais alcancem plena cidadania,
mediante o desenvolvimento social e econômico, es
tamos pensando em alguns beneficiários diretos e in
diretos. Os diretos, que estão ao alcance imediato da
ação do Ministério, são os trabalhadores rurais
sem-terra. Os indiretos são todas as demais popula
ções e comunidades, tais como as indígenas, as re
manescentes de quilombos, os ribeirinhos, os serin
gueiros. Trabalhamos na perspectiva do desenvolvi
mento local, no sentido de propiciar bem-estar a to
dos os seus habitantes.

Os diferentes órgãos do Ministério se preocu
pam com algumas variáveis, mas a mais importante é
a ambiental. Nesse contexto se insere a questão indí
gena, a ser abordada neste debate.

O Or. Paulo Machado Guimarães comentou que
o próprio Poder Público Federal realizou concessões
e alienações de terras sobre áreas pertencentes à
União e ocupadas pelos índios. S.Sa. tem razão. No
momento em que ocorreu esse fato, é muito provável
que não se tivessem condições objetivas, talvez por
falta de demarcação ou de aparelhos tecnológicos
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avançados, de delinear bem esse assunto e tentar es- O SR. NEWLEY ALEXANDRE SILVA AMARILLA
tabelecer quais seriam as terras indígenas e as da - Sr. Presidente desta Comissão, demais componen-
União suscetíveis de destinação. É provável que isso tes da Mesa, senhoras e senhores, na qualidade de
realmente tenha acontecido. advogado da Federação da Agricultura do Mato Gros-

A política de reforma agrária e de agricultura fa- so do Sul, Estado que enfrenta reiterados conflitos
miliar está sendo conduzida com base em alguns entre índios e produtores rurais, que se têm multipli-
princípios inarredáveis, que constituem preocupação cado e intensificado com o passar do tempo, não po-
do Ministério. O primeiro é de que não se desapropri- deria deixar de fazer algumas considerações, sobre-
am, para fins de reforma agrária, terras privadas inci- tudo após ter ouvido as observações formuladas pelo
dentes em áreas indígenas, do mesmo modo que não Presidente da FUNAI e pelo representante do CIMI.
se desapropriam terras florestadas em certos ecos- Pela minha formação jurídica, creio que, sempre
sistemas frágeis. que houver dúvida quanto à interpretação de algum

Segundo, temos o compromisso de não destinar artigo da Constituição Federal de 1988, caberá ao
terras públicas federais onde há incidência de terras Supremo Tribunal Federal a última palavra. Entretan-
indígenas, mesmo que haja parcas informações so- to, o Presidente da FUNAI e o representante do CIMI
bre a existência de comunidades indígenas que por avocaram para si essa interpretação.
ali perambulam. Mal algum haveria nisso se essa interpretação

Terceiro, temos o compromisso de ajudar a fosse meramente acadêmica ou se dela não advies-
FUNAI na solução de questões fundiárias pendentes. sem atos administrativos praticados no dia-a-dia, que
Temos feito isso em algumas regiões do País. Continu- trazem profundas e terríveis conseqüências não só
amos com esse propósito, porque pretendemos alcan- para produtores, proprietários e populações indíge-
çar o bem-estar das populações rurais e indígenas. nas, mas para a própria economia e paz social.

Por último, há o compromisso de corrigir as dis- Enfim, se administrar é cumprir a lei de ofício,
torções do passado, no sentido de que se possa res- isso não é o que a FUNAI faz, com todo o respeito que
tabelecer o pleno direito das comunidades indígenas. temos pelo órgão. Refiro-me especialmente ao art.
Na prática, algumas situações concretas já estão 231 da Constituição e ao Estado do Mato Grosso. As
sendo solucionadas, como, por exemplo, no Ceará, Constituições brasileiras, desde a de 1934 - a primei-
nas áreas do Tapiaçu e Tremembé; em Rondônia, nas ra a assegurar aos índios a posse de suas terras -, ja-
áreas ocupadas pelos Urueuwauwau; na Bahia, a mais outorgaram qualquer franquia para que os indí-
questão de Corumbau, na área dos Pataxós; em San- genas, por intermédio do antigo SPI ou da FUNAI, re-
tarém, na área dos Munduruku. Todos os casos a nós tornassem às terras que um dia ocuparam.
submetidos são identificados. Isso jamais foi pensado pelo legislador constitu-

Enfim, preocupado ainda com o desenvolvimen- inte nem constou das entrelinhas da Constituição. O
to socioeconômico dos povos indígenas e das popu- constituinte sempre teve a elementar preocupação de
lações rurais em geral, o Ministério tem dirigido suas assegurar aos índios a posse das terras que ocupa-
ações não apenas para o encaminhamento das ques- vam à época em que passou a vigorar o texto consti-
tões fundiárias, mas também no sentido de apoiar tucional.
projetos de desenvolvimento sustentável dessas co- O Supremo Tribunal Federal, em mais de um jul-
munidades. Assim, temos adotado políticas de crédito gamento, inclusive num dos últimos relatados pelo
na linha do PRONAF-B, por exemplo, colocado à dis- atual Presidente, Ministro Marco Aurélio, afirmou isso.
posição dessas comunidades. Trouxe o excerto do acórdão que diz que o art. 231 da

Essa é, em linhas gerais, Sr. Presidente, a posi- Constituição Federal jamais perm~iu que os índios re-
ção do Ministério que trago ao conhecimento deste tornassem às terras que um dia ocuparam.
Plenário, colocando-me à disposição para os debates. Posso afirmar que não existe, no Mato Grosso

Muito obrigado. (Palmas.) do Sul, qualquer produtor que queira ocupar terra de
índio. Também posso afirmar - estão aqui os índios

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Caia- que, se for o caso, podem me desmentir - que não há
do) - Com a palavra o último expositor, Dr. Newley Ale- qualquer índio que queira ocupar terra que seJ'a de
xandre Silva Amarilla. produtor rural. O que ocorre, então? Por que se insta-

Neste momento, também passo a Presidência la o conflito? Porque, de maneira açodada e, até certo
ao Deputado Luis Carlos Heinze. ponto, irresponsável, brota do nada uma portaria que
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cria um grupo de trabalho para reestudar os limites de
determinada área indígena.

Para citar um exemplo, a área do Buriti, de 2.090
hectares, medida em 1928, foi outorgada aos índios
pelo Presidente da então Província do Mato Grosso, a
pedido do SPI. Em 1991, por força da Disposição
Constitucional do art. 67 do ADCT, essa área foi medi
da e homologada por decreto. Jamais se teve notícia
de que aqueles índios reivindicavam mais áreas. A
FUNAI não impugnou o serviço de medição, tanto que
o decreto homologou a medição daquela aldeia, ser
vindo para a abertura de matrículas. No entanto, em
1999, surgiu, num passe de mágica, uma portaria da
FUNAI determinando o reestudo dos limites daquela
área.

Na verdade, a Constituição não mandou nem
outorgou, nem o Decreto nO 1.775 o faz. Qualquer per
missão à FUNAI autoriza o órgão a reestudar limites.
A Constituição Federal determinou, bem como o De
creto, que incumbe ao Governo da União, pelo servi
ço de assistência ao índio, demarcar as terras indíge
nas. O que é demarcar as terras indígenas? É aviven
tar, é identificar os seus limites, porque o poder de de
finir o que é terra indígena o Constituinte de 1988 não
delegou a ninguém. No art. 231, ele disse claramente
o que é, e no tempo presente: são indígenas as terras
por eles tradicionalmente ocupadas, as terras que
eles ocupam.

No voto que o Ministro Marco Aurélio proferiu no
Mandado de Segurança n° 21.575, S.Exa. faz a se
guinte pergunta, respondendo-a em seguida - permi
to-me breve leitura:

Qual é o alcance do disposto no art.
231 da Constituição Federal de 1988? Impli
ca a garantia de permanência dos indígenas
nas terras? Assegura o retorno dos indíge
nas às terras em alguma época, ainda que
perdida no tempo, ocupadas, fulminando-se
uma cadeia de títulos devidamente registra
dos?

Responde o Ministro com sua invulgar sapiên-
cia:

A atual Carta não assegura aos indíge
nas o retorno às terras que outrora ocupa
ram, seja qual for a situação jurídica atual e o
tempo transcorrido desde que as deixaram.

O reconhecimento de direitos contidos no art.
231 está ligado, no particular, às "terras que tradicio
nalmente ocupam" (presente), sendo que houve iní
cio da preocupação em definir o sentido da expres
são.

Constata-se que toda definição parte do pressu
posto de as terras virem sendo habitadas pelos silví
colas, valendo notar que, coerentemente, o § 5° do ci
tado artigo veda a remoção dos grupos indígenas de
suas terras.

Desse modo, não há legislação no País, pelo
menos proveniente ou apoiada na Constituição em vi·
gor ou em qualquer outra que a tenha antecedido, que
permita esse disparate, esse verdadeiro atentado à
segurança jurídica, o verdadeiro objetivo do Estado
constituído, porque é um dos meios, um dos cami
nhos, um dos alicerces da denominada paz social,
que todos queremos.

O índio de Roraima, o Sr. Jaci, que me antece
deu, disse: ninguém quer conflito. Ora, se ninguém
quer conflito, basta que todos observem, sigam, obe
deçam a mesma lei, que é uma só.

Desse modo, parece-me que o caso específico,
que conheço a fundo, da aldeia de Buriti, em Sidolân
dia, deve ser modelo para os demais casos. É óbvio
que onde há abuso, onde os índios têm suas terras in
vadidas e tomadas, isso deve ser imediatamente res
taurado e corrigido, como tem sido pelo Poder Judi
ciário.

Entretanto, os erros do passado não justificam
os do presente. Essa é uma obviedade que qualquer
civilização reconhece e tem como um dos impulsos
que a fazem ir à frente.

Portanto, quando se reclama que o Judiciário
não decide as questões, normalmente, trata-se de
questões postas a ele de modo artificial. O Judiciário
tem decidido casos em Minas Gerais, por exemplo, fa
zendo os índios retornarem às suas terras, porque re
conheceu que elas lhes pertenciam e a titulação tinha
sido viciada.

No Mato Grosso do Sul, os casos que conhece
mos são de conflitos criados pelo trabalho açodado,
embora, às vezes, muito bem-intencionado, do órgão
indígena. Essa crítica tem de ser registrada e pode
ser amplamente comprovada. Como se vão reestudar
limites de uma área indígena medida e homologada
por decreto presidencial, após a Constituição de
1988? Esse decreto, que continua em vigor, serviu de
base à abertura de matrícula que contém, nos Municí
pios de Dois Irmãos do Buriti e Sidolândia, um imóvel
que pertence aos terena. Como a FUNAI vai reestu
dar limites sem antes ter revogado esse decreto? Na
Administração Federal, há entes que deveriam traba
lhar conjuntamente mas o fazem em atrito: enquanto
um puxa para cá, outro puxa para lá. Quem sofre com
esse cabo-de-guerra? Nós, proprietários, produtores
e índios.
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Há ação judicial que tram~a em Campo Grande, Como temos sete inscritos, peço que as exposi-
perante a Justiça Federal, que aguarda despacho e ten- ções se limitem a 3 minutos.
ta corrigir essa iniqüidade. Certamente vai corrigi-Ia, Com a palavra o Sr. Leocir Roque Dacroce, de
mas nada disso seria preciso se houvesse um mínimo Santa Catarina.
de bom senso e atenção ao texto constitucional. O SR. LEOCIR ROQUE DACROCE - Sr. Presi-

O indigenato de João Mendes nada tem a ver dente, Srs. Presentes, agradeço o convite para parti-
com isso. Quando o Constituinte de 1988 disse, no cipar desta audiência e cumprimento os brilhantes
art. 231, que "são reconhecidos aos índios os direitos oradores que já fizeram uso da palavra.
originários sobre as terras que tradicionalmente oc~- Em nome dos pequenos agricultores do extre-
pam", ele simplesmente justificou esse reconhecl- mo oeste do Estado de Santa Catarina, quero tecer
mento como um direito origin~r~o dos índios. Sobre alguns comentários e fazer algumas indagações.
~uais terr~s? A que eles .tra.dlcl?n~!~ente ocupa,~' Propôs um dos oradores que me antecederam
Eu ~cupo - presente do Indicativo, ele~ o~up~m - que pelo menos se desse a terra aos pequenos agri-

terceira pessoa do plural do presente do IndicatiVO. cultores. Como se justifica, por parte da FUNAI, a últi-
Ora, o que se fez? Em 1996, sob o argumento ma incursão sobre uma área de terras também escri-

de que o anterior Decreto nO 22, de 1991, era inconsti- turada, Dr. Newley, há mais de 80 anos, titulada de
tucional, baixou-se uma excresc~nci~, o Decreto n~ boa-fé por agricultores que com sangue, suor e lágri-
1.775, aqui defendido como constitucional mas que e mas construíram uma história, um modelo internacio-
absolutamente inconstitucional. Por quê? Por~ue nal de produção de proteína animal de primeira gera-
traz, às pessoas que dele dependem, a seg~nte SltU- ção, que serve de exemplo para os Estados Unidos e
ação: vocês foram julgadas, condenadas e sao culpa- a Europa? (Palmas.)

das. Agora, defendam-se. (Palmas.) Quero que a FUNAI explique também o que foi
Ora, como a FUNAI, após ter feito estudo em feito com a área de Cunhaporã, cujos produtores es-

que gastou milhares ~u, que~sabe, milhõe~ de reais, tão aqui e viajaram mais de 26 horas de ônibus para
depois de seu Presidente te-lo reconhecido como tentar defender seus interesses.
apto e tê-lo publicado no Diário Ofic~al.d~União, vai Este Parlamento tem de apreciar todas as ques-
dizer, por impugnação de um propnetano, que tudo tões de ordem nacional, principalmente as jurídicas.
isso não valeu nada? Quando se afronta o que está escrito na Constituição,

Ora, os títulos dos proprietários em volta da al- o respeito e a dignidade do cidadão, como disse o Dr.
deia Buriti foram requeridos ao Estado de Mato Gros- Newley, é preciso rever a Justiça.
so antes da décad_a d~ 20 e, algun~, .antes da década Há mais de quatro gerações, como disse o Mi-
de 10. Portanto, sao tltulos centenanos. nistro Marco Aurélio de Mello na interpretação do Re-

Agora, por um trabalho misterioso e secreto, do curso Extraordinário n° 219.983/3, é tradicional a terra
qual participou a FUNAI, por intermédio de um antro- de ocupação atual. Se há mais de 80 anos agriculto-
pólogo terceirizado, e alguém de um órgão do Estado: res ocupam áreas de 3,8 hectares, de 4,5 hectares,
mas não o proprietário da terra, que nem mesmo fOI de 5,7 hectares e de 10 hectares, como é possível
previamente cientificado, produz-se um trabalho di- aceitar isso num legítimo Estado Democrático de Di-
zendo o seguinte: "Dessa área envolta, 15 mil hecta- reito?

res são nossos. Vamos indenizar somente as benfei- Tenho orgulho por estar no Parlamento nacional
torias. Os títulos que os s~nhores compraram do pela primeira vez. Sou catarinense; tenho 35 anos e
Estado não podemos indenizar, porque essa terra dois filhos. Quero propor que se serenem os ânimos,
sempre foi da União." que se busque de fato o diálogo ou, de uma vez por

Ora, isso não existe, como concepção jurídica e todas, admitamos a nossa incompetência de dialogar.
com suporte jurídico, em nenhum lugar do mundo. Se todos queremos o mesmo objetivo, lutemos por
Quem sabe no Talibã, no Afeganistão? ele. (Palmas.) Se todos queremos justiça, que ela seja

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) feita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Afirmou, com muita proprieda~e, o ilustre catari-
Heinze) - Encerradas as exposições dos represen- n~ns.e 9ue me antece?eu, 9ue mUitas vezes somos
tantes do Poder Executivo e das entidades de c1as- dlscnmlnados. Lauro Lima disse que quem nasceu no
se, passamos aos produtores rurais e ao movimento Brasil ou é brasileiro ou é traidor. Temos de nos per-
indigenista. guntar - CIMI, FUNAI, INCRA, Governo - se somos



res.
Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Tem V.Exa a palavra.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Sr.
Presidente, quero informar que o ilustre Deputado
Antônio Carlos Konder Reis, de Santa Catarina, que
muito honra esta Casa, aqui esteve momentos antes
de começar a audiência.

Lamentavelmente, o nobre colega acaba de
perder seu irmão mais velho e teve de ir ao Rio de Ja
neiro. Ao justificar sua ausência, faço justiça a um
grande brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Com a palavra o índio Leonardo Reginaldo.

O SR. LEONARDO REGINALDO - Em primeiro
lugar, é um imenso prazer estar aqui presente ao lado
das autoridades e representantes de entidades inte
ressadas em nos apoiar de forma a caminharmos
para uma democracia melhor.

Estou falando em nome da comunidade terena,
a segunda maior população indígena nacional.

Vimos a este auditório dizer que esperamos jus
tiça, sinceridade e lealdade no trato dos nossos pro
blemas por parte da Nação brasileira, tão admirada
por pessoas de outros lugares. Devemos caminhar
juntos, na aplicação das leis que nossos representan
tes estaduais e federais se empenharam em aprovar.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Com a palavra o Sr. Luiz Francisco Caetano
Lima.

O SR. LUIZ FRANCISCO CAETANO L1MA
Represento o Dr. Márcio Cunha de Azevedo, Presi
dente da Associação dos Fazendeiros do Vale do Ara
guaia e Xingu - ASFAX, fundada há mais de 20 anos,
cujo primeiro Presidente, Dr. Luiz Carlos, encontra-se
nesta audiência.

Nossa Associação surgiu justamente de um
conflito indígena, quando foi ampliado o Parque Naci
onal do Xingu, em que os índios mataram onze lavra
dores. Desde então, ela vem trabalhando dentro do
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brasileiros, como disse o Prof. Hilário Rosa, ou vamos regime democrático, por meio do diálogo, tentando
nos vender, seja para que interesses forem, mas, se explicar a situação que aflige os produtores rurais do
não são do Brasil, não servem para nós. (Palmas.) Estado do Mato Grosso, Goiás e Pará.

Sr. Presidente, faço indagação à FUNAI sobre a Existem quatro tipos legais de áreas indígenas
densidade demográfica das áreas indígenas já de- disciplinados no art. 26 do Estatuto do índio. Atual-
marcadas no Brasil, em particular em Santa Catarina. mente, esses tipos legais têm sido esquecidos para

Vou encerrar, porque sei que há outros orado- dar prioridade a apenas um tipo, que é a demarcação
de terras indígenas pelo órgão competente, a FUNAI.
Os tipos legais são: reserva indígena, parque indíge
na, colônia agrícola indígena e território federal indí
gena. Daí por que não ser difícil encontrar, pela legis
lação, colônia agrícola, que seria um misto entre soci
edade nacional e indígenas. Por essa razão pode até
haver titulação em nome de proprietários rurais numa
mesma área em que indígenas estão querendo tam
bém produzir bens e divisas para o País, e possam
conviver harmonicamente.

De forma que não podemos unificar apenas
numa situação o problema dos territórios indígenas.
Agora, misteriosamente, tem sido levado a efeito pela
FUNAI, atualmente, apenas essa demarcação, porque
- o argumento já é conhecido, foi até falado aqui - nos
territórios eventualmente localizados, os produtores
que lá se encontram não são indenizados nos seus tí
tulos, relegando a indenização das benfeitorias à tea
trológica Portaria n° 69/89, da qual o Presidente tem
ciência. É quase impossível indenizar as benfeitorias
de grande vulto, porque são exigidos no seu inciso V,
letra Uj", as notas fiscais e os comprovantes dos paga
mentos dos encargos sociais de desmates, feitos, às
vezes, há quarenta anos pelo proprietário. Como o ci
dadão vai guardar as notas de desmates de terras e
comprovante de pagamento de encargos sociais por
quarenta anos? É o mesmo que dizer que não vai in
denizar. Isso aqui é para inglês.

Essa portaria, data maxima venia, é uma
afronta ao direito do cidadão neste País. (Palmas.)

O Presidente da FUNAI não é o grande vilão dis
so tudo. Ele está se esforçando para resolver o pro
blema, mas há uma prática administrativa errada nes
te País. A verdadeira política, como o Prof. Hilário bem
disse, é correta, mas a prática administrativa está dis
sociada dela. Neste ano, inclusive, tivemos uma reu
nião com o Presidente da FUNAI, mas não foi possí
vel indenizar os produtores rurais que tiveram suas
áreas atingidas. Com fazendas montadas, com proje
to aprovado na SUDAM, com certidão negativa da
FUNAI de vinte, trinta anos atrás, não tiveram ocasião
de receber suas indenizações de boa-fé por falta de
orçamento, dificuldades técnicas. É o caso de Ururu
Branco, a tribo indígena tapirapés, onde se criaram
140 mil hectares de terra, no Mato Grosso.



Eu ouvi falar aqui que em 1920 já havia alguém
conhecido, mas há os nossos antepassados, que esta
vam nas terras muito antes disso. Quando começamos
a reclamar daquela bolinha de terra em que estamos
assentados, nosso velho ancião, que nem sempre
pode estar junto de nós, nos diz que as terras dos nos
sos vizinhos é nossa, que nós não estamos invadindo,
estamos requerendo as nossas terras. (Palmas.)

Por isso, contamos com os senhores. Por en
quanto, não queremos conflito. Não estamos aqui bus
cando conflito, mas, sim, reivindicando a nossa terra,
que é a nossa grande verdade. E temos prova disso lá.
Alguém disse aí que nós não temos de buscar o pas
sado para colocar no presente, mas, sim, temos que
colocar a verdade na frente, e não buscar provas legíti
mas. Nossos anciões dizem: "Está vendo esse buraco
aí? É um parente seu que está enterrado aí".

É isso o que vimos dizer aos senhores. Estamos
atrás de nossas terras. Por sentimento de nossos co
rações e de nossos filhos, só vamos sairde nossa ter
ra, só vamos nos entregar depois de mortos. (Pal
mas.) Não vamos nos entregar de qualquer maneira,
não. Estamos em luta e, enquanto não conseguirmos
nossa terra, não vamos parar.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Com a palavra o Sr. Dácio Queiroz, do Mato
Grosso do Sul.

O SR. DÁCIO QUEIROZ - Meu nome é Dácia
Queiroz e sou produtor rural em Mato Grosso do Sul.

As fatalidades do mundo moderno certamente
interessam a alguém; atrocidades sem dimensão,
imensuráveis. Assim como as comunidades indíge
nas, as etnias se lançarem em invasões de proprieda
des consolidadas em Mato Grosso do Sul, certamen
te, interessam a algUém. Por enquanto, estamos ten-
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Vejo neste auditório duas partes inocentes: a que os senhores entendam, as nossas necessidades.
sociedade produtora e a comunidade indígena, que Assim como os senhores, doutores, querem ver seus
estão sendo colocados em estado de beligerância por filhos em boas escolas, nós não queremos ver os nos-
uma prática administrativa distorcida. É claro que não sos padecendo, como estamos vendo.
podemos generalizar a crítica a toda e qualquer alde- Quero que os senhores me desculpem por estar
ia que for criada no País. Mas aqui é preciso fazer falando assim. Mas quero que os senhores entendam
uma advertência, inclusive, às autoridades legislati- isso, que nos tragam até aqui, que escutem as recla-
vaso Ou seja, os casos de demarcação de "terra indí- mações de nossos filhos. Estamos aqui reivindicando
gena", entre aspas, onde não há nenhum índio, são e buscando aquilo que é a nossa verdade.
os que desafogam no ?o~flito social. .D~. nad~, te~- Conto com o apoio dos senhores. Os senhores
ta-se criar uma reserva Indlgena por crlterlos dlstorcl- dizem que querem um país melhor, mas têm de ver
dos - como bem falou o professor - sobre fa~en?as também as áreas indígenas, que são sofridas. São os
montadas, áreas que até então, ~unca f~ram Indlge- senhores que conhecem e fazem as leis. Precisam
nas. Tudo porque, com essa pratica malevola, o Go- olhar também para as áreas indígenas, que são sofri-
vemo Federal não precisa desapropriar ninguém. das.

Fica o nosso registro. Depois passarei à Mesa
uma fala do ex-Presidente da WWF, ONG que coor
dena todas as estratégias do mundo desenvolvido
para os países em desenvolvimento de estagnação
das florestas, que diz textualmente que os culpados
são esses absurdos interesses nacionalistas.

Finalizo sugerindo a esta Casa, foro adequado
para esse tipo de discussão, que essas edificações
de terras indígenas passem pelo Congresso, como
determina a Constituição Federal, porque se trata de
remoção de índios que já estão em aldeias assenta
das. (Palmas.) Número dois, a implementação de um
projeto da Casa que trate justamente de trazer a ma
téria para o Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Com a palavra o indígena James Reginaldo.

O SR. JAMES REGINALDO - Agradecemos
esse espaço que nos estão dando nesta Casa.

Quero dizer que o que me entristece, o que dói
em meu coração é ver os senhores só ao lado dos fa
zendeiros. Os senhores falam o que o agricultor faz, o
que ele tem construído. E como os senhores nos con
sideram? Também somos seres humanos como eles,
também temos capacidade. Mas não temos condi
ções.

Os senhores conhecem a grande lei. Os senho
res dizem que tudo é jogado na FUNAI. Sim, porque
somos da FUNAI. Estamos reivindicando nossas ne
cessidades, porque sabemos das nossas necessida
des. (Palmas.) Não são os senhores que estão lá. Os
senhores estão aqui, não estão lá, vendo o que esta
mos passando. A roça dos senhores, que são autori
dades, é essa aí, formam os seus filhos doutores, eles
têm roupa, tem calçado. Lá, os nossos filhos dizem:
"Pai, quero ser um doutor, mas o senhor não tem con
dições". Por que não temos condições? Porque a nos
sa terra é uma bolinha, um torrão. É isso que quero
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tando identificar a quem interessa, se aqui está claro
que não interessa nem aos brancos nem aos índios o
conflito.

índio que não quer conflito pode dançar, pintar a
cara, colocar penachos, mas deixa as bordunas e as
flechas na oca, como os que estão aqui, hoje. E nós
estamos percebendo que, no local das invasões, há
permanentemente indígenas pintados, com penachos
e com as bordunas e as flechas na mão. Enquanto
isso, somos impedidos de usar qualquer tipo de arma,
impedidos de retaliar. Temos dito que isso precisa ter
fim, porque a segurança dos nossos familiares está em
jogo. Os indígenas estão se tornando verdadeiros gru
pos de vândalos desenfreados, ameaçando a integri
dade física daqueles que se opõem à invasão com res
peito, com dignidade, com extrema tolerância, ao pon
to do limite.

Aqui não espero aplausos; espero, sim, eco de
nossa bancada. Agradeço aos Deputados que se in
teressam por nossa causa e que aqui se fazem pre
sentes. Meus parabéns a todos. Peço atitudes enérgi
cas e prontas.

O Exército brasileiro, que se propõe a proteger
as fronteiras secas do Brasil com o Paraguai na ques
tão da aftosa, tem muita competência para manter a
paz entre nós, sem tender a um ou outro lado, neutra
lizando e pacificando os ânimos, enfim, fazendo com
que, como aqui, hoje, reine a paz entre nossos indíge
nas e nossos produtores rurais.

Enquanto o INCRA mantiver a política que hoje
foi aqui descrita e enquanto não tiver a pronta deter
minação de dotar recursos para a indenização das
terras, certamente nos estará induzindo ao conflito,
pois aquele que não defende sua propriedade não a
merece. (Palmas.) E é o que temos de fazer, pelo me
nos enquanto não formos indenizados.

Para haver isonomia de tratamento na política
federal, Sr. Presidente da FUNAI, no caso de uma in
vasão indígena, é preciso que a FUNAI não dê um
passo sequer, porque se monta uma indústria de in
vasões, e o GT e as demarcações se arrastam por
mais de dezenove anos.

Meu pai tem 86 anos, que está a 10% da exis
tência do País numa área. Um homem de bem, uma
via de mão única com a Pátria. Ele já não tem mais
tempo para esperar - está com 86 anos, repito. Mas o
meu umbigo lá está enterrado. Quando nasci, não ha
via indígenas na área. E, se for assim, também morre
rei, mas de lá não arredarei pé. E aí está posto o desa
fio. É isso o que vamos ver acontecer. (Palmas.)

Precisamos de atitudes prontas, enérgicas, ime
diatas. Precisamos de eco, e não de aplausos. Isso

não merece aplausos, isso nos traz tristeza. Extrapo
lando os limites de meu Estado, digo que a integração
nacional está ameaçada, sim. Na organização dos
Estados da ONU, temos como conceito de nação o
território, a língua, o povo, a moeda e as armas. É o
que falta a Caiapônia, é o que falta à independência
dos ianomâmis. Questão de densidade demográfica
indígena? Fosse assim os kadiwéus, em Mato Grosso
do Sul, seriam ricos e estariam bem. Precisamos que
brar culturas. É possível, sim, meus amigos indíge
nas, pintar a cara, dançar e enaltecer os antepassa
dos, mas precisamos também navegar, trabalhar, nos
integrar e ser todos iguais: amarelos, pretos, brancos
e indígenas.

A indolência, a tutela, a diferenciação e a federa
!ização levam os indígenas à condição de sub-raça, e
acredito que não seja isso o que eles desejam. Não é
o que queremos nós para todos os irmãos, sejam eles
de que etnia forem.

Agradeço a oportunidade. Gostaria que os se
nhores se manifestassem sobre o que estamos falan
do, que tivéssemos eco.

A Polícia Federal age somente por solicitação
da FUNAI. Temos sofrido agressões e estamos na
iminência de conflitos reais. Nossa integridade física
está ameaçada. É preciso rever as competências das
Polícias. índio fora de sua aldeia dever ser visto como
um cidadão comum, como qualquer outro. É preciso
que a ordem seja mantida para que tenhamos a paz e
o progresso. E o indígena que quer paz é como os que
estão aqui presentes. Assim como nós, sem armas,
por favor.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Com a palavra o indígena Manoelito Pereira.

O SR. MANOELlTO PEREIRA - Em primeiro lu
gar, em nome da comunidade indígena, quero regis
trar nosso respeito a todos os convidados.

Foi constrangedor ouvir que os indígenas estão
invadindo áreas. Não somos invasores, não somos
vândalos, como acabou de dizer o convidado. Não so
mos pessoas assim. Em nenhum momento fomos in
fluenciados por alguém. Estamos em busca de nos
sos direitos. Sabemos de nossas necessidades. As
pessoas que se pronunciaram aqui, e que têm o nos
so respeito, falaram teoricamente, porque na prática
não conhecem as necessidades do povo indígena.

Quero pedir aos Parlamentares desta Casa que
aprovem o orçamento da FUNAI, para que assim pos
samos amenizar nossos problemas e atender às ne
cessidades de nossa comunidade.
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Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos

Heinze) - Com a palavra o Sr. Celso Lopes de Carvalho.
O SR. CELSO LOPES DE CARVALHO - Sr.

Presidente, gostaria de saudar todos os Parlamenta
res na pessoa do Senador Jonas Pinheiro, do Estado
de Mato Grosso.

Sou Prefeito do Município de Água Boa, no Vale
do Araguaia, no leste mato-grossense, e gostaria de
dizer que, desde outubro de 2000, a paz na região foi
quebrada, em decorrência de portarias baixadas pela
FUNAI, que determinaram a elaboração de estudos
para a ampliação das reservas de Areões, Parabuburi
e Pimentel Barbosa. Areões, só para dar uma idéia,
tem 260 mil hectares, para uma população de 832 in
dígenas.

Os estudos que a FUNAI tenta rotular de iniciais,
e que não devem trazer transtornos para os proprietá
rios da região, têm causado um verdadeiro caos no
setor produtivo, pois os antropólogos designados
para tal mister, ao chegarem às propriedades, deixam
os fazendeiros em estado de choque, pois várias ve
zes disseram que eles devem arrumar as malas e mu
dar de região, porque suas terras vão virar reservas
indígenas. Talvez o Dr. Glênio da Costa Alvarez não
saiba o que acontece no campo quando esses antro
pólogos chegam acompanhados de colaboradores
que sequer falam português.

O desassossego atinge toda a região do Vale do
Araguaia, com destaque para os Municípios de Água
Boa, Nova Xavantina, Campinápolis, Paranatinga,
Canarana, Ribeirão Cascalheira, Nova Nazaré e Co
calinho, posto que, se prosperar a pretensão da
FU NAI e de seus patrocinadores anônimos, todos
perderão parte significativa de suas áreas produtivas.
Água Boa, especificamente, na hipótese de se con
cretizar o intento da FUNAI, seria atingida em dois
flancos: de um lado, pela ampliação da Parabuburi; de
outro, pela ampliação de Areões, perdendo, dessa
forma, metade de suas terras produtivas, aproxima
damente 350 mil hectares. O Município de Nova Na
zaré, recém-criado, deixaria de existir.

Faço um parêntese para me dirigir ao Dr. Sebas
tião Azevedo, que disse que o INCRA não desapro
pria terras onde existam aldeamentos indígenas, pois
Água Boa e Nova Nazaré abrigam, cada Município,
cinco núcleos de assentamento. Portanto, é de se
concluir que lá inexistia aldeamento indígena.

Quero dizer também que as terras na nossa re
gião, desde que se instalaram esses grupos de estu
do, estão perdendo valor. Os produtores rurais estão
desestimulados a investir em suas terras e também

os bancos já não dão facilidade para o acesso ao cré
dito. Na nossa região, vivemos em paz e em harmonia
com os índios xavantes. Não existe branco querendo
invadir terra de índio e tampouco índio querendo inva
dir terra de branco. Pode-se constatar isso conversan
do com os próprios líderes dos indígenas que, na sua
maioria, não querem ampliações de reservas, mas,
sim, melhorar o atendimento nas áreas de saúde e
educação.

O próprio Dr. Glênio Alvarez é testemunha do
trabalho que Mato Grosso faz com o Projeto Tucum,
formando professores indígenas e como Estado pio
neiro na formação de professores no ensino superior.
Ouvi, inclusive, o Presidente da FUNAI falar em infor
me publicitário no Estado. E na área da saúde não é
diferente. Em Água Boa o Hospital Regional atende,
em convênio com a FUNASA, as comunidades indí
genas. Recentemente foi firmado um convênio entre a
Prefeitura e uma ONG denominada SDC, com a finali
dade de se criar um PSF indígena, melhorando as
condições de atendimento aos povos xavantes. Há
ainda o compromisso do Governador Dante de Olivei
ra de trazer recursos para as comunidades indígenas,
por meio do PADIC - são 80 mil reais a fundo perdido
para que eles possam trabalhar em suas áreas.

Sr. Presidente, defendo aqui o Projeto de Lei n°
46, de 2001, do Senado Federal, que traz para o Con
gresso Nacional a atribuição de deliberar acerca de
eventuais ampliações de reservas indígenas. (Pal
mas.) Se o Congresso Nacional é o foro competente
para discutir a vida de todos os brasileiros, as refor
mas administrativas, tributárias e da Previdência, en
fim, todos os assuntos importantes desta Nação, por
que, somente nesse caso, tira-se das mãos do Con
gresso Nacional o poder de deliberar?

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos

Heinze) - Com a palavra o Deputado Estadual José
Teixeira, que disporá de três minutos.

O SR. JOSÉ TEIXEIRA - Sr. Presidente, em pri
meiro lugar, cumprimento o Deputado Waldemir
Moka, do meu Estado, que brilhantemente avocou
para esta Casa este debate, de tamanha importância
e com possibilidade de gravidade, assim como os De
putados do meu Estado e os Senadores presentes.

Como produtor rural, apesar de ser Deputado
no meu Estado e Presidente da Comissão de Agricul
tura, quero deixar aqui meu testemunho e tecer al
guns comentários a respeito do que já ouvi. O Dr. Pau
lo Machado Guimarães, do CIMI, disse que a respon
sabilidade é daquele que errou no passado. Concordo
plenamente com S.Sa. O índio Jaci de Souza refe-
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riu-se brilhantemente, em relação a Roraima, região mãs, tinham de ser entregues aos índios e que eles
onde reside, a aspectos de invasão, latifúndio e venda deveriam receber 220 mil reais pelas benfeitorias.

de ~adeira, que.~ãoé o caso de ~a~o Grosso do Sul. Não sabem eles que comprei o terreno e que lá
Entao, cada reglao tem sua pecullandade. não existe terra desse valor. Lá a terra vale 7 mil reais

Em Mato Grosso do Sul fomos atingidos por três o hectare, porque a legislação de hoje não serve para
invasões. Com muita habilidade, conseguimos que os Santa Catarina, como foi dito aqui pelos produtores;
índios saíssem da propriedade até que fosse decidido não serve para o Paraná, para São Paulo nem para
sobre o direito à terra. Nossa região foi titulada em Mato Grosso do Sul, mas, sim, para a Amazônia,
1947, após dois anos de tramitação e fixação nas por- onde a terra não vale nada. Agora, depois de 54 anos
tas das exatorias, à época dos 66 quilômetros da fron- como produtores, temos de vir aqui e provar que so-
teira. Tivemos de respeitar o decreto de Getúlio Var- mos produtores, quando o título passou tramitando
gas, de 1943. Naquela região, ele pegou 360 mil hec- dois anos e já existia o Serviço de Proteção ao Indio.
tares, dividiu em glebas de 30 hectares e distribu- E podiam ir lá contestar, porque ficou fixado na porta
iu-as, criando a maior colônia agrícola do País no nos- da exatoria, tramitando dois anos, e não houve con-
so Município. E, àquela época, meus senhores, exis- testação.
tia índio nesses 360 mil hectares. Mas foi demarcada Portanto, meus senhores, a FUNAI tem de res-
a reserva em Dourados e os índios foram lá fixados. peitar os produtores rurais, precisa ter domínio, já que
Esses índios, então, não voltarão para as terras que o índio é tutelado, e não deve deixar que o índio inva-
ocuparam no passado. Isso, no nosso entendimento, da as terras, como está acontecendo na nossa região;
é uma piada. que ela impeça o trânsito dos alunos, entrando dentro

Sr. Presidente, agradeço a presença dos produ- dos ônibu~, agredind~ as pessoas, fazendo valetas
tores rurais do Município de Caarapó, que vieram nas rodovias estaduais e quebrando celulares dos
para cá de ônibus, uma viagem de dois dias, deixando motoristas. E não há com quem possamos falar. Em
seus afazeres e lutando para sobreviver. Em nosso Mato Grosso do Sul não existe administrador, assim
País, aquele que não produz, aquele que não usa sua ?or~o em n~nhum departamento da FUNAI, que os
propriedade com a finalidade exigida pela lei é um im- IndloS respeitem.
produtivo, é passível de ser invadido por sem-terra e Vamos tratar o produtor e o índio com dignidade.
ter suas terras tomadas para reforma agrária. De noi- Hoje, o índio não pode trabalhar nem viver em harmo-
te, somos surpreendidos - nós, que estamos efetiva- nia, como ocorria no passado. Para trabalhar, ele pre-
mente cumprindo a função social da terra, produzindo cisa ter carteira assinada. É um absurdo, porque no
e gerando emprego - com a invasão de índios, mas passado ele trabalhava nas propriedades e ganhava
invasão manipulada. seu sustento. Na região canavieira, era legal o índio

Segundo disse um historiador, lá, no passado, tra~alhar cortando cana, po.rque íamos até .a_aldeia e
morou o índio Papito. Se for lá realmente, vai-se en- aSSinávamos u~ c?mpror~lI~so com o ~apltao de le-
contrar o patrão dele com 98 anos, que trabalhou na va~ e trazer os 1n?'OS de onl~us. N~m ISSO ele pode
extração de erva-mate; vai-se encontrar O Sr. Chico hOje. porque precisa ter carteira assinada.
Assunção, sertanejo que nasceu em 1933, domina Portanto, Srs. Parlamentares, precisamos estar
um pedacinho devoluto de 5 hectares e conviveu com atentos ao absurdo e ao desrespeito que está haven-
índios. E nunca existiu reserva indígena na nossa re- do no País ao direito sagrado de propriedade. O pro-
gião. Mas não somos ouvidos. dutor necessita do CPF tabelado por 200 reais para

Um a t ól d USP f . . d d plantar milho. No dia em que pega o dinheiro, o milho
t t' n ro~ o~~ a OI na p~~Plne a e - custa 5 dólares; na colheita, custa 2 dólares e cin-

c~n ra ~~ um aln ropo ?~O p~rada~om~n a- o, porq~e qüenta centavos. Mesmo cumprindo sua função soci-
nao sa la qua era a In .ençao e e -, eu um passeio ai, ele continua sendo desrespeitado.
de duas horas de caminhonete por ela. Poucos dias ..
depois, um grupo de trabalho também foi lá. Eu os re- MUito obngado. (Palmas.)
cebi com dignidade e respeito. Esse grupo ficou 42 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
dias ali, mediu todas as cercas, os currais, as casas, os Heinze) - Concedo a palavra ao Deputado Nilson
barracões, e de lá trouxe um relatório dizendo que oito- Mourão.
centos e poucos hectares desse meu amigo José Elias Peço aos colegas a observância do prazo de
Moreira, fruto de sessenta anos de trabalho do seu pai, três minutos, pois temos doze inscritos. Depois, os in-
que deixou de herança para ele, um irmão e duas ir- tegrantes da Mesa irão se manifestar.
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A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze ) - Pois não, Deputada.

A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO - Sr.
Presidente, os Deputados vão falar numa seqüência
de três ou quatro, ou isoladamente?

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr.
Presidente, por coincidência, tive o mesmo pensa
mento que a colega.

Seria interessante que se fizesse um bloco de
quatro ou cinco Deputados, para depois haver a inter
venção da Mesa. Senão, os questionamentos se per
derão e não teremos o contraponto necessário para
estabelecer o debate, porque até agora só ouvimos
as exposições dos diferentes oradores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Vamos propor o seguinte: como temos doze
inscrnos, faremos três blocos de quatro Deputados.

Com a palavra o Deputado Nilson Mourão.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, primeiro, quero saudar todos os partici
pantes desta audiência pública, inclusive os índios,
proprietários rurais e demais interessados no debate.

Quero apresentar-me para aqueles que não me
conhecem. Sou Deputado Federal pelo Estado do
Acre, onde há muitos grupos indígenas, com os quais
convivo e trabalho, alguns até Vereadores e Vice-Pre
feitos eleitos pelo Partido dos Trabalhadores. Portan
to, a questão indígena é familiar para mim.

Observei, Sr. Presidente, que praticamente to
dos os oradores que me antecederam falaram de
modo veemente e emocionado. O índio Jaci de Sou
za, por exemplo, afirmou, de forma apaixonada, que
de fato somos os estrangeiros, o que incomodou vári
os colegas. O professor, sociólogo e antropólogo
construiu seu raciocínio dizendo que, por trás da
questão indígena, está a Rainha da Inglaterra. Natu
ralmente, ele estava falando com a alma.

Isso acontece, Sr. Presidente, porque estamos
acertando as contas conosco mesmos. Não pode
mos, neste debate, passar um borrão em 500 anos de
história, como se a questão indígena pudesse ser re
solvida em duas horas de audiência pública; como se
não existisse Raposo Tavares; como se não existis
sem as correrias; como se os índios tivessem de en
tender que têm de ser iguais a nós.

Não chegaremos a lugar nenhum, nesta discus
são, se não resolvermos o problema do etnocentris
mo. Acreditamos que todas as pessoas têm de ser
iguais a nós, ter os mesmos gostos, tradições e cultu-

ra. Os portugueses pensavam que os índios tinham
de ser como eles, assim como os bandeirantes; que
deviam ter o mesmo pedaço de terra, trabalhar do
mesmo jeno, sepultar seus mortos da mesma forma.
Isso é bobagem.

Só chegaremos a alguma conclusão se come
çarmos a admitir que somos diferentes dos índios.
Eles não têm a terra só para trabalhar; quando que
rem mais, é porque estão crescendo. Praticamente
acabamos com os índios. Hoje, eles são apenas 300
mil, mas já foram milhões que aqui viviam e trabalha
vam. Acreditamos que os índios têm de se contentar
com determinado pedaço de terra, como se eles não
devessem crescer, como desejam.

Portanto, a base de qualquer debate que envol
va a questão indígena é admitir que estamos diante
de povos vencidos, sofredores e explorados, que fo
ram sendo levados cada vez mais para os interiores e
as cabeceiras dos rios. Nós os perseguimos pelas
mais diferentes razões. Raposo Tavares tinha as dele,
assim como os descobridores e os sertanejos.

Dizemos que os índios são entraves ao progres
so, que atrapalham o desenvolvimento rural, mas isso
não é verdade. Quem atrapalha o desenvolvimento
rural do País é a política agrícola do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, que está aniquilando o pe
queno, o médio e o grande produtor rural.

Por último, concordo com os que falaram, com
tanta emoção, a respeito da interferência estrangeira
na questão indígena. Sou inclusive autor de projeto,
cujo Relator está ao meu lado, que normatiza a pre
sença de estrangeiros na Amazônia. Mas gostaria de
ver, professor, sua mesma energia, entusiasmo e
emoção usados no combate ao FMI, dentro do Palá
cio do Planalto, e àqueles que compraram as teleco
municações do País, acabando por dominar nossa
poUtica econômica.

A interferência dos estrangeiros na Amazônia
fica clara com a atuação das madeireiras asiáticas,
que estão explorando e devastando a região, e tam
bém com a venda de terras pela Internet, nos Estados
Unidos, que sequer têm proprietários. Com esse mes
mo entusiasmo, devemos combater essas ações. O
Brasil é dos brasileiros e dos índios que aqui moram,
trabalham e criam seus filhos.

Por isso, Sr. Presidente, junto-me a todos que
querem encontrar uma solução para o problema indí
gena, mas só o conseguiremos se tivermos coragem
de bater no peito e acertar as contas conosco mes
mos, de 500 anos de exploração desses povos. Preci
samos ter a coragem de admitir que eles são diferen
tes de nós e têm o direito de viver do seu jeno. Eles
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vêm ao Congresso Nacional pintados e de colar; nós,
de paletó e de gravata. Só avançaremos se admitir
mos nossas diferenças.

Para encerrar, Sr. Presidente, as diferenças cul
turais não empobrecem nem humilham uma nação,
mas, sim, a enriquecem. Ainda bem que temos sota
ques diferentes: os gaúchos, os acreanos, os nordes
tinos e os índios - estes também pintados e com cola
res. Esse é o Brasil que desejamos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Pompeo de Mattos.

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Deputado Nil
son Mourão, já que os índios vêm a esta Casa sem
camisa e com colares, gostaria de vir com trajes gaú
chos. Tentei fazê-lo nesta semana, em que comemo
ramos a Revolução Farroupilha, mas fui barrado na
entrada do plenário. Faremos sessão solene para ho
menagear as diversidades culturais do País, inclusive
a cultura gaúcha afirmativa.

Sr. Presidente, quero posicionar-me claramente
sobre o tema em debate. Assim como V.Exa., o Depu
tado Waldemir Moka e todos os que me antecederam,
interesso-me de perto por essa questão, porque, curi
osamente, nasci numa área tida como indígena, cujo
título de propriedade foi conseguido pelo Governador
Walter Jobim - avô do Ministro Nelson Jobim -, do
Rio Grande do Sul, em 1949. Depois, em 1958, parte
dessas terras foram distribuídas pelo Dr. Brizola, em
colonização agrária.

Quando Deputado e Presidente da Comissão
de Agricultura da Assembléia Legislativa do Rio Gran
de do Sul- na época, o Governador era o nosso cole
ga Deputado Alceu Collares -, a área foi dividida em
três: parte ficou como reserva indígena, parte foi des
tinada aos colonos e outra, ao Estado, onde foi feita
uma estação experimental fitotécnica de pesquisa.
Posteriormente, o Governo Collares devolveu a terra
de pesquisa do Estado aos índios, e tive a honra de
entregar-lhes o documento de devolução. Há proces
so na Justiça questionando a outra área, cujo resulta
do não se pode prever.

Menciono esse fato, Sr. Presidente, para dizer
que tenho posicionamento claro sobre o problema,
porque vivencio essa realidade. Meu umbigo está en
terrado numa terra que tem essas características e.
portanto, compreendo-as muito bem.

Quero fazer um questionamento ao Dr. Paulo
Guimarães. Não acho que essa briga seja necessari
amente fratricida; não temos de nos matar. Assus
ta-me ver minha Igreja Católica colocando índios e

brancos em pé de guerra. Não consigo entender isso!
(Palmas.)

Por isso, podemos até compreender por que a
Assembléia de Deus e o Bispo Edir Macedo come
çam a ganhar adeptos e a Igreja Católica, a perdê-los.
Se é assim, quero estar com os índios, porque, irmão
índio Jaci, minha bisavô era índia. Tenho tios índios,
que se criaram comigo. Temos a mesma natureza.
Posso até dar nomes, como o do índio Sabino. Quem
está nos assistindo na minha cidade, Santo Augusto,
sabe que ele se criou conosco, dentro de casa.

Temos uma realidade muito clara, que nos iden
tifica. Precisamos saber disso. O meu partido, o PDT,
abriga em seus quadros o ex-Deputado Juruna. É cla
ro que estamos do lado da causa indígena, mas que
remos uma solução justa, correta, adequada: que o
branco não invada a terra do índio e que o índio não
invada a terra do branco, portanto, que haja respeito
mútuo.

Quero expor meu posicionamento, Sr. Presiden
te, para que haja compreensão sobre o que está ha
vendo não só em Mato Grosso do Sul, em Mato Gros
so, em Goiás, no Amazonas e no Acre, mas também
no Rio Grande do Sul, meu Estado. Lá temos a ques
tão da Serrinha, que está sendo devolvida aos índios,
e também de Nonoai, que está sendo questionada
por eles.

Observo que, por parte da FUNAI, primeiro
abre-se o conflito e invade-se a terra de um agricultor
cujos antecessores estão plantando, no caso de No
noai, desde o século passado. Não estou dizendo que
a terra não possa ser dos índios. Até pode ser, mas te
mos de prOVá-lo, para depois tirar a terra do agricultor.
Nesse caso, deram o primeiro tiro e até hoje a terra
está abandonada. Nem o índio nem o branco pode
plantar. Perde o Município, a comunidade, a socieda
de, o índio - perdemos todos nós. Quem pode ganhar
com isso? É isso que se pretende? Qual é a posição
da FUNAI?

Nossa Justiça é morosa. Gente boa e ruim há
em todos os lugares, seja branco, seja fndio, seja pre
to, seja amarelo. Em Nonoai vimos a atuação de um
Vereador índio que, para se posicionar politicamente,
mobilizou a comunidade indígena para ocupar a terra
de um agricultor. Isso não é correto. Enfim, ocuparam
a terra e não foi possível sequer colher a lavoura.
Entraram na Justiça, o juiz deu liminar para que se co
lhesse a lavoura, mas rão devolveu a terra. O caso
está na Justiça, e a terra não fica nem com um nem
com outro.

Quero pedir à FUNAI que delimite as áreas. O
índio pode achar que a terra é maior; esse é um direito
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dele. Ele vai buscar reconhecer se essa terra é indíge
na, mas, enquanto não for reconhecida, tem de per
manecer o status quo. Quem está na terra precisa ter
garantido o direito de se manter nela, até porque essa
decisão demora muitos anos, e com isso perdemos
todos. Dizem que a Justiça tarda, mas não falha. Se
tarda, falha! Estão demorando muito para dar uma de
cisão.

Há outro aspecto: não adianta ficar questionan
do quem distribuiu a terra na época, se ela poderia ou
não ser distribuída. Se formos examinar a questão,
tudo aqui era dos índios, e antes deles não sei de
quem. Alguém foi dono, algum dia.

O que precisamos, no presente, é ter a cabeça
no lugar e fumar o cachimbo da paz. Se os senhores
da guerra se sentassem ao pé do fogo na roda de chi
marrão, garanto que, antes de lavar a erva, iriam en
contrar a paz. Precisamos dessa atitude dos brancos
e dos índios.

Não podemos ficar invadindo terra e achar que
só índio é brasileiro e branco, não. Branco e índio são
brasileiros. fndio tem seus direitos, que a Constituição
prevê. Temos de respeitá-los. fndio também tem de
respeitar o direito do branco. É isso o que queremos.
Isso é o importante. (Palmas.)

Para concluir, Sr. Presidente, é preciso fazer um
reparo. A questão é grave e a Constituição diz clara
mente que cabe ao Governo Federal demarcar as ter
ras indígenas. Aliás, até anotei aqui o prazo: 1978.
Entretanto, até hoje ninguém fez nada, ou fez muito
pouco. As terras não foram delimitadas.

Há outro aspecto, nessa mesma linha, que gera
conflito: se a União quer demarcar terra que tem sina
is antropológicos indígenas, mas cuja propriedade é
antologicamente do branco, ou seja, há muito tempo o
branco a vem ocupando, a União - o problema não é
do índio - tem de indenizar, sim, o proprietário dessa
terra. Caso contrário, será usurpação de quem está
lá, desde seus antecessores, há 100 ou 120 anos. De
um dia para o outro tem-se de entregar a terra? Não
adianta indenizar benfeitorias. Estão brincando com
coisa séria; isso não tem nenhum fundamento. (Pal
mas.)

Nós, do Congresso Nacional, temos de chamar
a nós essa responsabilidade. Quero propor aos cole
gas Deputados Waldemir Moka, Ronaldo Caiado,
João Grandão e às demais Lideranças que formemos
Comissão para elaborar um projeto, a fim de deixar a
questão clara na legislação brasileira. Se a terra é do
índio, não vou dizer que não é, embora eu concorde
com o Prof. Hilário Rosa que há antropólogos e antro
pólogos. Não vi ainda um antropólogo contratado pela

FUNAI fazer um laudo de antropologia negativo em
áreas indígenas. (Palmas.) Acho que há muitas que o
são e outras, não, mas quando o laudo conclui sem
pre que se trata de terra indígena, está se puxando só
para um lado.

Precisamos verificar isso. É aquela história do
galo torto: ele está sempre desconfiado porque, afinal
de contas, furaram um olho dele. Ficamos desconfia
dos, embora eu reconheça a antropologia como a
ciência que vai buscar, no passado, os vestígios, as
informações, os dados e os elementos necessários
para estabelecer se em determinada área houve ou
não uma comunidade indígena.

De qualquer sorte, é importante que tenhamos
muito clara a necessidade de contraditório na ques
tão dos laudos antropológicos. A FUNAI deve ter em
mãos laudos que possam ser feitos por um e por ou
tro. Na dúvida, que haja ainda um terceiro laudo antro
pológico. (Palmas.) Esse é o primeiro aspecto. O se
gundo aspecto é o amplo direito de defesa. E o tercei
ro é o seguinte: caso se constate que a área é indíge
na, não haverá problema, a União indenizará. A
FUNAI vai indenizar as benfeitorias necessárias e o
Governo Federal, do Sr. Fernando Henrique Cardoso,
vai pagar, sim, à Nação; vai pagar ao proprietário que
ali esteve por tantos anos de boa fé. Ele não assaltou,
não roubou, não matou para ocupar a terra! (Palmas.)
Não é possível que a União vá colocá-lo no olho da
rua de um dia para o outro!

Sr. Presidente, a comunidade indígena presente
sabe que tão importante para ela quanto reivindicar o
direito que tem é respeitar o direito dos outros; e tão
importante para os agricultores quanto quererem os
seus direitos é respeitar os direitos dos índios. É per
feitamente possível fazermos uma equação e solucio
nar o problema, sem briga, sem haver baixas de um e
de outro lado, porque o clima está muito ruim em todo
o País.

Faço um apelo à comunidade indígena, à
FUNAI e à Igreja Católica para que haja essa compre
ensão. Não podemos ficar alimentando briga de índio
e de branco. Não queremos aqui o Uster, a briga de
católicos e protestantes que está havendo na Irlanda
do Norte. Não queremos aqui uma guerra santa. (Pal
mas.) Queremos repartir o pão com nossos irmãos ín
dios, até porque tenho sangue índio correndo nas vei
as e tenho de respeitá-los; e os índios, reciprocamen
te, precisam respenar-nos. Contudo, se a Igreja se
propuser a isso, afirmo que estou na religião errada
ou meus líderes estão errados na religião que prego,
e não tenho absolutamente vergonha alguma de con
fessar.
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Sr. Presidente, faço um apelo também ao Poder vários lugares, sem que este Congresso realmente se
Judiciário. Com todo o respeito às decisões do Minis- posicionasse e tomasse as decisões necessárias.
tro Marco Aurélio, ressalto que, para se chegar ao fi- Esta é uma audiência pública de interesse ím-
nal de uma decisão do Supremo, passa-se uma gera- par para nós. Vimos aqui dois pontos acirrados, num
ção! Que possamos definir muito claramente isto: ha- processo quase que de enfrentamento de uma causa,
vendo indícios de que uma área ocupada pelo branco como se fosse pessoal e ideológica. Como Parlamen-
seja indígena e, havendo uma reclamação justa, que tares, temos a obrigação, nessa hora, de desarmar os
se proceda a averiguações, que se façam levanta- espíritos, de não deixar que injustiças aconteçam e,
mentos. Entretanto, enquanto persistir e não houver mais do que nunca, de resgatar a responsabilidade
uma sentença com trânsito em julgado, cabal, final, desta Casa. Seja no problema do Código Florestal,
que a terra permaneça no status quo. seja no problema indigenista, seja na área da minera-

Se o branco achar que a terra da área indígena ção, já não suportamos mais a ingerência de estran-
é dele, só terá direito à ela depois que a Justiça deci- geiros travestidos de defensores de interesses de
dir; se o índio achar que a terra que o branco está ocu- seus países, que vêm para cá meter a colher e dizer o
pando é dele, só terá direito à ela depois que a Justi- que deve acontecer em nosso País. (Palmas.)
ça, em última instância, decidir, e não esbulhando, in- O Congresso Nacional, esta Casa de 513 De-
vadindo, atropelando o processo, mas aguardando os putados Federais e 81 Senadores, deverá posicio-
trâmites. legais. Vivemos em um Estado Democrático, nar-se rapidamente, exigindo, como ponderou o Depu-
e a Justiça tem de preponderar! (Palmas.) tado Pompeo de Mattos, que o Judiciário também dê

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - respostas rápidas para uma situação de urgência ur-
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. gentíssima. Não devemos aceitar laudos maquiados,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos que venham ao encontro de interesses ideológicos e
Heinze) - Tem V.Exa . a palavra. de encontro aos interesses da nossa Nação. Essa é re-

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA _ almente a posição do Congresso Nacional. (Palmas.)
Sr. Presidente, todos queremos ter o direito de usar Saúdo, mais uma vez, o Deputado Roberto Ba-
da palavra. Não poderemos permanecer no recinto lestra, que ressaltará pontos específicos sobre a situ-
após as 18h30mim. Espero que os colegas tenham ação do Estado de Goiás. Em respeito a S.Exa., não
consideração com os outros. Peço a V.Exa . que exer- citarei o absurdo que ocorre numa das regiões mais
ça, na plenitude, sua condição de Presidente, e deter- importantes do nosso Estado.
mine o prazo correto para que cada um de nós possa Vamos continuar evoluindo não só na Comissão
usar da palavra. da Agricultura, mas também através da criação de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos uma Subcomissão, se necessário, para que se venha
Heinze) - Tenho sido tolerante, mas relembro aos a instituir aqui um relatório final, levá-lo à Presidência
colegas que acertamos um prazo com a Comissão desta Casa. Devem-se definir, o mais rápido possível,
de Orçamento, para que às 18h30min passemos a metas e conclusões para desarmarmos o espírito e
sala àquela Comissão. São 17h33min. Reitero, por- resolvermos o problema de milhares e milhares de
tanto, o pedido aos colegas e espero que respeitem pessoas que hoje vivem na intranqüilidade, sem sa-
o tempo predeterminado. ber o que pode acontecer com eles. Vamos agir com a

Passemos às exposições. Posteriormente, os obrigação que ~emos de tra~er ~ solu?â? jurídica para
integrantes da Mesa responderão às questões formu- o processo, a fim de que a Justiça seja Implantada.
ladas. Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O próximo inscrito é o Deputado Ronaldo Caia- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
do, a quem concedo a palavra. Heinze) - Tem a palavra a Deputada Marisa Serrano.

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO -
Presidente, atenderei à questão de ordem formulada Obrigada, Sr. Presidente. Parabenizo o Deputado
pelo Deputado Roberto Balestra e não me estenderei Waldemir Moka, do meu Estado, pela oportunidade
de maneira alguma além do tempo predeterminado de nos reunirmos e discutirmos um problema que é
de três minutos. candente.

Parabenizo o Deputado Waldemir Moka pela ini- Há vários questionamentos que devem ser fei-
ciativa. Afinal de contas, tudo o que presenciamos hoje tos. Já conversei com o Presidente Glênio Alvarez,
aqui estava acontecendo no interior deste Brasil, em com o Dr. Sebastião Azevedo, sobre tantos assuntos,



Já disse, e V.Exa. sabe disso, que o conflito de
Mato Grosso do Sul nos intranqüiliza muito. Se nin
guém quer conflito - ouvi aqui que nem índio nem
branco querem conflito e, sim, tranqüilidade -, está na
hora de começarmos a dar mais tranqüilidade tanto a
um quanto a outro; temos de nos dar as mãos. Esta
Casa está fazendo sua parte e quer participar desse
processo. Tenho certeza de que a FUNAI vai estar co
nosco nessa luta.

Obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Tem a palavra o Deputado Hugo Biehl.

O SR. DEPUTADO HUGO BIEHL - Sr. Presi
dente, Srs. Convidados, aos que aqui comparecem
índios, agricultores -, creio que esta audiência públi
ca realmente está proporcionando um momento sin
gular.

Tenho certeza, pelo que ouvimos e assistimos,
de que todos concordamos que precisamos de regras
de convivência, em que a lei maior é a pr6pria Consti
tuição. O que não podemos permitir é que cada um, a
seu modo, tente interpretar essas leis, especialmente
a Constituição. Se assim acontecer, evidentemente
não vamos chegar a lugar algum.

Gostei da afirmação. Aqui temos duas partes
inocentes. Ora, isso parece reforma tributária. Todo
mundo quer, mas ela não sai. Alguém está fingindo.
Tem algUém enganando alguém. (Palmas.) Essa
questão precisa ser efetivamente esclarecida, para
não usar o termo "desmascarada". Afinal de contas,
não é tolerável que façamos um jogo que leva intran
qüilidade às nossas comunidades agrícola e indígena
sem razão de ser. Aliás, Deputado Waldemir Moka,
em boa hora temos esta audiência pública proposta
por V Ex!!.

Tenho alguns questionamentos, mas pelo horá
rio não é possível fazê-los. Vou fazer uma sugestão e
gostaria de vê-Ia aprovada amanhã em nossa reunião
ordinária da Comissão de Agricultura. Farei um re
querimento à Mesa solicitando que as notas taquigrá
ficas desta audiência pública sejam remetidas à Con
ferência Nacional dos Bispos do Brasil e ao Sr. Minis
tro da Justiça, a fim de que essas duas instituições se
pronunciem sobre tudo aquilo que aqui foi dito e de
nunciado.
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seja assentamento, seja sobre a questão da área in- mos de fazer uma emenda constitucional que diga o
dígena. que é "tradicionalmente ocupada". (Palmas.)

Está tra~itando nesta Casa o. Estat~to do índio. Sou amplamente a favor de sairmos daqui com
S6 na relatona do Deputado Luciano Plzzatto tem uma comissão que possa discutir assuntos como es-
mais de dez anos. Há pouco S. Exa. estava aqui e dis- ses.
se: "Meu Deus, ainda estamos discutindo o Estatuto
do índio!". E vamos continuar discutindo pelo menos
até que cheguemos a uma conclusão.

Faço alguns questionamentos sobre tudo o que
ouvimos hoje. Quantos hectares per capita são neces
sários para que o índio possa viver? Cada um me diz
uma quantidade: 400 hectares, 20 hectares, como nos
Estados Unidos, 70 hectares, como têm os colonos em
São Paulo. Quem vai definir a quantidade de hectares?
Quem vai aceitar essa quantidade per capita? A partir
de que ano vamos declarar que, com os vestígios en
contrados naquela comunidade, aquelas terras pas
sam a ser dos índios? Então, vamos dizer que, se
acharmos vestfgios indígenas no centro de Doura
dos, que é a segunda maior cidade do meu Estado,
rodeada por aldeias indígenas, a cidade terá de ser
desapropriada? Isso é utopia, é uma loucura, mas te
mos de pensar sobre essa questão.

Acredito, Dr. Glênio, que já falamos sobre a ne
cessidade de modificação do Decreto n° 1.775. (Pal
mas.) Trata-se de decreto administrativo, que cabe à
FUNAI. Já discutimos sobre essa questão. É claro
que o Ministro da Justiça vai ter de levar esse decreto
ao Presidente da República e homologá-lo, mas a
FUNAI tem de assumir a responsabilidade de iniciar,
discutir e modificar o processo, para que os conflitos
sejam minimizados neste País.

Estou disposta, como todos os colegas já disse
ram, a trabalhar juntos para encontrarmos uma solu
ção. Tenho certeza de que V.Sa

. terá nesta Casa com
panheiros ajudando a resolver esse impasse.

A Casa também tem de assumir sua posição,
não "enrolar" o Estatuto do índio e forçar o Governo
Federal a tomar uma atitude. Temos de nos mobilizar.
Acredito que todos estamos nos propondo a isso.

Portanto, se o artigo que diz que as terras tradici
onalmente ocupadas por índio não está claro - vários
disseram isso -, como vamos ficar? Tenho a proposta
do Estatuto do índio de junho de 1994 e a proposta de
abril de 2000. Elas são completamente antagônicas. A
proposta de 2000 retira o que significa a expressão
"tradicionalmente ocupada", não toca nesse assunto.
Se a proposta de 2000 não esclarece, e a de 1994, em
três artigos e subartigos, diz o que é "tradicionalmente
ocupada", como vamos ficar? Se isso não está claro,
cabe a todos n6s, Deputados e Senadores, discutir
mos e chegarmos a uma conclusão. Acredito que te-
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Simplesmente não podemos dizer essas coisas Por ser minoria nesta Casa, às vezes nosso par-
e elas ficarem no ar. O representante do CIMI- com tido tem sua posição confundida como radical, quan-
meu respeito - disse aqui ser preciso fazer a reforma do trata de questões relacionadas com índios, com
agrária. Sou do oeste catarinense, da cidade de Cha- reforma agrária e outras mais que levam ideologia em
pecó. Existem, naquela região, agricultores que nun- consideração.
ca viram índios, mas que agora estão tendo suas ter- Li o documento da CNA e analisarei os aspectos
ras seqüestradas em nome de índios que lá não exis- que creio positivos. Não entrarei no mérito dos outros.
tiam. Se existiam, foi há mais de cem anos. Esses É interessante que o documento da CNA, quando se
agricultores, há cem anos, têm escritura pública de reporta ao Estatuto do índio, faz cobranças - previsão
suas terras. Então, é preciso que alguém explique de recursos orçamentários para a FUNAI e mais aten-
isso muito bem para nós. (Palmas.) ção com o novo Estatuto do índio - e propõe uma co-

Todos podemos nos apresentar como alguém missão para regulamentar os conflnos. Esses são
que defende alguma coisa. Aliás, é difícil julgar al- pontos positivos. A própria CNA fala em seu docu-
guém. Todos monitoramos nossas decisões com mento ~obre o não-conflito. Evidenteme~te, não exis-
base nas nossas experiências, mas não temos o dire- te conflito com apenas uma parte. Conflito só ocorre
ito de enganar. Isso não vamos permitir nesta Casa. quando duas partes estão envolvidas. Portanto, com

E 't d 't' d d d relação a possíveis enfrentamentos, quando se trata
a respel o o que, com mUI a propne a e, e- d" fl't t "t 'd' tá

f d D t d P d M tt t b' e con I o sangren o - en re aspas -, o In 10 es

D
en etu dO Mep~ a SO ompeo e a os e am em a em uma situação completamente desfavorecida nos
epu a a ansa errano. t bél' d I - t P' - é. aspec os ICO, e ocomoçao e c. or ISSO nao

Comunico aos colegas da Casa e aos que nos possível entrar nesse mérito.
visitam que já tomei as providê~cias n~c~s~árias p~ra A FUNAI alegou, com muita propriedade, que a
elaborar propost~ de emenda a ~onstltulçao qU,e visa legalidade é o ponto principal. É ela que emperra o
escla~ec~r o § 6 ?O ~rt. 231, ~Izendo que, ~Iem de bom andamento de várias questões. Ouvimos vários
benfeltor~as, t~mbem tltul?s ha~ldos em boa-fe - h~u- Deputados dizerem que esta Casa é o local propício,
ve boa-fe - tem de ser Indenizados. (Palmas.) Nln- ideal para resolver esses problemas.
gu~m pode ~e~ pe~alizado neste ,Pa.ís por ser vj~inho O CIMI alega erros jurídicos. Evidentemente,
?e ~ndlo, se ~ lindeiro de terra de I~dlo. A comu~ldade em algumas situações ocorrem erros jurídicos. No en-
Indlgena est~ crescendo em f~nçao da p~oteçao que tanto, há uma relação numérica do total de índios com
todos confenmo.s a ~Ia. Eyreclsam ~mphar suas ter- o total de hectares de terra. Não dá para entrarmos
ra~, mas q~: sejam Indenizadas devidamente. Esta a nesse mérito, porque, com certeza, há pessoas que,
minha poslçao. (Palmas.) sozinhas, possuem 5, 10, 20, 40 mil hectares de terra.

Sr. Presidente, amanhã estarei apresentando Dessa forma, não podemos discutir essa distribuição.
este requerimento e gostaria de vê-lo aprovado. Para Essa é uma questão política, e é no meio político que
tal, peço apoio a todos os colegas. Se não tivermos deve ser resolvida. E a solução passa por um proces-
uma resposta convincente, tanto da Conferência Na- so de reforma agrária que não existe no País. O agri-
cional dos Bispos do Brasil como do Ministério da cultor hoje, seja pequeno ou médio, vive situação
Justiça, convocaremos essas autoridades para aqui, completamente fora do contexto, em situação de po-
perante os brasileiros, dizerem o que pensam. (Pal- breza, de miséria e outros problemas.
mas.) Tentamos incluir no Orçamento da União recur-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos 50S para se fazer a reforma agrária. Foi difícil até para
Heinze) - Com a palavra o Deputado João Grandão. a bancada ruralista, em última hora, entrar com

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Pre- emenda sobre o endividamento na LDO para resolver
sidente, Sras. e Srs. Deputados, parabenizamos o alguns problen:'~s: _. .
Deputado pela iniciativa. Tivemos também o cuidado O Prof. Hllano alegou a quest:'l0 constltuclona! e
de procurar saber a causa da ausência da Ora. Maria, de forma clara cc:b!OU dos antrop.ologos compromls-
que alegou problemas de ordem estritamente pessoal s~s com ~s declsoes antropológicas. <?~ncordo em
. . . . _ . 'genero, numero e grau, mas levanto dUVidas. Como
Justlflca.ndo assim .0 seu nao-compareclmento. Mes- fica quando o laudo antropológico é legal e ético, mas
~~ as:'m nos sentimos ~ontemplad_os por ~ossa par- é contestado pela Justiça? Quem decide? O que é
tlclpaçao nesse requenmento. Nao farei nenhum verdadeiro? Seria o laudo antropológico? E se ele for
questionamento, porque percebo que estamos cami- contestado, e a Justiça disser que não tem validade?
nhando para a solução já esperada. Fica no ar essa questão que precisa ser resolvida.
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Claro que discordo do professor, do advogado e do eia me ensina que essa questão é eminentemente ju-
p~lftico que não t~m ética, mas em muit~s c~sos - rídica e diz respeito à interpretação da lei.
nao estou generah~a~do - temos um Le~lslatlvo ex- Começarei minha fala fazendo referência ao
tr.em~mente protecl.?nlsta. E o que poderia ser resol- que disseram o President d FUNAI D P I
vldo fica sem SOlUça0 e a e o r. au o

. Guimarães, do CIMI. O Presidente da FUNAI disse
Temc:s problen:'as. Em D~u.rados, por exempl?: que a questão da terra indígena é um direito concedi-

com r.elaçao à alde.la Panamblzlnho, o problem~ Ja do e não um direito adquirido. Esta é a questão. Esse
poderia estar resolvido se houvesse vontade política. entendimento é o da FUNAI do CIMI das ONGs de
O que falta, portanto, é vontade política para resolver um modo geral, do Governo Federal. Com base n~sse
problemas. entendimento, gostaria de ler o § 1° do art. 231 da

O índio alegou que há falta de respeito entre Constituição Federal. É importante enfocarmos a dis-
eles. Participei da CPI da FUNAI, citada no documen- cussão sobre o que está posto nesse parágrafo.
to da CNA. Estive em Roraima. Então, alerto os com- Diz o § 1°:

panheiros, Deputados Hug.? Biehl e P?mpe~ ~e Mat- São terras tradicionalmente ocupadas
to~, sobre o fato de q.~e nao é a Igreja .Catohca qu~ pelos índios _ aqui a Constituição define o
cria proble~s na regia? Pudepresenciar. em Roral- que é tradicionalidade deixando de tratar o
ma, onde VIsitamos várias aldeias, que eXistem tam- t f-' It I ... . . " assun o como ques ao cu ura I como vigia
b~m ev~ngellcos env?lvldos, e mUitos fomentando a até então, e passando a tratá-lo do ponto de
discórdia entr~ os índiOS. Iss~ deve_ser. lembrado. De- vista étnico _ as ar eles habitadas (.. .)
vemos levar ISSO em conslderaçao Independente- p
mente da nossa religião. Precisamos aumentar a von- Ou seja, o lugar onde o índio mora é uma terra
tade de identificar os problemas e não simplesmente tradicionalmente ocupada pelo índio. Não interessa
atentarmos para determinada situação. Se falta von- que o índio esteja ali há um, dois, três, quatro, cinco
tade política, temos de nos enquadrar. Nesta Casa, dias ou há anos. Enfim, onde o índio mora significa
nós, Partido dos Trabalhadores e PDl, ideologica- uma terra tradicionalmente ocupada pelo índio. Se-
mente contestamos várias decisões, mas somos mi- gundo entendimento do Ministro Nelson Jobim, este é
noria. Se o PMDB, o PFL e o PSDB, que dão susten- o primeiro círculo que define a questão da demarca-
tação ao Governo Fernando Henrique Cardoso, qui- ção de terras indígenas. Em segundo lugar, vem a
serem resolver o problema do Estatuto do índio, ama- questão da área necessária ao desenvolvimento da
nhã mesmo estará resolvido, porque se aprova a ur- sua atividade produtiva.
gência urgentíssima. Portanto, onde está a vontade E continua o § 1°:
política? Com o PT, o PDT? Com os partidos de opo- ... as utilizadas para suas atividades
sição? Ideologicamente, eles às vezes contestam al- produtivas...
gumas posições? . . ,_.

. _ O terceiro Circulo refere-se a questao ambientai
Sr. Preslden~e, faço entao um apelo: ~sta Casa _ áreas por eles habitadas em caráter permanente,

tem um comproml~so que depende do apoIo da ~an- imprescindíveis à preservação dos recursos ambien-
cada de sustentaçao do Governo Fernando Henrique tais necessários ao seu bem estar.
Card~so. Os pr~b.lemas relativos ao índ~o, à refo.rma O último círculo, conforme definição do Ministro
agrária e ao endlvldame~to somente serao resolVidos Nelson Jobim, diz respeito às áreas necessárias à
se houver_vontade política por parte da bancada de sua reprodução física e cultural.
sustentaçao do Governo. (Palmas.) Analisando o § 1°do art. 231, o Ministro Nelson

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Jobim define - vai também um entendimento meu so-
Heinze) - Com a palavra o Deputado Salomão Cruz. bre o que S.Exa. concerne - que o primeiro critério, o

O SR. DEPUTADO SALOMÃO CRUZ - Sr. Pre- da propriedade, é objetivo. Segundo a Constituição, o
sidente, sou de Roraima e, para minha surpresa, não lugar onde o índio mora é terra tradicionalmente indí-
imaginava que a questão indígena aflorasse nos ou- gena. O segundo critério, que estabelece a área para
tros Estados da forma como aflora no meu. Conheço o índio caçar e pescar, é objetivo. Ali ele planta, caça e
um pouco dessa questão. Na Legislatura passada fui pesca. O terceiro critério, que trata dos recursos natu-
Relator de uma PEC que tenta alterar o § 1° do art. rais, no meu entendimento, já passa a ser subjetivo.
231. No entanto, misteriosamente, essa PEC está ar- Vejam bem. Se uma comunidade indígena se situa no
quivada e até hoje não foi votada. Não quero discutir a curso médio de um rio, por exemplo, o Xingu, e nas
questão política, apenas a técnica porque a experiên- cabeceiras desse rio existe uma comunidade não in-
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dígena que passa a desenvolver uma atividade indus
trial, essa comunidade pode poluir o trecho do rio até
a área indígena. Dessa forma, o laudo antropológico
pode caracterizar aquela terra como de índio. O últi
mo critério, por fim, é o que diz respeito à questão da
preservação da espécie. Esse critério objetivo, no
meu entendimento, significa que, daqui a 20,30,40
anos, as comunidades indígenas vão ter determina
dos números de habitantes. Com base nisso e no art.
22, começou a haver uma expansão na demarcação
de terras indígenas.

O resultado disso é um dado muito claro que
vou lhes fornecer. Trabalhei na emenda constitucional
que relatei. Atualmente, no Brasil, cada índio tem uma
média de 12 hectares de terra e, na Amazônia, algo
em torno de 500 hectares por índio, imaginando que
as áreas dessa região foram demarcadas a partir da
Constituição de 1988. Cito um exemplo que clarifica
bem essa questão. No Mato Grosso do Sul existem 31
mil índios e 27 mil hectares de reserva. Só no Pará, na
reserva indígena Cachoeira Seca, existem 27 mil e
500 hectares por índio. Isso quer dizer que o índio do
Pará dispõe de muito mais áreas do que todos os índi
os do Mato Grosso do Sul. Apresento essa questão
de forma bem clara, porque, no meu entendimento,
não adianta revogar o Decreto n° 1.775. Concordo
com a tese de que a criação de uma Comissão nesta
Casa, destinada a analisar, mudar e propor uma legis
lação que seja mais objetiva, que defina com clareza
a questão da demarcação de terras indígenas, será a
solução para resolver essa situação de iminente con
flito entre índios e não índios, principalmente na Ama
zônia Ocidental onde a extensão de áreas indígenas
é assustadora.

Para concluir, ressalto que só uma área indíge
na no meu Estado, a reserva Mapuera, que antes da
Constituição ficava a 70 quilômetros do limite do Esta
do do Pará, hoje foi ampliada para 422 mil hectares.

Gostaria de apresentar uma outra questão ao
Presidente do INCRA, pois não ouvi a explanação de
S.Sa.

O INCRA, segundo o art. 4° do Decreto n° 1.775,
diz:

Verificada a presença de ocupantes
não índios na área sob demarcação, o ór
gão fundiário federal dará prioridade ao res
pectivo assentamento, segundo levanta
mento efetuado pelo grupo técnico, obser
vada a legislação pertinente.

No meu Estado, Roraima, temos mais de duzen
tos posseiros que se apropriaram de terras indígenas.
Embora o INCRA tenha uma gleba, repassada ao ór-

gão pela União, de 72 mil hectares, ele não está cum
prindo essa determinação legal. Esse órgão está as
sentando outros produtores e não está dando priori
dade ao que determina a lei.

Concluindo, Sr. Presidente, no meu entendi
mento, o Governo Federal é responsável pela maioria
dos conflitos existentes em área indígena. Se o Go
verno Federal quiser, ele pode resolver essa questão.
Tenho certeza de que o Congresso Nacional, com
esta Comissão, pode contribuir de forma substancial
para resolver essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Com a palavra o Deputado Gervásio Silva.

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA - Sr. Pre
sidente, colegas Parlamentares, autoridades, delega
ção de Santa Catarina, não farei pergunta alguma,
até porque, no meu entendimento, penso que o Con
gresso deve votar uma legislação adequada para que
se resolva objetivamente essa questão.

Na verdade, embora tenham falado muito aqui
que brasileiro é só índio, entendo que nós todos so
mos brasileiros. Não está havendo respeito para com
essa questão, assim como não houve para com Santa
Catarina por parte da FUNAI edoCIMI. Existe uma lo
calidade perto de Chapecó, em que as pequenas pro
priedades foram seqüestradas e seus proprietários
até hoje não foram indenizados. Recentemente, ocor
reu o mesmo nos Municípios de Cunha Porã e de Sa
udades, como pode confirmar a delegação presente,
que é de lá e do extremo oeste de Santa Catarina.
Como já foi dito aqui, 99% das propriedades daquela
região têm menos de 10 alqueires. Houve invasão,
sim, por parte dos índios. Entretanto, acredito que al
guém estimulou os índios a saírem da reserva de no
noai para invadirem o oeste catarinense. Infelizmente,
em função de vaidades, essa questão serve de palan
que. De maneira irresponsável, muitos se utilizam
desse palanque. O que houve realmente - e existem
testemunhas presentes - é que, após decisão judicial
determinando a saída dos índios, os veículos cedidos
para transporte deles ficaram seqüestrados na reser
va de nonoai e esse fato dependeu de uma ação junto
ao Ministro da Justiça. Entretanto, não foi uma ação,
mas uma pressão. O Ministro da Justiça foi procurado
várias vezes para tomar providências junto ao Presi
dente da FUNAI. Felizmente, os veículos foram devol
vidos. Isso é um verdadeiro absurdo. O que se quer
com isso? Que esses pequenos produtores venham
engrossar as fileiras do MST, que também dá palan
que a boa parte deste País? (Palmas.)

Os agricultores criaram suas famílias na região,
onde estão há duas, três, quatro gerações, como dis
se o companheiro, Deputado Hugo Biehl. Depois da
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saída dos índios, indivíduos da FUNAI ainda foram ao
local fazer terrorismo.

A situação do pequeno produtor rural no Brasil é
de tanta necessidade como a dos índios. No caso de
Santa Catarina, houve grande desrespeito ao peque
no produtor rural. Como foi dito, as entidades organi
zadas tinham de realmente cuidar da causa. O que se
quer com isso? Gerar conflito? Interessa a alguém o
conflito? Não interessa ao Parlamento, nem aos pe
quenos produtores, nem aos índios.

É vergonhoso, num país com a extensão territo
rial do Brasil, haver conflito dessa natureza. Está fal
tando bom senso. Por isso, desde que estou aqui,
aprendendo, porque esta é minha primeira Legislatu
ra, sempre defendi que o Congresso Nacional deve
evitar ao máximo que haja abertura nas leis que per
mita, através de portarias, instruções normativas e re
soluções, decisões que tenham influências importan
tes em qualquer segmento, seja do setor produtivo,
seja de outro. Enfim, para que a questão seja resolvi
da, é preciso que a legislação seja objetiva.

Quero dizer ao Sr. Presidente da FUNAI e ao re
presentante do CIMI, que fez discurso empolgado,
que aqueles pequenos produtores têm, sim, o direito
e o dever de defender sua propriedade, seja de que
jeito for. Não podemos permitir que quem está na re
gião há três gerações, em propriedade de cinco al
queires, sustentando sua família com dignidade - e
todos sabemos que a agricultura familiar de Santa
Catarina é modelo para o Brasil e a Europa -, possa
daqui a pouco ter sua pequena propriedade invadida.

Todos somos brasileiros, os catarinenses que
estão na região são brasileiros e querem simples
mente respeito, dignidade e ser tratados com igualda
de pela FUNAI, pelo CIMI e por todos os órgãos en
volvidos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos

Heinze) - Com a palavra o Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, senhores
convidados, quero somar-me aos demais colegas
que enalteceram a iniciativa do Deputado Waldemir
Moka e pedir a S.Exa. que faça novo requerimento de
audiência pública. Tenho a impressão de que teremos
de realizar outras audiências públicas - e acho que há
unanimidade quanto a isso -, a exemplo de outros as
suntos, cujo problema conseguimos resolver.

Todo mundo sabe que esta é a Casa do povo,
aqui as contradições são discutidas, e a luz acaba
chegando. São inúmeras as questões que já conse
guimos resolver. No entanto, não se resolve sérios

problemas na primeira audiência pública. Em outra
oportunidade, outros Ministros e representantes do
Judiciário deverão estar presentes. Realizaremos re
uniões até encontrarmos a solução final.

Hoje, especificamente, trago minha preocupa
ção com relação a determinadas ações do Governo,
em que somos pegos de calças curtas. No meu Esta
do, Goiás, há poucos problemas na área indígena. To
dos nós, inclusive os goianos, fomos surpreendidos
com decreto presidencial publicado no Diário Oficial,
envolvendo Aruanã, cidade turística que tem alguns
índios, não mais do que, segundo uns, quarenta, se
gundo outros, setenta. Posso dizer de cátedra, porque
convivo com eles desde 1950, que era menino e fui
pela primeira vez à aldeia dos carajás no Município de
Aruanã. Sou uma das testemunhas do processo, mas
nunca fui arrolado. Estou sendo enrolado, mas não fui
arrolado.

Para surpresa de todos, o decreto presidencial
considera grande área dentro da cidade como reser
va indígena dos carajás. Os índios carajás foram para
aquela região no passado, levados por um morador
da cidade, naquela época uma aldeia, um pequeno vi
larejo, o Sr. João Ortiaga, que, por questão regional,
doou aos índios, para que pudessem morar, pequeno
pedaço de terra dentro da cidade, onde foi formada a
aldeia dos carajás. O tempo passou, a população dos
carajás nunca aumentou e continuou a viver na cida
de. Atualmente, uma das secretárias da Prefeitura é
índia carajá. Vivem na cidade como brancos, nunca ti
veram nenhuma ação que não fosse a dos brancos.

No entanto, a FUNAI resolveu que a área era re
serva indígena. Como se não bastasse, a área onde
os índios estão é a parte nobre da cidade, entre o rio e
a Avenida Caio Pacheco, a mais importante da cida
de, com pista dupla, arborizada e florida, onde estão
as melhores casas, o prédio do SESI e outras entida
des. Mas a FUNAI não se limitou a isso. Na área con
siderada Aruanã 2 ou Aruanã 3, está instalada, com
verba do Governo Federal - aliás, verba pequena, 8
milhões de reais -, a estação de tratamento de esgoto
sanitário da cidade. Não há uma rua na cidade que
não tenha rede de esgoto sanitário instalada. Agora
seria feita a ligação na estação de tratamento, onde
foram gastos 8 milhões de reais. O decreto foi publica
do exatamente quando seria feita a ligação do esgoto
com a estação de tratamento.

Preocupa-me que a ocupação da estação de
tratamento esteja sendo feita por índios que não os
carajás. Estou dando meu testemunho e acho que
mereço fé, porque há quatro mandatos sou Deputado
Federal. Para a região estão indo alguns índios xa
vantes, que estavam perdidos em outras regiões.
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Esses índios estão sendo trazidos e estão sendo Foi enganado, como acredito que aconteceu em ou-
construídas ocas, taipas etc. tras ocasiões, para que assinasse projeto de desa-

No mês passado, acompanhei um juiz federal, propriação.
Dr. Carlos Humberto de Souza, titular da 3a Vara de Sr. Presidente, vou passar às suas mãos todo o
Goiânia, que achou a história muito mal contada e re- processo da Justiça Federal e toda a história da for-
solveu fazer inspeção in loco. Convocou a FUNAI, mação da cidade de Aruanã, para não deixar dúvida.
que não compareceu durante, mas depois da visita. O Gostaria que fossem tiradas cópias e que elas fossem
representante da FUNAI, por i~sistê~c~a do j~i~ fede- passadas para a FUNAI e o INCRA e fossem envia.
ral, participou de conversa apos a VIsita. O JUIZ per- das oficialmente ao Presidente da República, para
guntou o porquê daquela ocupação em estação de que S.Exa. tome conhecimento do que ainda não co-
tratamento, e o representante da FUNAI não soube

nhece e que já assinou.responder.
Exatamente naquela data, estavam sendo cons- Muito obrigado. (Palmas.)

truídas ocas para os índios, que não são de Aruanã e O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
de Carajás. Faço essa afirmação, porque convivo na Heinze) - Com a palavra o Deputado Padre Roque.
região e tenho propriedade na cidade desde 1950. O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sr. Presi-

Entendo que errar é humano, todos cometem dente, senhoras e senhores, infelizmente, não pude
erros, mas lamento profundamente a atitude do Presi· estar presente à primeira parte da reunião, quando os
dente da República, que assinou decreto presidencial componentes da Mesa expuseram suas opiniões,
sem a consciência do que estava fazendo. Agora, a ci- versões e visões. Pelo que pude constatar logo em
dade tem esgoto e estação prontos e não pode fazer seguida, de fato se trata de assunto do mais alto inte·
a ligação, porque a FUNAI estabeleceu que a área é resse e da mais viva paixão.

reserva indígena. Gostaria de começar minha intervenção afir-
as índios nunca foram moradores da cidade de mando que é sintomático, três dias após o encerra·

Aruanã. Passaram a morar lá quando o Sr. João Ortia- mento da Conferência Mundial contra o Racismo, em
ga deu a eles um pedaço de terra, onde estão até Durban, na África do Sul, em que as grandes potênci-
hoje. Essa história não é contada por mim, que estou as não aceitaram sequer discutir com seriedade o
lá desde 1950, mas por toda a região, do Registro do resgate da história, estarmos hoje praticamente em
Araguaia à Ilha do Bananal. Todos conhecem a histó- situação análoga. Estamos discutindo não o que se
ria, só a FUNAI não foi capaz de buscar a verdade. deve ou não se deve fazer neste momento.

Se os antropólogos que apresentaram o relató- Muito bem falou o meu companheiro, Deputado
rio erraram, agora é o momento de corrigi-lo. Por isso, Nilson Mourão, quando disse que certas questões
peço encarecidamente que, para a próxima audiência não são resolvidas em duas horas de debate de au-
pública, sejam trazidos os verdadeiros e legítimos diência pública. O problema é monumental e deve ser
possuidores do Município de Aruanã. enfrentado com cabeça fria, muita racionalidade e

O juiz federal, quando esteve na região, conver- sem emoção.
sando com os índios, pediu a eles que dessem algu- Acredito que algo deve ficar claro neste momen.
ma prova de que viviam na região há tantos anos. to: a história estabelece o vencedor e o perdedor da
Eles disseram que em seu cemitério foi passada pa- luta. E os perdedores estão nesta sala, novamente
trola. Ora, se isso aconteceu, foi há pouquíssimo tem- em minoria. Não sou descendente de índios, mas dos
po, dois, três ou quatro anos. Algum vestígio deveria exploradores, faço parte dos brancos, dos europeus,
existir. Não existem ossos ou pedaços de madeira não tenho sangue mestiço de origem nenhuma nem
que poderiam ser do caixão, que poderia ter sido usa- tenho o pé na cozinha ou na senzala, como disse ter,
do para enterrar os índios, ou pedaços de pote, não um dia, certo sociólogo que tanto está desonrando
existe nenhum vestígio, nenhuma prova. este País. Mas estudei durante anos a história das

Tenho certeza de que haverá nova audiência Américas e especializei-me em história e cultura lati-
pública. Para ela, solicitaremos a presença da Justiça, no-americana. Por isso, também estudei a história e a
que deve estar presente, como ocorreu em outras au- cultura dos indígenas e dos aborígenes brasileiros.
diências públicas.

Lamento profundamente que o Presidente Fer- Deixo claro que, em todos os momentos históri-
nando Henrique tenha sido enganado mais uma vez. cos, alguém ganhou e alguém perdeu, e quem perdeu
Conheço o Presidente e sei que S. Exa. não assinaria sempre foram os primitivos habitantes dessas terras,
o decreto se tivesse certeza do que estava fazendo. e quem continua perdendo hoje são eles e os agricul-
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tores, principalmente os pequenos agricultores. Essa
é a dura verdade.

Lá no meu Estado, o Paraná, existe o mesmo
problema. Em Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras,
Chopinzinho e tantos outros Municípios, há reserva
indígena. Converso com os índios não com muita as
siduidade, mas com relativa freqüência, e sei que eles
estão vivendo em miséria odiosa e inaceitável e estão
sendo cercados cada vez mais pela civilização dos
brancos. Hoje estão querendo ampliar sua reserva,
até porque os povos cresceram, graças a Deus, e pre
cisam de mais espaço.

Também deixo claro que aquilo que o Deputado
Nilson Mourão falou é perferto. Não se pode imaginar
que um indígena ou um aborígene ou o aqui chamado
índio tenha de viver como branco, tenha de ser como
branco e que seja considerado, como foi dito nesta
Casa de maneira odiosa e violenta, como indolente e
preguiçoso. Não posso aceitar isso. O índio não é pre
guiçoso, nunca foi preguiçoso, soube cuidar de sua
sobrevivência durante séculos. Hoje, continua fazen
do isso onde lhe é dada a condição, onde não explo
rado ou dizimado.

Sempre me posicionei nesta Casa em favor da
queles que são excluídos, sejam eles índios, negros,
sem-terra, pequenos agricultores, trabalhadores em
geral, todos aqueles que a sociedade exclui.

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer aos ín
dios, aos meus amigos indígenas que, infelizmente,
se o Código Florestal for aprovado da forma como
está proposto, em mais trinta anos, nenhum de vocês
sobreviverá, simplesmente morrerão e pronto, porque
não haverá mais floresta nem nada, e a terra será ar
rasada.

Nesta Casa, precisamos olhar não apenas
para nós mesmos, mas para as gerações futuras, de
ixando-lhes garantia de sobrevivência. Termino di
zendo, Sras. e Srs. Deputados, que temos de votar,
sim, e tomar os rumos desses debates. Quem sabe,
as áreas maiores destinadas aos indígenas amanhã
serão a garantia da sobrevivência até de nós bran
cos, porque soja e milho se podem plantar muito
mais em menos terra, mas natureza, ar, água, fauna
e flora, morre, acabam e se restauram apenas em
milhões de anos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos

Heinze) - Tem a palavra o Sr. Deputado Clovis IIgen
fritz.

O SR. DEPUTADO CLOVIS ILGENFRITZ - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e se
nhores, cumprimento toda a Mesa, na figura dos Pre-

sidentes do INCRA e da FUNAI, além de todos os que
aqui vieram para defender seus interesses e buscar
solução para os problemas. Cumprimento também a
comunidade indígena aqui representada.

Não pertenço a esta Comissão e, por isso, não
pude participar desde o início e nem poderei permane
cer até o término dos trabalhos. Afinal, a agenda do
Congresso está enlouquecida e não poderia ser dife
rente, pois muitas coisas acontecem ao mesmo tempo.

Entretanto, não poderia deixar de trazer aqui o
meu testemunho. Não repetirei as palavras, mas con
cordo com o que foi drto. No momento em que entrei
neste plenário, o Deputado Pompeo de Mattos estava
falando a respeito de assuntos importantes. Ouvi tam
bém outros comentários, como os dos Deputados
João Grandão e Padre Roque. S.Exas. abordaram as
pectos que se somam ao que foi dito por outras pes
soas, como a Deputada Marisa Serrano, que se en
contra ao meu lado.

Fico indignado. Afinal, estou com mais de 60
anos, e desde criança escutava as pessoas dizerem
que o índio estava abandonado e que, desde Pedro
Álvares Cabral, ele era posto em situação secundária.
Além disso, ouvia dizer que as comunidades indíge
nas eram perseguidas, exterminadas, e assim por di
ante. Houve um tempo em que era esse o problema;
agora, o problema é que os índios estão invadindo a
terra dos brancos. Tal terra lhes foi tomada em deter
minado momento da história, e não há solução para o
problema. Hoje, vemos que se busca uma alternativa
para a questão, e considero isso meritório. Sou novo
na Casa e não conheço muito bem os colegas, mas
fico feliz em ver isso acontecer.

Agora, um setor branco, sentindo-se prejudica
do, está aqui para buscar soluções. De acordo com o
que sei, não foram os índios que convocaram esta re
união, mas, sim, os que se sentem prejudicados. Cre
io que agora teremos uma solução.

É preciso considerar que há pessoas prejudica
das. E há um Governo estabelecido que edita medi
das provisórias - e vale notar que hoje festejamos a
regulamentação de tal instituto. Ora, milhares de me
didas provisórias foram editadas repetidamente. Lem
bramos que é possível a edição de decretos para se
governar em determinados limites da lei. Além disso,
existem projetos que tramitam nesta Casa em regime
de urgência urgentíssima, como o Projeto de Lei n°
4.147, que pretende a privatização da água no Pais.
Se existem todas essas medidas e formas de gover
nar, por que não existe urgência para se aprovar o
Estatuto do índio? Onde estamos? Parece-me hipo-
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crisia de nossa parte - e me incluo nisso - não resol- monia entre estes e os brancos por parte dos que diri-
vermos os problemas que surgem. gem o Brasil.

Certo deputado aqui disse que a grande maioria A fim de que o problema seja resolvido de imedi-
dos membros que co.mpõem a base de sustentação ato, sugiro duas propostas à Mesa. A primeira delas é
do Governo tem condl~o~sde resolver esse p.roble~a que a Advocacia-Geral da União interprete o art. 231
e;m ?4 ho~as ou, no maXlmo, ~8 horas - mas ISSO nao da Constituição Federal corretamente' a segunda é
e feito. Tais pessoas fazem discurso a favor desseou. . _', ..
daquele segmento. Onde estamos? Que palhaçada é que sejam ?~ssadas todas as In~asoes at.e o P,?SICIO-

essa? Fico indignado pois não sei o que estou fazen- namento ofiCiai do Governo. Creio que a sltuaçao me-
doaqui.' Iho~ar~ após essas a~ões ~ a ap.ro_vação do Estatut?

Não fui embora a fim de pode dizer isso. E o faço d~ In~lo, q~e ~roporclonara co~dlçoes para a sobrevl-
de coração aberto e com respeito a todos, pois não vencia do Indlo. Realmente, ha falta de trabalho e de
quero atingir ninguém. Entretanto, creio que a solução condições de sobrevivência. Afinal, mesmo que os ín-
não existe porque não se quer. Ora, a solução pode dios recebam um pedaço de terra, isso não é suficien-
existir! (Palmas.) te para a resolução do problema de sua subsistência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Um dos oradores falou a respeito do número de
Heinze) - Lembro aos participantes que temos de índios no Estado do Mato Grosso do Sul. A esse res-
considerar o tempo. Agora são 18h30min. Precisa- peito, acrescento que naquele Estado as leis são res-
mos entregar a sala, e há pessoas da FUNAI e outras peitadas. Tanto isso é verdade que lá existe uma alde-
entidades que ainda vão se manifestar. ia chamada Kadiwéu, que tem menos de três mil índi-

Concedo a palavra ao Senador Pedro Ubirajara. os, mas possui 543 mil hectares de terras. Até mesmo
O SR. SENADOR PEDRO UBIRAJARA - Sr. outros índios respeitam a lei. Mas essa mistura, misci-

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e se- genação e convívio com o branco e, mais ainda, a in-
nhores, sou Senador da República, oriundo do Panta- terpretação dos Governos anteriores, que deram títu-
nal, mais especificamente da cidade de Aquidauana, los definitivos há mais de 150 anos, não ocorreu rapi-
que convive com os índios na maior harmonia possí- damente.
vel. Prova disso é que, em todas as legislaturas, ob- Naturalmente o Governo não pode permitir que
servamos a presença de indígenas na Câmara Muni- alguns armem os índios até mesmo com armas de
cipal de Aquidauana; chegamos a ter dois represen- grosso calibre para a invasão de terras. É preciso que
tantes. E, em todas as eleições, há candidatos indíge- se evite a mortandade. Por isso, dei essas duas su-
nas que concorrem inclusive ao cargo de Deputado gestões, e creio ser necessário que estas sejam envi-
Estadual. Parece-me que, no acirramento dos ânimos adas às autoridades competentes.
nesta reunião, e em virtude da polêmica dos proble- Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
mas expostos, querem criar animosidade entre bran- .
cos e índios o que não existia até pouco tempo no O SR. PRESIDENTE (Deputado LUIs Carlos
Mato Gross~ do Sul. Heinze) - Tem a palavra o Senador Casildo Maldaner.

Estamos aqui para dizer aos senhores que real- O SR. SENADOR CASILDO MALDANER - Sr.
mente é preciso estudar e aprovar o Estatuto do índio. Presidente, Srs. Parlamentares e componentes da
Mas é preciso que este seja aprovado, levando-se em Mesa, endosso as palavras dos dois representantes
consideração uma seqüência lógica e como determi- de Santa Catarina que aqui falaram, os Deputados
nados índios, vindos de certas regiões, poderão so- Hugo Biehl e Gervásio Silva. Também contamos com
breviver. Não adianta mais chegar ao Estado do Mato a presença de um membro do Fórum Catarinense,
Grosso do Sul e delimitar certa área como reserva in- Deputado Serafim Venzon - S.Exa. coordena a atua-
dígena; afinal, não existem mais peixes ou caça, e ção de três Senadores, dentre os quais me incluo, e
eles não estão preparados para uma cultura agressi- de dezesseis Deputados Federais. Endosso a tese
va em termos de agricultura. É preciso que se estude desses Parlamentares.
de forma muita profunda o problema do relaciona- A preocupação de todo o Brasil é também nos-
mento entre índios e brancos. Além disso, é necessá- sa, catarinenses. Em nosso Estado, também temos
rio que algumas discussões não sejam aprofundadas, casos dessa natureza. Creio que o Congresso, como
pois isso pode gerar problema de racismo em nosso um todo, deve ajudar a fazer com que o Estatuto do
País. Tal problema não existia, mas, há pouco tempo, índio seja votado e entre em vigor. É preciso unir for-
ele tem sido observado - talvez em virtude da dificul- ças entre a Câmara dos Deputados e o Senado Fede-
dade em que vivem os índios e da expectativa de har- ral para que isso seja feito o quanto antes e de uma
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vez por todas. Temos de buscar solução para os pro- para iniciar aobra. Segundo, inimigos políticos ou em-
blemas existentes. presariais promoviam áreas de terras adquiridas por

Segundo interpretação da Constituição Federal, índios. Em seguida, utilizavam seu nome para retirar
as áreas não ocupadas permanentemente não estão de lá especialmente madeira a preço extremamente
sendo respeitadas. Temos secretarias nos Municípios baixo. Na verdade, os índi~s não estavam ~xploran~o

de Saudades, Amaporã e também uma representa- aquela reserva natural, e sim os empresános. O índiO
ção de Prefeitos. Pequenos proprietários, há 100, 80, não tem culpa em nenhuma dessas duas histórias
50 anos, adquiriram terras, com o endosso do Gover- que relato. Há, sim, algum mal-entendido ou a ganân-
no, e registraram a escritura pública. Agora, depois de cia de outros.
tanto tempo, vêm dizer que são consideradas reser- Diante do princípio básico da ação governa-
vas indígenas. Partindo desse princípio, na época de mental de promover a boa convivência, é hora de bus-
Cabral, todo o Brasil também era considerado reserva carmos uma solução para o problema entre índios,
indígena. Daqui a pouco os Estados do Rio de Janeiro agricultores e proprietários de terra. Devemos consi-
e de São Paulo também o serão. derar que somos todos brasileiros. Assim como os ín-

Devemos encontrar solução para o problema. dios, outras minorias estão sendo desrespeitadas,
Não podemos invadir a terra sem que a Justiça assim não pelo Governo mas pela estrutura social existente.
decida. Não poderemos agir, enquanto a situação não Precisamos fazer com que esses direitos não sejam
estiver bem clara. Se os índios invadirem áreas que sucumbidos.
pertencem ao pequeno proprietário, eles só sairão de Sr. Presidente, o Fórum Parlamentar Catarinen-
lá com a intervenção da Polícia Federal. A Justiça não se se dispõe a ajudar na busca de uma solução para o
tem como retirá-los. problema.

Endosso a pr~ocupação ~os Prefeitos e de re- Muito obrigado.
presentantes .de entldad?s.. as.slm co~o a dos DAepu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
tados Hugo Blehl e Gervaslo Silva. Creio que a Cama- H' ) C d I D GI A . d C t

S elnze - once O a pa avra ao r. ema a os a
ra dos Deputados deu um grande exemplo, e o ena- AI P'd t d FUNAI
do Federal a ela se aliará. Como bem disse um colega varez, resl:n e a .
Deputado, precisamos agir politicamente na busca de O SR. GLENIO DA COSTA ALVAREZ - Quero
uma solução para o problema. reafirmar que a FUNAI não julga as contestações,

Muito obrigado. (Palmas) mas reúne p.r~va~ ?a ocupa~ão indíg~na e submete o
. estudo ao Minlsteno da Justiça. E maiS, submete-se a

. O SR. PRESIDENTE (De~u~ado LUIs Carlos todas as decisões do Judiciário e as cumpre integral-
Helnze) - ~oncedo a palavra ao ultimo orador, Depu- mente. Registro, ainda, que o voto de um ministro,
tado Seraflm Venzon. mesmo que seja Presidente do Supremo Tribunal Fe-

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON - Sr. deral, não constitui decisão judicial. No passado, ter-
Presidente, Srs. Deputados, quero saudar de forma ras indígenas foram reduzidas, muitas delas à força, e
especial os agricult.ores, não só d~ S~nta Catarina algumas extintas. Os índios foram expulsos e mortos,
mas de todo o BraSil, bem como os Indlgenas. e infelizmente não havia quem os defendesse.

. ? cenár.io desta reunião deverá nortec:r nossas A indenização é feita com base na avaliação das
poslçoes e atitudes em ~usc~ de uma solu~ao para o benfeitorias realizadas, a partir de pesquisa de preço
problema. E~tan:'0s aqUi, índiOS e brancos, Justar:te~- de mercado. Não é preciso comprovante do passado.
te com ess~ Intu~to. N~nhuma das partes está satlsfel- A proibição da remoção de índios, de que trata a
ta com a sltuaçao. Nos, Deputados e Se~adores re- Constituição, não anula o direito de ir e vir dos índios.
presentan~es do Estado de Santa Catarma, quere- A FUNAI é um órgão do Governo brasileiro e só deve
mos soluça0 para o problema. explicação de seus atos ao Governo e à sociedade

Conhecemos duas histórias em Santa Catarina. brasileira não existindo influência externa no seu tra-
Primeiro, quando da duplicação da BR-1 01, reuni- balho.'
mo-nos in loco, porque ouvimos dizer que os índios O SR. SENADOR CARLOS BEZERRA - Peço
estavam impedindo a construção de um túnel. Eles ao orador um minuto, apenas para comunicar que a
disseram que estavam solidários, que queriam a du- reunião da Comissão de Mista de Planos, Orçamen-
plicação, porém queriam que fossem respeitados tos Públicos e Fiscalização se realizará amanhã, às
seus direitos, com o que já havíamos concordado. dez horas, neste plenário, para que esta reunião não
Tanto é assim que temos licença ambiental prévia seja suspensa. (Palmas.)
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O SR. GLÊNIO DA COSTA ALVAREZ - Cabe Sr. Presidente, enfatizo também que a remessa
ao Congresso Nacional elaborar as leis e ao Poder das notas taquigráficas à CNBB é muito louvável. O
Executivo cumpri-Ias. É o que temos feito até o ~o- próprio Conselho Indigenista Missionário levará os fa-
mento. A FUNAI é contra o trabalho escravo, por ISSO tos ao conhecimento não só da CNBB mas de toda a
defende que os índios, ~uando estão prest~ndo servi- Igreja Católica, que já tem tomado iniciativas para o
ços, tenha~ sua ca~elra ~e trabalho assinada, con- enfrentamento dessa questão.
forme as \els trabalhistas vigentes.

Sr Presidente recentemente estive na África No próximo ano, a Campanha da Fraternidade
juntam~nte com o S~. Sebastião Azevedo e o Ministr~ ~erá de~icada aos povos indígenas, cujo tema s~rá
da Justiça, representando esta Nação. Sentimo-nos Fraternidade por uma terra sem males para todos. A
muito emocionados ao cantar o Hino Nacional brasi- Igreja Católica já enfrenta esse problema, e não é de
leiro na África do Sul. hoje.

Muito obrigado. (Palmas.) Recebemos essas considerações com muito
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos res~eito, mas também com visões crític~s de que. não

Heinze) - Passo a palavra ao Dr. Paulo Machado Gui- sera dessa for~a q~e os ~ro?le~~s serao resol~ldos.

marães, assessor jurídico do Conselho Indigenista O Conselho Indlg~n1sta MI~slonano tem c~nhe~lmen-
Missionário - CIM!. to, com base em Informaçoes documentais. CitO um

O SR. PAULO MACHADO GUIMARÃES _ Foi caso o~orrido n~ r~gião de C~nha P~rã, dos fndios

dito • I' C t 'I' t' I f GuaranI. Esses IndloS foram retirados a força de suaso aquI que a greJa a o Ica es Imu a uma guerra ra- . _ , . .
t "d EI - d I h - t' terras, postos em camlnhoes. Esse e um registro hls-nCI a. a nao esenvo ve nen uma açao que es Imu- t' .
le violência, não há qualquer prova nesse sentido. Ao onco.
contrário, tem impugnado todas elas com a realização O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA - Sr. Pre-
de fóruns do Poder Público nacional sobre a necessi- sidente, questão de ordem.
dade do cumprimento dos termos da Constituição em O SR. PAULO MACHADO GUIMARÃES -
relação aos índios. Inclusive em décadas passadas, Essas comunidades amarguraram, durante décadas,
quando, em Roraima, afirmava-se que padres tinham como amarguram várias comunidades no Parque do
armas nas suas paróquias, a CNBB e o CIMI dirigi- Xingu, que foram retiradas de suas terras e confina-
ram-se aos Ministros de Estado, às Forças Armadas e das nos limites do Parque do Xingu - e nunca mais te-
ao Presidente da República, exigindo que inquéritos rão acesso às terras que tradicionalmente ocuparam.
policiais fossem instaurados para apurar essas difama- As Constituições de 1934, de 1937, de 1946, e de
ções. Nada foi apurado, nada foi provado. 1967 e a legislação ordinária, da época do Império,

O Conselho Indigenista Missionário, por oca- asseguravam a posse da terra a essas comunidades,
sião da Assembléia Nacional Constituinte, foi a única como também um alvará régio, de 1840. Se formos
entidade vítima de uma torpe campanha de um jornal remontar a história da ocupação territorial brasileira,
de circulação nacional, atribuindo às teses e posições encontraremos documentos, diplomas normativos
dessa entidade a atentados à soberania. que sempre asseguraram a posse da terra a essas

O Congresso Constituinte criou uma Comissão comunidades. Não obstante, foram violentadas, reti-
Parlamentar Mista de Inquérito - a única instaurada radas à força de suas terras. Inúmeras cidades hoje
no curso da Constituinte. Seu Relator, ex-Senador existentes foram instaladas nessas terras.
Ronan Tito, provou que os documentos publicados A Igreja Católica e o CIMI se solidarizam com as
pelo jornal O Estado de S. Paulo eram falsos. Essas famílias e com os trabalhadores que lutam por terra
acusações continuam a ser veiculadas ainda hoje. para trabalhar, mas também sentem-se na obrigação
Atribuem, portanto, à Igreja a ação corajosa de missi- histórica de estar ao lado desses povos indígenas
onários indigenistas que se posicionam publicamen- que precisam de terra para nela viverem.
te, nos termos da lei, na defesa de direitos históricos e Muito obrigado. (Palmas.)
direitos constitucionais dos índios, estímulos a ações
de violência. Isso não é verdade. O Conselho Indige- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos
nista Missionário repudia as afirmações potencial- Heinze) - Concedo a palavra ao Deputado Gervásio
mente difamatórias e injuriosas. Não é dessa forma Silva.
que o problema será enfrentado. O Conselho Indige- O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA - Sr. Pre-
nista Missionário não arredará de suas posições his- sidente, contesto as afirmações do Dr. Paulo Macha-
tóricas, nos termos da legislação. do Guimarães. Fornecerei alguns dados, apesar de o
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Presidente da FUNAI não ter respondido o questiona
mento da representação de Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos
Heinze) - Nobre Deputado, peço a V.Ex". que apenas
complemente o que foi dito por S.Sa, porque, se es
tendermos essa polêmica, os trabalhos irão até muito
tarde.

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA - Tudo
bem, Sr. Presidente.

Os índios saíram de Cunha Porã, atendendo a
uma decisão judicial- e tenho aqui uma cópia. O Pre
feito do Município de Saudades forneceu o transporte
para os indios retornarem à Nonoai. Eles seqüestra
ram os veículos e liberaram os motoristas. Levou-se
um mês para os veículos serem devolvidos.

Sou da Igreja Católica. Agora, o CIMI foi muito
parcial na questão de Santa Catarina, como também
a FUNAI. Se é para cumprir a lei neste País, primeiro,
as instituições, as ONGs e as outras organizações
têm de ser imparciais. Aí pode-se dizer que se cumpre
a lei. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos
Heinze) - Tem V.Ex". a palavra.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, quero saber como se dará o andamento
dos trabalhos daqui para frente. Foi concedida pala
vra para a Mesa, a fim de reagir frente às questões
abordadas. Estou ouvindo réplicas. O representante
do CIMI fez sua exposição, o Deputado pediu a pala
vra para replicar. É esse o procedimento?

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA - Não
posso admitir uma calúnia ao Estado de Santa Catari
na, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Não,
mas temos de saber qual será o procedimento, por
que também queremos nos inscrever, Deputado. Qu
ero saber se haverá réplica ou não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Passo a palavra ao índio Jaci de Souza, em
seguida ao representante da CNA.

O SR. JACI DE SOUZA - Sr. Presidente, eu só
queria responder quando se fala de invasão. Foi dito
80 anos. Existe comunidade indígena, por isso eles
estão ali fazendo o seu trabalho. É aquilo que já falei:
se não tivesse indígena, não estariam invadindo nin
guém. Nós fomos invadidos. Vocês sabem muito bem
dessa história. E continuam invadindo.

O Governo Federal não consegue homologar a
nossa terra, (ininteligível) do sol. E os companheiros

que estão ai também não estão invadindo terra de
ninguém. Eles estão em suas terras.

Agora, grandes fazendeiros, que têm tanta terra
sozinhos, não têm coragem de dar a sua terra para o
seu companheiro, para os pequenos agricultores. E já
vi, em Roraima, que eles sofrem tanto! Ao contrário,
colocam aquele pequenininho contra os indigenas.
Por que isso? Não concordo com isso.

Outra coisa: quando um senhor falava de índio,
que tem sangue de indio, queria falar com ele em ma
cuxi, na minha língua: (expressões em língua indíge
na).

Estou perguntando por que ele tem sangue de
indio. Todos nós aqui falamos na sua Iingua. É o se
guinte: quando se fala de estrangeiro, quero saber
dos Srs. Deputados por que falam em embaixada
americana, em embaixada italiana, não sei o quê.
Quem está permitindo isso, os indígenas? (Palmas.)

Olha, vocês devem ver que são os primeiros a
aceitar. Quando vão à área indígena é que os indíge
nas aceitam os estrangeiros. (Ininteligível.) vocês saí
rem daqui documentados. Está ai a embaixada ame
ricana que manda aqui em Brasília. Vocês são os pri
meiros a aceitar e ficam reclamando. Não sei quantas
embaixadas há aqui.

Então, queria dizer que quando falar em estran
geiro, quando falar em minha língua, eu falo minha lín
gua, e também invasão. Nunca invadimos terra de
ninguém. Nunca. Temos grande respeito de mostrar a
nossa terra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos
Heinze) - Com a palavra o, Or. Leôncio de Souza Brito
Filho, representante da CNA.

O SR. LEÔNCIO DE SOUZA BRITO FILHO 
Acredito que os produtores rurais presentes, repre
sentados por sindicatos e federações, têm o mesmo
pensamento da Confederação Nacional da Agricultu
ra de agradecer à Comissão de Agricultura e Política
Rural desta Casa a oportunidade que está nos ofere
cendo. Tenho certeza de que vamos continuar produ
zindo o café da manhã, o almoço, o jantar, inclusive
exportando os excedentes que este País tem propici
ado a toda a sociedade.

O ano que vem será de renovação política. Nes
sa hora, precisamos mostrar a toda a sociedade o
que o sistema político de todo o País nos tem propici
ado. A CNA não arredará do seu legítimo direito de
defender e representar o produtor rural em todas as
instâncias. A CNA, as federações e os sindicatos rurais
não abrirão mão do seu direito de defender o produtor
rural na sua mais sublime função de produzir alimen-
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tos e gêneros de toda a necessidade para a indústria
e de ter bancado, como tem feito, todas as modifica
ções econômicas que aconteceram no País.

VExas. podem ter certeza de que sempre abor
daremos o assunto de forma democrática. Para isso,
precisamos fortalecer nosso sistema político, reconhe
cendo o valor dos Poderes Executivo e Legislativo do
País. As diferenças sempre existirão. Estaremos sem
pre dispostos ao diálogo, ao entendimento, de forma
ordeira, sempre respeitando o direito de cada um. Não
admitiremos mais que nosso direito sublime de propri
edade, de produzir alimentos e de garantir a essa soci
edade um futuro e uma posição sempre firme seja des
respeitado. Sempre haverá Deputados como VExas.
para resolver e decidir os nossos anseios.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. LEOCIR ROQUE DACROCE - Sr. Presi
dente, por uma questão de justiça e eqüidade com as
minhas apologias, obviamente, foi citado o nome de
Cunha Porã, pelo advogado Paulo Machado Guima
rães. Os agricultores de lá percorreram 1.800 quilô
metros, quase 30 horas de ônibus, contamos com a
presença de mais de 34 agricultores. Peço a V E~
que, pelo menos, conceda-nos um esclarecimento,
porque o Sr. Paulo não disse a verdade.

(Intervenção inaudível.)

O SR. LEOCIR ROQUE DACROCE - Sr. Presi
dente, VExa. nos concede a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos
Heinze) - Dr. Paulo, por favor, esclareça a questão.

O SR. LEOCIR ROQUE DACROCE - Ou diga
toda a verdade.

O SR. PAULO MACHADO GUIMARÃES - Fiz
referência a um fato histórico, com registros docu
mentais no CIM!. Respeito o entendimento de quem
quer que seja. O fato é que a entidade tem registros
históricos de que, há cerca de trinta, quarenta anos,
essas comunidades perderam a posse legítima de
suas terras. Não me referi a decisões recentes do Po
der Judiciário neste conflito, em hipótese alguma.

O SR. LEOCIR ROQUE DACROCE - Pois de
via, porque é o que está valendo.

O SR. PAULO MACHADO GUIMARÃES - Tan
to que afirmei, expressamente - todos podem se lem
brar perfeitamente disso, as notas taquigráficas regis
tram -, que as comunidades amargaram décadas de
dor pela perda de suas terras. Então, esse é o ponto
histórico a que me reporto, como um dado ilustrativo
de uma realidade que vivenciamos ainda hoje.

O Presidente da FUNAI fez referência ao povo
Pataxó hã-hã, do extremo Sul da Bahia, que recebeu
terras demarcadas nas décadas de 20 e 30. Desde
então, até o próprio SPI, arrendando as terras, gerou
situações de conflito, ocasionando a perda das terras
dessas comunidades. Há 19 anos tramita processo
da FUNAI no Supremo Tribunal Federal buscando a
reparação de um problema que data de mais de cin
qüenta anos.

O SR. LEOCIR ROQUE DACROCE - vsa. está
desviando do assunto.

O SR. PAULO MACHADO GUIMARÃES - Não
estou desviando do assunto. Estou contextualizando,
objetivamente, o que afirmei. Não admito que detur
pem minhas palavras.

O SR. LEOCIR ROQUE DACROCE - V.Sa
. foi

quem deturpou.

O SR. PAULO MACHADO GUIMARÃES - Fui
convidado para expressar minha opinião.

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA - Sr. Pre
sidente...

O SR. PAULO MACHADO GUIMARÃES 
Deputado, estou usando da palavra que me foi con
cedida pela Mesa. Estou contextualizando, objetiva
mente, o que afirmei. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA - Maldo
samente. Estamos falando para o Brasil e VSa., mal
dosamente...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Não
podemos admitir que se corte a palavra de quem a
teve concedida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos
Heinze) - A palavra está assegurada.

O SR. PAULO MACHADO GUIMARÃES - Por
tanto, reparei um fato afirmado há pouco. Efetivamen
te, não me estava referindo a uma decisão judicial re
cente, mas a um fato histórico. Agora, evidentemente,
respeitamos os familiares que têm na sua história um
registro distinto. Não queiram aqui me impor uma afir
mação distinta de registros históricos de uma entida
de a qual presto assessoria. Não será assim que en
contraremos soluções para resolver esse problema.
As vias judiciais estão postas e será perfeitamente
possível resolvê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos
Heinze) - Como um Deputado foi citado, vou pas
sar-lhe a palavra. Por favor, conclua rapidamente.

O SR. DEPUTADO GERVÁSIO SILVA- Da for
ma como o Dr. Paulo abordou o episódio da invasão
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dos índios em Cunha Porã, caracterizou-se a retirada de colocar um ponto final nessa questão: o que é terra
à força dos índios de lá. Os índios não sofreram de índio é terra de índio; o que não é, não é. (Palmas.)
agressão alguma, saíram de lá por uma decisão judi- Se tiver que desapropriar, há que se pagar. Não é
cial. Reprto: O CIMI e a FUNAI, com muita parcialida- possível que alguém que esteja há 80 anos numa pro-
de, estimularam aquela invasão e fizeram o maior ter- priedade!enha de sair de lá com uma mão na frente e
rorismo perante os pequenos agricultores. Pergun- outra atraso (Palmas.)
to-lhe Dr. Paulo: Como V.Sa . acha que se sente um pe- Temos condições para resolver o problema.
queno agricultor, analfabeto, que está há 80 anos em Vieram para cá ilustres juristas do meu Estado:
sua propriedade, e recebe a notícia de que perderá Dr. Carmelino Rezende e Dr. Guilherme Salazar, que
sua terra? Se existem fatos históricos, vamos reque- não tiveram oportunidade de se manifestar, para que
rê-Ios, pois parecem ser diferentes do que foi afirma- não rompêssemos o acordo firmado de um mesmo
do aqui. (Palmas.) número de oradores a favor dos índios e a favor dos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos produtores.
Heinze) - O Deputado Waldemir Moka, autor do re- Deputado Nilson Mourão, ilustre Dr. Paulo Gui-
querimento, fará o encaminhamento final. Em segui- marães, o acordo foi mantido. Esta audiência pública
da, arremataremos a questão. pode ser acusada em muitas questões, mas foi abso-

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA _ Con- lutamente imparcial na defesa da comunidade indíge-
fesso que, desde quinta-feira passada, tenho conver- na e dos produtores rurais.
sado com o Presidente interino da FUNAI, que foi mu- Proponho que seja constituído um grupo de tra-
ito gentil, conversei também com o Ministro da Justi- balho, contando com representantes do Ministério da
ça, tive o cuidado de chamar o ilustre Deputado Nil- Justiça, da FUNAI, do INCRA e do CIMI - entidade
son Mourão, o Presidente do Conselho Indigenista em que a comunidade indígena tem total confiança-,
Missionário, ou, pelo menos, o assessor jurídico e o para que as questões sejam apresentadas de forma
Dr. Roberto, Secretário, para formatarmos uma au- aberta e franca. É difícil discutir com aqueles que es-
diência pública. camoteiam e são perigosos e traiçoeiros. Os produto-

Vou repetir: a nós não interessa mais tensão do res precisam estar bem representados. Se há alguma
que já existe. Esse não é o caminho para a resolução vistoria na sua terra, há que se dar o direito de acom-
do problema. Uma hipótese é acelerar a votação do panhamento.
Estatuto do Indio. Amigos e companheiros do Congresso Nacional,

Ouvi um eminente Senador do meu Estado dizer esta é a hora. Já coloquei urna rubrica na LDO, criada
que, talvez, o Advogado-Geral da União pudesse emi- à custa de muito trabalho. Ela abre espaço para a des-
tir um parecer sobre a interpretação da Constituição tinação de recurso para demarcação, desapropriação
Federal. e indenização de terras. Na Comissão de Agricultura e

Quero dizer aos produtores rurais, às comunida- Política Rural e na Comissão de Defesa do Consumi-
des indígenas e, em especial, aos representantes do dor, Meio Ambiente e Minorias serão apresentadas
Poder Executivo que o Congresso Nacional vai cha- emendas no sentido de alocar recursos.
mar para si a responsabilidade de votar com isenção D t't . d t b Ih

E t t t d I
, d' evemos cons I ulr esse grupo e ra a o o

o s a u o o n 10. . "d . I d .. -
Q d

. I - h mais rapl o posslve , contan o com a partlclpaçao
uero elxar c aro que nao possuo um ectare

d t S
'd' f E t . d dos Governadores de Mato Grosso, Mato Grosso doe erra. ou me ICO e pro essor. s ou aquI para e- . . _

fender o que for justo. Se entender que cometeram in- Sul, S~nta Catanna" ?e Parlamentar~s ~a Comlssao
justiça com uma comunidade indígena, terei a mesma de Agncult~ra e Po.lltlca ~ural, CO~ISs.a0 de Defesa
coragem de denunciar. do Consumidor, Meio Ambiente e Mlnonas, da Ordem

Hoje, no meu Estado, não sei nos outros, há dos ~dvogados do .Brasil, para discutirmos os proble-
uma questão que me parece evidente: se não cessa- mas a luz da legalidade, sobretudo da sensatez, do
rem as invasões e se essa questão não for resolvida, bom senso e do equilíbrio. A situação não pode ficar
haverá represália. Depois, não quero ser acusado de como está.
omisso. Agradeço a presença dos senhores produtores,

O Congresso Nacional, a FUNAI, o Sr. Ministro dos Kadwells, Terenas, Kaiwá-Guarani, dos Guató,
da Justiça, o Presidente do INCRA têm a obrigação Ofayé, Xavante e Kinikinao.
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O Congresso Nacional só têm um objetivo: ces- votação das matérias constantes da Pauta n° 20/01.
sar esse ~onflito e fazer com que cada um possa viver O Livro de Presença registrou o comparecimento dos
e prodUZir nas suas terras. Deputados - Titulares: Luis Carlos Heinze (Presiden-

Muito obrigado. (Palmas.) te), Ronaldo Caiado, Moacir Micheletto e Josué Beng-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos tson ( 1°, 2° e 3° Vice-Presidentes, respectivamente),

Heinze) - Agradecemos aos membros da Mesa por Abelardo Lupion, Augusto Nardes, B. Sá, Carlos Dun-
terem endossado a proposta do Deputado Waldemir ga, Confúcio Moura Dilceu Sperafico, Francisco Coe-
Moka para realização desta audiência pública. lho, Giovanni Queiroz, Hugo Biehl, Igor Avelino, Jaime

Contamos com a presença de produtores de di- Fernandes, João Grandão, Joel de Hollanda, José
ferentes Estados. As comunidades indígenas ouviram Carlos Elias, Kátia Abreu, Kincas Mattos, Marcelo
atentamente as explanações sobre esse assunto de Castro, Márcio Bittar, Nelson Marquezelli, Nelson Me-
extrema importância. urer, Nilo Coelho, Nilson Mourão, Odílio Balbinotti,

Agradecemos ainda aos representantes de co- Osvaldo Reis, Padre Roque, Paulo Braga, Romel Aní-
munidades indígenas, de entidades de classe, do Po- zio, Salomão Cruz, Saulo Pedrosa, Telmo Kirst, The-
der Executivo e aos produtores rurais. místocles Sampaio, Waldemir Moka, Wilson Santos e

Com relação ao Código Florestal Brasileiro, o Xico Graziano; - Suplentes: Agnaldo Muniz, Albérico
Congresso Nacional não pensa em acabar com a flo- Filho, Armando AbíIio, Eujácio Simões, Fetter Júnior,
ra e fauna brasileiras. A proposta encaminhada pelo Gervásio Silva, Jaime Martins, João Tota, Joaquim
Deputado Waldemir Moka, de constituição de um gru- Francisco, José Pimentel, Julio Semeghini, Jurandil
po de trabalho para discussão do assunto é muito in- Juarez, Paulo Kobayashi, Sérgio Barros, Vadão Go-
teressante e deve ser analisada. mes, Wellington Dias, Werner Wanderer, Zila Bezer-

Esse é o encaminhamento dado pela Comissão ra, e, ainda, Odelmo Leão. Justificaram suas ausênci-
de Agricultura e Política Rural. Não podemos aceitar as os Deputados Carlos Batata, Ezídio Pinheiro, Luci
ingerências externas. Choinacki, Luiz Durão e Silas Brasileiro. Deixaram de

O índio Jaci falava sobre as embaixadas. Não registrar suas presenças os Deputados: Adão Pretto,
vamos citar nomes. Tantas e tantas como se sabe Adauto Pereira, Anivaldo Vale, Carlos Batata, Cleo-
têm domínio e determinam o que qu~r que seja feito'. nân.cio F?nse~a, ~Zídio Pinheiro, Helenildo Ribeiro,
ONGs ocupam grandes espaços na mídia nacional, LUCI ChOlnackl, LUIZ Durão, Pompeo de Mattos, Ro-
determinando a milhões de brasileiros tudo que que- berto Bal~stra, Rob~rto Pessoa e Silas Brasileiro. Ha-
rem que seja feito. vendo numero regimental o Presidente declarou

Certamente, os Poderes Executivo e Legislativo abert.o~ ~s trabalho.s e determinou a leitura das Atas
aqui representados, juntamente com as entidades de da Vlgeslma Terceira Reunião Ordinária (Audiência
classe, hão de dar um encaminhamento e um desfe- Pública) e Vigésima Quarta Reunião Ordinária, que
cho feliz a esse caso, que protegerá os agricultores e foi dispe.nsada a requerimento aprovado do Deputado
também as comunidades indígenas. Hugo Blehl. Submetidas à discussão e votação, as

Antes de encerrar esta reunião convoco os Srs Atas foram aprovadas unanimemente. Logo após, o
Deputados para reunião deliberativ~ amanhã, às 9 Presidente cientificou ao Plenário que, em cinco de
horas, no Plenário n° 6. setembro do corrente, distribuiu e Projeto de Lei Com-

Informo ainda que, antes da reunião deliberati- pleme~tar nO 215/01 ao Deputado Waldemir Moka; e,
va, haverá exposição do Dr. Marcelo Balerini de Car- em seis de sete~br? do corrente, distribuiu o Projeto
valho, Direitor-Presidente da Associação Brasileira da de Decret~ LegislatiVO nO 1..094/01 ao Deputado Di!-
Batata, sobre a cadeia produtiva da batata. ceu ~peraflco. ?rdem do Dia - Dando início à Ordem

Está encerrada esta reunião do Dia, O PreSidente, com a aquiescência dos mem-
o , o' bras da Comissão, concedeu a palavra ao Senhor

. Ata da Vlgeslma Sexta Reunião Ordinária, Marcelo Balerini de Carvalho, Diretor Presidente da
reahz~da em 12 de setembro de 2001 Associação Brasileira da Batata para expor sobre a

As dez h.oras.e doze minut.os do dia doze de se- cadeia produtiva da batata. Durante a explanação, o
tem.bro de dOIS ~II e um, reunlu-s? .a ~omissão de palestrante posiciono~-se sobre a tendência dos paí-
Agncult~ra e Polltlca Rural, no Plenano n 6 do Anexo ses europeus consumirem os produtos brasileiros; os
11 da camar~ dos Deput~dos, sob.a Presidência do endividamentos dos produtores rurais; as importa-
,?ep~tado LUIS ~arlos .H~I~ze, Pr~slden~e, ~ara a~ea- ções de batata de origem argentina, que são planta-
hzaçao de reunlao ordlnana, destinada a dlscussao e das em área de alto índice de rebanho podendo acar-
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retar riscos sanitários; solicitou ao Governo a abertu- nha autoria, que institui forma alternativa de paga-
ra de uma linha de crédito para viabilizar a cultura e al- mento dos débitos relativos a crédito rural, das opera-
terações nas regras do Ministério do Trabalho para vi- ções que menciona". Submetido à discussão, usaram
abilizar a contratação de mão-de-obra temporária da palavra o autor e os Deputados Nilson Mourão,
para a colheita da safra. Logo após, o Presidente fran- que sugeriu fosse apreciado a matéria na próxima re-
queou a palavra para discutirem a exposição aos De- união ordinária; Kátia Abreu; e Waldemir Moka. Con-
putados Odelmo Leão, que questionou o palestrante sultado sobre a proposta do Deputado Nilson Mourão,
sobre os riscos sanitários, os danos do setor, e solici- o autor acatou-a. Submetido à votação, o requerimen-
tou encaminhamento das notas taquigráficas aos ga- to foi aprovado por unanimidade com a sugestão pro-
binetes dos Deputados; Marcelo Castro; Romel Aní- posta. Prosseguindo, o Presidente concedeu a pala-
zio, Nelson Marquezelli que posicionou-se favorável a vra ao Deputado Hugo Biehl, que mostrou-se indigna-
compatibilizar um encontro do setor com o delegado do com a propaganda da Petrobrás veiculada na mí-
de agricultura do Estado de São Paulo; Abelardo Lu- dia nacional, onde esta desfaz a imagem da pecuária
pion, que solicitou ao palestrante um relatório onde brasileira fazendo, segundo Sua Excelência, referên-
fosse pontuados as necessidades do setor para que cia à doença exótica de bovinos "Vaca Louca"; e soli-
os Deputados avaliassem os problemas e a possibili- citou que esta Comissão encaminhasse uma Moção
dade de realização de reunião de audiência pública de Repúdio ao Presidente da Petrobrás manifestando
com os seguimentos interessados. Ao final, o Presi- indignação e solicitando fosse retirado do ar, o mais
dente passou a palavra ao Senhor Marcelo Balerini rápido possível. Usaram da palavra, também, os De-
de Carvalho para suas considerações finais e aos De- putados Romel Anízio, Nilson Mourão, Abelardo Lupi-
putados Waldemir Moka e Saulo Pedrosa. Em segui- on e Romel Anízio, que solidarizaram-se com o ante-
da, o Presidente anunciou a discussão dos seguintes cessor. Em seguida, o Presidente, concordando com
requerimentos apresentados à Mesa - Extrapauta: 1) as alegações dos Deputados, colocou em votação o
Dos Senhores Hugo Biehl e outros - que "requeiro, requerimento de "Moção de Repúdio", tendo sido
nos termos do § 5° do art. 52 do Regimento Interno da aprovado unanimemente. Logo após, o Presidente
Câmara dos Deputados, seja votado Requerimento anunciou a discussão do seguinte item: A - Proposi-
de autoria do Deputado Hugo Biehl, para que sejam ção sujeita à apreciação pelo Plenário da Casa: - Tra-
enviadas notas taquigráficas da reunião de audiência mitação Ordinária: 4) Projeto de Lei n° 4.733/01 - do
pública realizada ontem ao Ministro da Justiça e ao Sr. José Carlos Elias - que "altera a Consolidação das
Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Leis do Trabalho para incluir o contrato de safra nas
Brasil, solicitando-lhes respostas às denuncias for- hipóteses que admitem a contratação por prazo de-
muladas na reunião supracitada". Submetido à dis- terminado e para isentar o empregador de anotá-lo na
cussão, o Autor encaminhou-o. Submetido à votação, Carteira de Trabalho e Previdência Social". Relator:
o requerimento foi aprovado por unanimidade; 2) Do Deputado Anivaldo Vale. Parecer: Favorável. Em vir-
Sr. Hugo Biehl- que "nos termos Regimentais, reque- tude da ausência do relator, naquele momento, o
iro, em face do teor dos debates da Audiência Pública Presidente designou o Deputado Saulo Pedrosa
realizada na terça-feira, dia 11-09-01, tratando sobre para proferir o parecer. Usaram da palavra para dis-
o tema: "Invasões e Desapropriações de Terras Indí- cuti-Io o autor e os Deputados Abelardo Lupion e
genas e a Respectiva Legislação Vigente", para que o Nilson Mourão, que solicitou vista ao projeto confor-
inteiro teor, na forma de notas taquigráficas, seja re- me solicitação, foi concedida vista ao Deputado Nil-
metido ao Ministro da Justiça, Dr José Gregori e à son Mourão. Prosseguindo, o Presidente, necessi-
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Além do tando relatar o próximo item, passou a Presidência
encaminhamento, solícito o pronunciamento formal ao Deputado Nelson Marquezelli. Este por sua vez,
das instituições referidas, visto que durante os deba- anunciou próximo item: B - Proposições sujeitas à
tes foram registradas denúncias que afetam direta- apreciação conclusiva pelas Comissões - Priorida-
mente a Fundação Nacional do índio - FUNAI e o de: 5) Projeto de Lei n° 3.811/00 - do Poder Executi-
Conselho Indigenista Missionário - CIM!.". Submeti- vo - que "altera a Lei n° 5.889, de 8 de junho de
do à discussão, o Autor encaminhou-o. Submetido à 1973, que 'Estatui normas reguladoras do trabalho
votação, o requerimento foi aprovado por unanimida- rural e dá outras providências"'. Relator: Deputado
de; 3) Do Sr. Augusto Nardes e outros - que "Requei- Luis Carlos Heinze. Parecer Favorável a este e à
ro, nos termos do Art. 52, § 5°, do Regimento Interno, emenda n° 2 e contrário à de n° 1, ambas apresen-
a votação do Projeto de Lei n° 2.650, de 2000, de mi- tadas na Comissão. VISTA concedida ao Deputado



Ata da Vigésima sétima Reunião Ordinária,
realizada em 19 de setembro de 2001

Às dez horas e vinte e três minutos do dia deze
nove de setembro de dois mil e um, reuniu-se a Co
missão de Agricultura e Política Rural no Plenário n° 6
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a Presi
dência do Deputado Luís Carlos Heinze, Presidente,
para a realização de reunião ordinária, destinada à
discussão e votação das matérias constantes da Pau
ta n° 21/01. O Livro de Presença registrou o compare
cimento dos Deputados - Titulares: Luís Carlos Hein
ze (Presidente), Ronaldo Caiado, Moacir Micheletto,
Josué Bengtson (1 0 20 e 3° Vice-Presidentes, respec
tivamente), Abelardo Lupion, Adauto Pereira, Augus
to Nardes, B. Sá, Carlos Batata, Carlos Dunga, Con
fúcio Moura, Dilceu Sperafico, Ezídio Pinheiro, Fran
cisco Coelho, Giovanni Queiroz, Helenildo Ribeiro,
Hugo Biehl, ígor Avelino, João Grandão, Joel de Hol
landa, José Carlos Elias, Kátia Abreu, Luci Choinacki,
Marcelo Castro, Márcio Bittar, Nélson Marquezelli,
Nélson Meurer, Nílson Mourão, Odílio Balbinotti, Pa
dre Roque, Paulo Braga, Roberto Balestra, Roberto
Pessoa, Romel Anízio, Saulo Pedrosa, Silas Brasilei
ro, Teimo kirst, Themístocles Sampaio, waldemir
Moka, Wilson Santos e Xico Graziano; - Suplentes:
Almir Sá, Antônio Jorge, Armando Abílio, Darcísio Pe
rondi, Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fetter Júnior,
Gervásio Sivã, Jaime Martins, Joaquim Francisco,
José Múcio Monteiro, José Pimentel, Júlio Semegui
ni, Jurandil Juarez, Paulo Kobayashi, Sérgio Barros,
Vadão Gomes, Wellington Fagundes, Werner Wande
rer, Zezé Perrella e Zílá Bezerra. Justificaram suas au
sências os Deputados Adão Pretto, Anivaldo Vale e
Salomão Cruz. Deixaram de registrar suas presenças
os Deputados: Adão Pretto, Anivaldo Vale, Cleonân
cio Fonseca, Jaime Fernandes, Kincas Mattos, Luiz
Durão, Nilo Coelho, Osvaldo Reis, Pompeo de Mattos
e Salomão Cruz. Havendo número regimental, o Pre
sidente declarou abertos os trabalhos e determinou a
leitura das Atas da Vigésima Quinta Reunião Ordiná
ria (Audiência Pública) e Vigésima Sexta Reunião
Ordinária, que foi dispensada a requerimento aprova
do do Deputado Waldemir Moka. Submetidas à dis
cussão e votação, as Atas foram aprovadas unanime
mente. - Ordem Do Dia - Dando início à apreciação
das matérias constantes da Pauta n° 21/01, o Presi
dente submeteu a Plenário: A - Proposições sujeitas
à apreciação pero Plenário da Casa: Tramitação Ordi-
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Nilson Mourão, em 5-9-01. Lido o parecer, o relator de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e
apresentou complementação de voto alterando seu encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
parecer para: "Favorável a este, com duas emendas, Deputados. Deputado Luís Carlos Heinze, Presi-
e contrário às emendas apresentadas na Comissão". dente.
Submetido à discussão, o Deputado Nilson Mourão
apresentou voto em separado. Submetido à votação,
o parecer do relator, favorável a este, com duas
emendas e contrário às duas emendas apresentadas
na Comissão, foi aprovado contra os votos dos Depu
tados José Pimentel, João Grandão, Nilson Mourão,
Padre Roque e Wellington Dias. Reassumindo a Pre
sidência, o Deputado Luís Carlos Heinze anunciou o
próximo item: Tramitação Ordinária: 6) Projeto de Lei
n° 4.378-A/98 - dos Srs. Milton Mendes e João Coser
- que "regula as relações jurídicas entre a agroindús
tria e o produtor rural integrado e dá outras providên
cias.". Relator: Deputado Telmo Kirst. Parecer Favorá
vel a este, com substitutivo e contrário ao Substitutivo
da CEIC. VISTA concedida do Deputado João Gran
dão, em 29-3-01. Lido o parecer e submetido à dis
cussão, usaram da palavra o autor e os Deputados
Nelson Marquezelli, Nilson Mourão, Hugo Biehl e
Abelardo Lupion. Submetido à votação, o parecer do
Relator favorável a este, com substitutivo e contrário
ao Substitutivo da CEIC, foi aprovado contra os votos
dos Deputados José Pimentel, João Grandão, Nilson
Mourão, Padre Roque e Wellington Dias; 7) Projeto de
Lei n° 1.005-A/99 - do Sr. Geddel Vieira Lima - que
"dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de Se
guro Rural- SNSR, e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Dilceu Sperafico. Parecer: favorável,
com emenda. VISTA concedida ao Deputado Nilson
Mourão, em 5-9-01. Lido o parecer e submetido à dis
cussão, usou da palavra o Deputado Nilson Mourão.
Submetido à votação, o parecer favorável, com emen
da, do relator foi aprovado contra os votos dos Depu
tados José Pimentel, João Grandão, Nilson Mourão,
Padre Roque e Wellington Dias. Em seguida, o Depu
tado Wilson Mourão requereu a verificação de vota
ção. Tendo em vista a notória ausência de quorum, o
Presidente declarou prejudicado o resultado da vota
ção da matéria e encerrou os trabalhos às onze hora
e cinqüenta e dois minutos, antes, porém, convocou
os membros para reunião ordinária (audiência públi
ca), a realizar-se no dia dezoito de setembro próximo,
às quatorze horas, no Plenário 6, para tratar da "Dis
cussão da Instrução Normativa nO 3, de 14-5-2001, do
Ministério do Meio Ambiente, que "dispõe sobre os
procedimentos para a concessão de autorização de
desmatamento nos imóveis e propriedades rurais na
Amazônia Legal". E para constar, eu, Moizes Lobo da
Cunha, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
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nária: 1) Projeto de Lei n° 4.733/01 - do Sr. José Car
los Elias - que "altera a Consolidação das Leis do Tra
balho para incluir o contrato de safra nas hipóteses
que admitem a contratação por prazo determinado e
para isentar o empregador de anotá-lo na Carteira de
Trabalho e Previdência Social". Relator: Deputado
Anivaldo Vale. Parecer: Favorável. VISTA concedida
ao Dep. Nílson Mourão, em 12-9-01. Em virtude do
Relator estar em missão Oficial, o Presidente desig
nou o Deputado Waldemir Moka para relatar o projeto.
Logo após, o Deputado, concordando com o relatório
apresentado pelo Deputado Anivaldo Vale, acatou-o.
Submetido à discussão, usaram da palavra o autor; o
relator; e os Deputados Nilson Mourão, que apresen
tou voto em separado contrário ao projeto; Augusto
Nardes; João Grandão; Xico Graciano; Ronaldo Caia
do; Nélson Marquezelli; Marcelo Castro; Josué Beng
tson; e Hugo Biehl. Submetido à votação, o projeto foi
aprovado contra os votos dos Deputados João Gran
dão, Luci Choinacki, Nílson Mourão e José Pimentel.
Logo após, o Deputado Nílson Mourão requereu a ve
rificação de votação. Procedida a chamada nominal,
votaram a favor do parecer do Relator os Deputados:
B. Sá, José Carlos Elias, Josué Bengtson, Nélson
Marquezelli, Saulo Pedrosa, Chico Graziano, Abelar
do Lupion, Francisco Coelho, Kátia Abreu, Roberto
Balestra, Roberto Pessoa, Ronaldo Caiado, Confúcio
Moura, Marcelo Castro, Nélson Meurer, Silas Brasilei
ro, Waldemir Moka, Augusto Nardes, Hugo Biehl, Luís
Carlos Heinze, Telmo Kirst, Dilceu Sperafico, Giovan
ni Queiroz, Romel Anízio e ainda, Félix Mendonça,
Paulo Kobayashi, Sérgio Barros, Zilá Bezerra, José
Múcio Monteiro, Werner Wanderer, Zezé Perrella,
Darcísio Perondi, Jurandir Juarez e Fetter Júnior. Vo
taram contra o parecer do Relator os Deputados João
Grandão e Nílson Mourão. O parecer favorável do Re
lator ao projeto foi aprovado, contra os votos dos De
putados João Grandão e Nílson Mourão. Prosseguin
do, o Deputado Ronaldo Caiado informou aos mem
bros o recebimento do OFíCIO PGR/GABI/N° 775 do
Senhor Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da Re
pública, acusando o recebimento do OFPR N°
314/2001 , de 28 de agosto de 2001 , a respeito da de
núncia de possíveis irregularidades com a importa
ção de leite em pó com rótulo de outro produto de tri
butação inferior. Dando continuidade, o Presidente
anunciou o próximo Item: 2) Projeto de Decreto Legis
lativo n° 988/01 - de Sr. Clementino Coelho - que
"susta o art. 8° da Resolução n° 4, de 22 de maio de
2001, da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elé
trica". Relator: Deputado Nilo Coelho. Parecer: favorá
vel. Conforme solicitação, foi concedida vista ao De-

putado João Grandão. Em seguida, o Deputado Au
gusto Nardes requereu a preferência Para apreciação
do Projeto de Lei n° 2.650/00, de sua autoria, encami
nhando. Submetida à votação, o requerimento foi
aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Presi
dente Anunciou o próximo item: B - Proposições suje
itas à apreciação conclusiva pelas Comissões: Trami
tação Ordinária: 3) Projeto de Lei N° 2.650/00 - do Sr.
Augusto Nardes - que "institui forma alternativa de
pagamento dos débitos relativos a crédito rural, das
operações que menciona", Relatora: Deputada Kátia
Abreu. Parecer: favorável, com emenda. Lido o pare
cer e submetido à discussão, usaram da palavra os
Deputados João Grandão, que solicitou vista ao pro
jeto; Waldemir Moka e Abelardo Lupion, que solicita
ram ao seu antecessor a retirada do pedido de vista,
em consideração aos agricultores, presentes no Ple
nário, que vieram dos estados do sul do País para as
sistir a deliberação da matéria. Logo após, o Deputa
do João Grandão, atendendo à solicitação dos Depu
tados, retirou o pedido de vista à matéria para que
esta fosse apreciada nesta data, antes porém, infor
mou que o Partido dos Trabalhadores não votaria a
matéria abstendo-se de votar. Prosseguindo a discus
são, foi concedida a palavra aos Deputados Silas Bra
sileiro, que sugeriu cinco alterações à Relatora; Ro
naldo Caiado; Roberto Balestra; Darcísio Perondi;
Moacir Micheletto; Nélson Marquezelli; João Gran
dão, que reafirmou a posição do Partido dos Traba
lhadores em abstenção; Waldemir Moka; Calos, Bata
ta; Abelardo Lupion; Hugo Biehl; e Xico Graziano.
Consultada sobre as sugestões do Deputado Silas
Brasileiro, a Relatora acatou-as, apresentando com
plementação de voto alterando seu parecer para: fa
vorável, com cinco emendas. Submetido à votação, o
parecer favorável, com cinco emendas, da Relatora
Kátia Abreu, com complementação de voto, foi apro
vado, com a abstenção dos Deputados João Gran
dão, Luci Choinacki, Nílson Mourão, Padre Roque e
José Pimentel. Finda esta votação, o Presidente pro
pôs ao Plenário o encerramento dos trabalhos em vir
tude de realização de Sessão do Congresso Nacio
nal, naquele momento. Não havendo discordância es
tes foram encerrados às treze horas e três minutos,
antes, porém, o Presidente convocou, os membros
para reunião ordinária (audiência pública), a reali
zar-se no dia vinte e cinco de setembro próximo, às
quatorze horas, no Plenário 6. E para constar, eu, Moi
zes Lobo da Cunha Secretário, lavrei a presente ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da



Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária,
realizada em 26 de setembro de 2001

Às dez horas e treze minutos do dia vinte e seis
de setembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão
de Agricultura e Política Rural, no Plenário n° 6 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a Presidên
cia do Deputado Ronaldo Caiado, 1° Vice-Presidente,
para a realização de reunião ordinária destinada à
discussão e votação das matérias constantes da Pau
ta n° 22/01. O Livro de Presença registrou o compare
cimento dos Deputados - Titulares: Ronaldo Caiado
(Presidente em exercício), Moacir Micheletto e Josué
Bengtson (2° e 3° Vice-Presidentes, respectivamen
te), Abelardo Lupion, Adão Pretto, Augusto Nardes, B.
Sá, Carlos Dunga, Cleonâncio Fonseca, Confúcio
Moura, Dilceu Sperafico, Ezídio Pinheiro, Giovanni
Queiroz, Helenildo Ribeiro, Hugo Biehl, Igor Avelino,
João Grandão, Joel de Hollanda, José Carlos Elias,
Kátia Abreu, Kincas Mattos, Marcelo Casto, Nelson
Marquezelli, Nelson Meurer, Nilo Coelho, Nilson Mou
rão, Odílio Balbinotti, Padre Roque, Paulo Braga,
Pompeo de Mattos, Romel Anízio, Saulo Pedrosa,
Telmo Kirst, Themístocles Sampaio, Waldemir Moka,
Wilson Santos e Xico Graziano - Suplentes: Arnaldo
Muniz, Albérico Filho, Alberto Fraga, Almir Sá, Antô
nio Jorge, Armando Abílio, Eujácio Simões, Félix
Mendonça, Jaime Martins, João Tota, Joaquim Fran
cisco, José Pimentel, Julio Semeghini, Jurandil Jua
rez, Orlando Desconsi, Sérgio Barros e Werner Wan
derer. Justificaram suas ausências os Deputados
Francisco Coelho, Luís Carlos Heinze, Márcio Bittar,
Osvaldo Reis e Silas Brasileiro. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados: Adauto Pereira, Ani
valdo Vale, Carlos Batata, Francisco Coelho, Jaime
Fernandes, Luci Choinacki, Luis Carlos Heinze, Luiz
Durão, Márcio Bittar, Osvaldo Reis, Roberto Balestra,
Roberto Pessoa, Salomão Cruz e Silas Brasileiro. Ha
vendo número regimental, o Deputado Moacir Miche
letto declarou abertos os trabalhos e determinou a lei
tura da Ata da Vigésima Sétima Reunião Ordinária,
que foi dispensada a requerimento aprovado do De
putado Saulo Pedrosa. Submetida à discussão e vo
tação, a Ata foi aprovada unanimemente. A seguir, o
Presidente cientificou ao Plenário que, em dezenove
de setembro do corrente, distribuiu o Projeto de Lei n°
4.733/01 ao Deputado Waldemir Moka. Ordem do Dia
- Dando início à apreciação das matérias constantes
da Pauta 22/01 o Presidente em exercício submeteu a
Plenário: A - Proposição sujeita à apreciação pelo
Plenário da Casa: Tramitação Ordinária: 1) Projeto de
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Câmara dos Deputados. Deputado Luís Carlos Heinze, Decreto Legislativo n° 988/01 - do Sr. Clementino Co-
Presidente. elho - que "susta o art. 8° da Resolução n° 4, de 22 de

maio de 2001, da Câmara c e Gestão da Crise de
Energia Elétrica". relator: Deputado Nilo Coelho. Pa
recer: favorável. vista concedida ao Deputado João
Grandão, em 19-9-01. Lido o parecer, este foi subme
tido à discussão, tendo feito uso da palavra o autor e
os Deputados Saulo Pedrosa, Xico Graziano, Abelar
do Lupion, João Grandão, Kincas Mattos, Josué
Bengtson e B. Sã. Em seguida, o Deputado Ronaldo
Caiado assumiu a Presidências dos trabalhos e sub
meteu à votação o PL n° 988/01 . O projeto foi aprova
do contra os votos dos Deputados Adão Pretto, João
Grandão, José Pimentel, Nilson Mourão, Padre Ro
que e Xico Graziano; B - Proposições sujeitas à apre
ciação conclusiva pelas Comissões: Tramitação Ordi
nária: 2) Projeto de Lei n° 1.005-A/99 - do Sr. Geddel
Vieira Lima - que "dispõe sobre a criação do Sistema
Nacional de Seguro Rural- SNSR, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Dilceu Sperafico. Pare
cer: favorável, com emenda. Vista Concedida ao De
putado Nilson Mourão , em 5-9-01. A discussão do
projeto foi encerrada na reunião ordinária do dia doze
de setembro próximo passado. Submetido à votação,
o projeto foi aprovado, com emenda, contra os votos
dos Deputados Adão Pretto, João Grandão, José Pi
mentel, Nilson Mourão e Padre Roque. O Deputado
Nilson Mourão fez a seguinte questão de ordem: Se
nhor Presidente, Vossa Excelência foi muito rápido no
anúncio da votação, eu pretendia encaminhar meu
voto em separado, não nos foi dado tempo para inter
vir. Em resposta, o Presidente informou-lhe que ele
havia perdido a oportunidade, pois já tinha inundado o
item seguinte da Pauta, mas que o Deputado Nilson
Mourão poderia recorer. 3) Projeto de Lei n° 2.639/00
- do Sr. Alex Canziani - que "dispõe sobre a atividade
de curta duração em propriedades rurais". Relator:
Deputado Paulo Braga. Parecer: favorável a este com
duas emendas. Vista Conjunta concedida ao; Deputa
dos Padre Roque e Moacir Micheletto, em 13-12-00.
Em virtude da ausência do Relator, naquele momen
to, o Presidente, acatando solicitação do Deputado
João Grandão, retirou o projeto de pauta; 4) Projeto
de Lei nO 4.814/01 - do Sr. José Carlos Coutinho 
que "estende o benefício do seguro-desemprego ao
pequeno produtor rural e dá outras providências". Re
lator: Deputado Josué Bengtson. Parecer: favorável.
Lido o parecer, usaram da palavra para discuti-lo os
Deputados Nilson Mourão, Abelardo Lupion e Moacir
Micheletto. Submetido à votação, o projeto foi aprova
do. O Deputado Nilson Mourão absteve-se de votar;
5) Projeto de Lei n° 3.908/00 - do Sr. Alex Canziani -
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que "altera a Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
acrescentando ao art. 28-A o parágrafo oitavo, que
institui penalidade ao produtor que não cumprir as
normas de combate à febre aftosa". Relator: Deputa
do Carlos Batata. Parecer: contrário. O Presidente de
feriu a retirada da matéria da pauta, a requerimento
do autor; 6) Projeto de Lei n° 4.846/01 - do Sr. Ricardo
Ferraço - que "dispõe sobre cadastro nacional das
pessoas beneficiárias do programa de reforma agrá
ria, veta o assentamento das pessoas envolvidas em
invasões e dá outras providências" relator: Deputado
márcio bittar. parecer: favorável. Em virtude do Rela
tor estar de licença médica, o Presidente retirou a ma
téria de pauta. Logo após, o Deputado Hugo Biehl fez
uso da palavra e convidou os membros da Comissão
para participarem de reunião na Fundação Getúlio
Vargas, amanhã, dia vinte e sete de setembro, às oito
horas e trinta minutos, sobre o tema "Simplificação tri
butária nos moldes do Imposto Único". Finalizando, o
Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e dez
minutos, antes, porém, convocou os membros para
reunião ordinária (audiência pública), a realizar-se no
dia dois de outubro próximo, terça-feira, às quatorze
horas, no Plenário 8. E para constar, eu, Moizes Lobo
da Cunha, Secretário, lavrei a presente ATA, que de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Presiden
te e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados. Deputado Ronaldo Caiado, Presi
dente.

Ata da Vigésima nona Reunião Ordinária
(Audiência Pública), realizada em 2 de outubro de
2001

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos
do dia dois de outubro de dois mil e um, no Plenário n°
6 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Agricultura e Política Rural, sob a presi
dência do Deputado Luís Carlos Heinze, para a reali
zação de Reunião de Audiência Pública destinada à
discussão do seguinte tema: Instrução Normativa n°
3, de 14 de maio de 2001, do Ministério do Meio Ambi
ente, que "dispõe sobre os procedimentos para a con
cessão de autorização de desmatamento nos imóveis
e propriedades rurais na Amazônia Legal" tendo
como convidados os Senhores: Dr. Hamilton
CASARA, Presidente do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA, e a Dra. Mary Allegretty, Secretária de Coor
denação da Amazônia do Ministério do Meio Ambien
te. Compareceram os Deputados - Titulares: Luis
Carlos Heinze (Presidente), Ronaldo Caiado e Moacir
Micheletto, 1° e 2° Vice-Presidentes, respectivamen
te), Adão Pretto, Anivaldo Vale, Augusto Nardes, B.

Sá, Carlos Dunga, Confúcio Moura, Dilceu Sperafíco,
Giovanni Queiroz, Hugo Biehl, Igor Avelino, Joel de
Hollanda, José Carlos Elias, Kátia Abreu, Kincas Mat
tos, Marcelo Castro, Márcio Bittar, Nelson Meurer, Nil
son Mourão, Paulo Braga, Romel Anízio, Salomão
Cruz, Saulo Pedrosa, Silas Brasileiro, Telmo Kirst e
Waldemir Moka, Suplentes: Alberto Fraga, Armando
Abílio, Fetter Júnior, Jaime Martins, João Tota, José
Rocha, Jurandil Juarez, Werner Wanderer e Zila Be
zerra, Deputados não-membros: Luciano Pizatto e
Airton Cascavel. Justificaram as suas ausências os
Deputados: Francisco Coelho, Osvaldo Reis e Padre
Roque. Deixaram de registrar suas presenças os De
putados: Abelardo Lupion, Adauto Pereira, Carlos Ba
tata, Cleonâncio Fonseca, Ezidio Pinheiro, Francisco
Coelho, Helenildo Ribeiro, Jaime Fernandes, João
Grandão, Josué Bengston, Luci Choinacki, Luiz Du
rão, Nelson Marquezelli, Nilo Coelho, Odílio Balbinot
ti, Osvaldo Reis, Padre Roque, Pompeo de Mattos,
Roberto Balestra, Roberto Pessoa, Themístocles
Sampaio, Wilson Santos e Xico Graziano. Dando iní
cio aos trabalhos, o Presidente declarou aberta a reu
nião, convidou os expositores: Dr. Hamilton Casara,
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e a Ora.
Mary Allegretty, Secretária de Coordenação da Ama
zônia do Ministério do Meio Ambiente a tomarem as
sento à Mesa. Em seguida, fez uso da palavra a De
putada Katia Abreu, autora do requerimento para a
realização da presente Audiência Pública. Dando
prosseguimento, o Presidente concedeu a palavra à
Dra. Mary Allegretty, Secretária de Coordenação da
Amazônia do Ministério do Ministério do Meio Ambi
ente. Durante a sua exposição a Dra. Mary Allegretty
Solicitou que fossem entregues aos Deputados mem
bros da Comissão a Agenda Positiva da Amazônia,
elaborada pela sua Secretaria, e convidou todos a
participarem da próxima reunião da Comissão Regio
nal de Monitoramento e Avaliação de Licenciamento
Ambiental. Complementou a exposição o Dr. Mário A.
Menezes, Diretor da Diretoria de Ações Estratégicas
da Secretaria de Coordenação da Amazônia. Ato con
tínuo, fez uso da palavra o Dr. Hamilton Casara, Presi
dente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Também fez
uso da palavra o Dr. Aleksandro Cavalcanti Sitônio,
Procurador-Geral Adjunto do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
-IBAMA; que, juntamente com outros membros da di
retoria do órgão, estavam presentes à reunião. Encer
rada esta fase, o Presidente passou à segunda etapa
dos trabalhos, quando fizeram uso da palavra os De-
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putados: Kátia Abreu, Confúcio Moura, Giovanni Que
iroz, Ronaldo Caiado, Salomão Cruz e Nilson Mourão.
Prosseguindo, novamente é concedida a palavra a
Ora. Mary Allegretty para responder aos questiona
mentos dos Deputados; sendo aparteada pelos De
putados Salomão Cruz, Kátia Abreu, Giovanni Quei
roz, Ronaldo Caiado, Luciano Pizzatto, Airton Casca
vel. Continuando a fase de respostas, fez uso da pala
vra o Dr. Hamilton Casara, que foi aparteado pelos
Deputados: Salomão Cruz, Kátia Abreu, Giovanni Qu
eiroz, Airton Cascavel. A Ora. Mary Allegretty fez uso
da palavra para a réplica, e reafirmou o convite para
que os membros da Comissão participem de uma re
união especial da Comissão Regional de Monitora
mento e Avaliação de Licenciamento Ambiental. Finali
zando, o Presidente agradeceu aos palestrantes e aos
membros da comissão, informando, ainda, que poste
riormente seriam indicados Deputados para compare
cer a reunião da supracitada Comissão, em atendi
mento ao convite formulado pela Ora. Mary Allegretty.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos às dezessete horas e cinqüenta e seis mi
nutos, antes, porém, convocou os membros desta Co
missão para reunião ordinária a realizar-se amanhã,
três de outubro, às nove horas, no Plenário 6. Estes
foram inteiramente gravados e, uma vez traduzidos
pela Taquigrafia integrarão a presente Ata que, para
constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei
a presente ATA, que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente e encaminhada à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado
Luís Carlos Heinze, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos
Heinze) - Declaro abertos os trabalhos da presente
reunião de audiência pública da Comissão de Agricul
tura e Política Rural, convocada para debater a Instru
ção Normativa n° 3, do Ministério do Meio Ambiente,
que dispõe sobre os procedimentos para a conces
são de autorização de desmatamento nos imóveis e
propriedades rurais na Amazônia Legal, publicada no
Diário Oficial, edição de 14 de maio de 2001.

Foram convidados a participar dessa reunião o
Dr. Hamilton Nobre Casara, Presidente do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
e Renováveis, e a Ora. Mary Allegretty, Secretária de
Coordenação da Amazônia, do Ministério do Meio
Ambiente, a quem convido a tomar assento à mesa.
(Pausa.)

Informo ao Plenário que os expositores terão
um prazo de vinte minutos, prorrogáveis, para suas
considerações iniciais, não podendo ser aparteados

nesse período. Os Deputados inscritos para interpela
rem os expositores disporão do prazo de três minutos,
tendo o interpelado igual tempo para responder, fa
cultadas a réplica e a tréplica.

Antes de ouvirmos os convidados, passo a pala
vra à autora do requerimento de realização desta reu
nião, a Deputada Kátia Abreu, do PFL do Tocantins.

Tem a palavra a ilustre Deputada Kátia Abreu.

A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABREU - Sr. Presi
dente, quero cumprimentar os nossos ilustres convi
dados, o Dr. Hamilton Nobre Casara, Presidente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais e Renováveis, e a Ora. Mary Allegretty, Se
cretária de Coordenação da Amazônia, do Ministério
do Meio Ambiente. S.Sas. vieram ajudar a esclarecer
grande problema por que passam hoje os produtores
rurais, especialmente os da Amazônia Legal.

Como V.Ex~ disse, Sr. Presidente, desde 14 de
maio de 2001, está em vigor a Instrução Normativa n°
03 do Ministério do Meio Ambiente, cuja execução
está a cargo do IBAMA.

Já fizemos ofícios ao Ministro do Meio Ambien
te, Sarney Filho, e ao Presidente do IBAMA, Dr. Casa
ra, com a assinatura de vários Parlamentares - Depu
tados e Senadores da Amazônia -, indignados com
essa situação.

Está muito complicado para nós, Parlamenta
res, visitarmos o interior dos nossos Estados. Não
existe outro assunto por parte dos produtores rurais
das nossas regiões a não ser reclamações contra a
Instrução Normativa n° 03. A primeira pergunta que
eles fazem é se essa instrução normativa vale somen
te para os Estados do Tocantins e do Maranhão ou se
é para todo o Brasil. E temos de responder que essa
norma vale apenas para a Amazônia Legal.

Por meio dessa instrução normativa, para que o
produtor rural possa desmatar qualquer área acima
de três hectares, tem de apresentar até dezenove do
cumentos ao órgão ambiental estadual e ao IBAMA. E
o custo de tudo isso, entre o memorial descritivo da
reserva legal e todos os planos, fica em torno de 4 a 6
mil reais por produtor rural.

Confesso que, talvez por falta de experiência,
tenho estudado muito essa instrução normativa, tira
do dúvidas no IBAMA do meu Estado e no órgão am
bientai estadual, e até hoje, eu, que estou estudando
profundamente essa matéria, ainda tenho dúvidas a
seu respeito. Imagine V.Exa. o que não acontece com
o pequeno produtor rural do interior do País, que mui
tas vezes nem ler sabe.
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Gostaria de chamar a atenção do Dr. Casara e A SRA. MARY ALLEGRETTV - Caro Deputado
da Dra. Mary para a lei atualmente em vigência que Luís Carlos Heinze, Presidente da Comissão de Agri-
dispõe sobre a reserva legal. Medida provisória diz cultura e Política Rural da Câmara dos Deputados;
que na Floresta Amazônica é necessário deixar uma caros Parlamentares aqui presentes, senhoras e se-
reserva legal de 80% e, no cerrado da Amazônia - nhores, o objetivo desta audiência pública é o de dis-
também sem nenhuma explicação, porque não existe cutir a Instrução Normativa n° 03, como bem disse a
diferença entre o cerrado da Amazônia e o das dema- Deputada Kátia Abreu. Nossa apresentação, a minha
is regiões -, de 35%. Isso pressupõe que no cerrado e a do meu assistente, que será posterior à do Dr. Ca-
posso aproveitar para a agricultura e para a pecuária sara e de sua equipe, não vai ser exclusivamente so-
65% da área. E na floresta, entende-se, posso produ- bre essa instrução normativa, porque ela é meramen-
zir em 20% da área. Isso é o que a lei me permite. te um instrumento de política. Primeiro, então, vamos

O Ministério do Meio Ambiente, não satisfeito falar sobre a política; depois, poderemos detalhar o
com essa lei que amplia os percentuais de reserva le- mérito da instrução, conforme os questionamentos da

Deputada Kátia Abreu.
gal, ainda vem legislar paralelamente impondo a

A política do Ministério do Meio Ambiente para a
Instrução Normativa n° 03, que, na verdade, nada Amazônia, obviamente, é de controle do desmata-
mais é do que um impedimento para o produtor rural mento, porque essa é a nossa função constitucional,
produzir nos percentuais que a lei lhe permite. Ouvi mas ao lado de uma política de valorização econômi-
um técnico do IBAMA dizer que nem o IBAMA nem o ca da floresta. Por que estamos preocupados com a
Ministério do Meio Ambiente têm interesse em esti- questão do desmatamento? Vamos dar alguns dados
mular o desmatamento na Amazônia Legal, aliás, de contextualização.
essa seria a função dessa instrução normativa. (Projeção de imagens.)

Então, seria muito melhor que a MP determinas- Primeiro, precisamos ter uma referência com-
se logo que a reserva legal é de 100%, porque não pleta. Em cem anos de atividade econômica na Ama-
está sendo cumprido o que determina a lei. Exige-se zônia, atividade que inclusive projetou a Amazônia no
essa quantidade de documentos do produtor, supo- cenário internacional, 2% da região foram desmata-
nho, para impedi-lo de produzir. E a grande maioria dos. Nos vinte anos pautados pelos incentivos fiscais,
deles é formada por pequenos produtores que vivem houve um crescimento de 7,5%, elevando para 10% o
da agricultura familiar e que fazem agricultura de sub- desmatamento da região. Em apenas dez anos de ex-
sistência, para sustentar a si e a sua família. Entendo pansão da fronteira agrícola, mais 4,3% foram des-
tratar-se de discriminação com os produtores da matados, elevando para 14,3% o desmatamento da
Amazônia e, a bem da verdade, que é uma instrução região. Então, preocupa-nos não o desmatamento em
normativa desumana. si, porque ele é uma atividade necessária ao desen-

No IBAMA do Tocantins - informação oficial _ volvimento, mas, sim, o ritmo e a forma como o des-
temos aproximadamente 500 processos, 70 a 80% de matamento vem se dando.
pequenos produtores, aguardando licença de desma- Se olharmos, por exemplo, os dados do INPE,
tamento. Tenho informações do próprio órgão - não vamos ver que houve acentuadíssimo crescimento.
são oficiais - de que chegam a quase 3 mil os pedidos Neste mapa, pode ser verificado crescimento muito
de licença para desmatamento parados no IBAMA do acentuado entre os anos de 1994 e 1995, de 95% dos
Tocantins. Não fiz o levantamento nos demais Esta- desmatamentos na região. Isso foi o que deu origem à
dos por dificuldades próprias. mudança da política do Ministério e à criação dessa

Gostaria de pedir ao Ministério do Meio Ambien- instrução normativa que modificou o Código Florestal.
Nos anos seguintes, de 1996 para 1997, houve queda

te a revisão dessa instrução normativa, para que se Ii- muito grande _ de 27% _ exatamente em função des-
mite simplesmente ao que está na lei - 80% de reser- sa nova política adotada pelo Ministério. Em 1998, o
va e 35%, por enquanto, se Deus quiser - e não se ar- crescimento do desmatamento aconteceu novamen-
vore em impedir o desmatamento permitido ao produ- te em 31 %; em 1999, estabilizou, e a projeção para
tor rural pela lei federal. 2000 é de crescimento de 15%, levando ao total de

Obrigada. um incremento de 19 mil quilômetros quadrados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Carlos O desmatamento hoje está concentrado espaci-

Heinze) - Passo a palavra à Dra. Mary Allegretty, que almente. Ele não atinge a região amazônica como um
disporá do prazo de vinte minutos. todo. Ele está concentrado em 83% no Mato Grosso,
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no Pará e em Rondônia. Peguemos o exemplo de
desmatamento de Rondônia, que é padrão. Como po
demos ver na imagem seguinte, o Município de Caco
ai, por exemplo, tem pouquíssima cobertura vegetal.
O mesmo processo pode ser verificado no Município
de Ji-Paraná, onde também o ritmo do desmatamento
é visível. É só olhar a imagem desses Municípios para
ver que a cobertura florestal está bastante alterada, e
isso é padrão em todo o ato do desmatamento.

O desmatamento é resultado de atividade eco
nômica com impacto ambiental. O Ministério do Meio
Ambiente, quando quer controlar o desmatamento,
não deixa de considerar que desmatamento é o efeito
de uma atividade econômica. Portanto, ele vai acon
tecer. O Ministério do Meio Ambiente nunca propôs
desmatamento zero. O que ele quer é comparar o re
sultado do desmatamento com os resultados econô
micos e sociais advindos dessa atividade.

Temos consciência de que existem políticas pú
blicas que criaram impactos no desmatamento, como,
por exemplo, a transferência de problemas estruturais
do País para a Amazônia, como é óbvio em relação à
expansão da fronteira agrícola e aos módulos dos as
sentamentos. Também temos consciência de que o
produtor que saiu do Paraná e foi para a Amazônia
não sabia que estaria trabalhando com ecossistema
diferente daquele com o qual estava acostumado no
Sul do Brasil. Temos absoluta consciência de que o
desmatamento está associado à implantação da in
fra-estrutura, que é fundamental para a região; à agri
cultura familiar, que é importante na região; à produ
ção agropecuária; à extração da madeira e à especu
lação fundiária e que é, portanto, subproduto do de
senvolvimento. É óbvio. Ninguém, por princípio, disso
cia o desmatamento disso e o tem como ação indivi
duai e voluntária do produtor. Ele é decorrente de um
sistema de atividades econômicas, nada tem a ver
com a postura positiva ou negativa de um produtor.

Nós também sabemos que o desmatamento
está associado a causas sociais. A criação de proje
tos de colonização na Amazônia, um dos elementos
fundamentais no crescimento do desmatamento, está
associada à redistribuição de terras e à migração.

Qual é a questão? A questão é que estamos tra
balhando na Amazônia com conceito que, na avalia
ção do Ministério do Meio Ambiente, é equivocado. É
o conceito de fronteira aberta, é como se tivéssemos
uma oferta ilimitada de recursos que podem permitir
atividades permanentemente em expansão, exclusi
vamente por meio da ampliação da fronteira, com frá
geis regras de propriedade. Isso faz com que o des
matamento tenha que ser cada vez mais extensivo e

impede a implantação de sistemas tecnologicamente
mais eficientes.

O desmatamento tem tido diferentes respostas.
Aliás, faço questão de resgatar aqui que, em 1976,
quando começou a acontecer a migração de peque
nos agricultores e de grandes empresários para o
Acre, ocorreu a primeira reação contra os desmata
mentos, os impactos liderados por Chico Mendes,
que foi assassinado por causa disso. E temos de lem
brar que desmatamento está associado, sim, ao pro
blema fundiário e ao problema dos conflitos de aces
so à terra.

Depois, o desmatamento passou a ser entendi
do como questão de segurança nacional. O INPE dei
xou de divulgar os dados. Durante muitos anos, se
quer se sabia qual era a taxa de desmatamento na
Amazônia. Em 1990 começou a mudança. O INPE
passou a aperfeiçoar o seu sistema de monitoramen
to, a tecnologia se desenvolveu muitíssimo. Hoje, co
nhecemos os dados e sabemos onde está aconte
cendo. Mas, em 1995, a política passou a ser: a cada
novo índice, novo pacote.

O Ministério do Meio Ambiente não está adotan
do pacotes. E eu vou mostrar como isso está aconte
cendo. A política do Ministério do Meio Ambiente, a
partir de 1999, é pautada na negociação de conflitos
na gestão partilhada dos recursos. E eu vou mostrar
como isso vem sendo feito. Por quê? Porque nós en
tendemos que o desmatamento expressa esse confli
to de interesses em torno do acesso e do uso de re
cursos naturais, que só pode ser resolvido com a ne
gociação entre as partes.

O que estamos fazendo? Em 1999, quando as
sumiu a Pasta, o Ministro Sarney Filho proibiu os des
matamentos. Essa foi a primeira medida que S.Exa.
adotou. E a medida foi bastante criticada, mas permi
tiu a agregação de diferentes forças políticas, econô
micas e sociais, que deram origem ao desdobramen
to das ações do Ministério. Em 1999, a principal ação
foi a definição das Agendas Positivas. Em 2000, fize
mos o Programa Amazônia Fique Legal; em 2001, es
tamos fazendo os atos normativos para a gestão am
bientai descentralizada e compartilhada; em 2002,
vamos focar a nossa atuação em instrumentos eco
nômicos. Esta é a estratégia do Ministério.

Faço questão de mostrar como a instrução nor
mativa não está solta. Ela está dentro de uma lógica.
E isso permitirá que o debate seja sobre essa lógica,
não exclusivamente sobre ato administrativo.

Nesta Casa, no dia 15 de abril de 1999, em au
diência pública convocada pela Comissão da Amazô
nia e do Desenvolvimento Regional, foi solicitado ao
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Ministério do Meio Ambiente que preparasse, como de licenciamento ambiental, que é um sistema mais
desdobramento, a proibição dos desmatamentos, no avançado, é onde nós queremos chegar. O Amazônia
que foi chamado de Agenda Positiva para a Amazô- Fique Legal também implantou um sistema para os
nia. Vamos não só atuar no campo da fiscalização e pequenos produtores do Acre. Não temos nenhuma
do controle, mas também buscar alternativas. reclamação contra os pequenos produtores do Acre.

Aliás, quero pedir que seja entregue aos mem- Por meio de portaria e em conjunto com o IBAMA, o
bros da Comissão o resultado desse trabalho, que pa- IMAC licencia pequenos proprietários até três hecta-
uta a nossa política. Esse trabalho envolveu nove res, até adotou uma modalidade de regularização das
agendas, uma para cada Estado, no período de abril posses mansas e pacíficas, em parceria com o Minis-
de 1999 a maio de 2000. Começamos em Mato Gros- tério Público, que não traz problema algum para as
so e concluímos no Pará. A Agenda teve a participa- autorizações de desmatamento dos pequenos agri-
ção de todos os setores. Digo setores porque organi- cultores.
zamos a participação institucional. Essas reuniões O Amazônia Fique Legal ainda implantou o sis-
aconteceram em todos os Estados. Em cada Estado tema em Rondônia, em Roraima e no Pará, ou seja,
levava mais de dois dias. Quem estava participando esse programa fez uma gestão partilhada com os
eram o setor produtivo, o setor governamental esta- Estados e entrou no mérito dos problemas de gestão
dual, municipal, os movimentos sociais, as organiza- ambiental.
ções não-governa~ent~is e a área .acadêmica. Em Como estamos atuando em 2001? Fizemos
todos os Estados discutimos alternativas para o des- uma classificação. Os Estados da fronteira em expan-
mata.me_nto. Em todos os E~tados - os membros da são têm peso decisivo na taxa de desmatamento. Os
COI~lssao ~odem ver - surglra~ ~r~postas. E a nossa Estados com baixo índice de desmatamento pouco
polltlca esta pautada nessa deflnlçao. afetam os resultados gerais da região. E os Estados

. .Em junho d~ ~OOO, aqui no Congre~so,.na Co- com elevada alteração da cobertura também pouco
mlssao da Amazoma, num trabalho de dOIs dias, pu- interferem na taxa. Com base nesses dados, classifi-
blicamente divulgado por inter~édio.da TV Câmara, camos três situações: Acre, Amapá, Roraima e Ama-
sistem~t!zamos ~udo no que fOlnc~nslderada a Agen- zônia têm índices baixos de desmatamento, portanto,
da PO~ltlva Regional da Amazonla. Como ~esulta_do a política para esses Estados deve ser uma. Mato
desse Intenso trabalho de co~sulta : de dlscu~sao, Grosso, Pará e Rondônia respondem por 80% da taxa
entramos no ano 2000 com as Instruçoes normativas. de desmatamento. Portanto, a política para eles tem

O primeiro ato do Ministro, ato esse que está na de ser outra. Para o Maranhão e Tocantins, que prati-
base das instruções normativas, foi a criação, por in- camente têm alteração da base da cobertura vegetal
termédio de portaria de 10 de maio deste ano, da Co- já tão alta, também não pode ser a mesma política.
missão Regional de Monitoramento e Avaliação do Li- Para isso, fizemos uma definição baseada nessa ca-
cenciamento Ambiental e um grupo de trabal~o que racterização da situação dos Estados na expansão
instituiu o licenciamento ambiental em propnedade da fronteira, o tamanho dos empreendimentos e os
rural e que foi definindo quais as ações que deveriam assentamentos rurais. As nossas ações têm de com-
ser feitas em relação ao nosso trabalho. As Agendas binar tanto as de comando e controle quanto os ins-
Positivas também definiram a atuação da Secretaria trumentos normativos. Só que os nossos instrumen-
da Amazônia. A Secretaria da Amazônia ficou res- tos normativos não são mais feitos em gabinetes. Te-
ponsável por fazer esse processo de articulação, por mos uma comissão que analisa cada um desses atos
analisar os impactos do eixos nacionais de integração normativos.
e por implantar a política de desenvolvimento susten- P . t b d C
tável. Em seguida entramos no Amazônia Fique Le- . _ eço que sejam en regues ~os mem ros a ~-

gal. Este foi um p~ograma baseado na lei de crimes ~Issao alg.u~séd~cudmeMnt~s qAuebl~struem ~ssast decl-
ambientais, em parceria com os Estados, e deu ori- soes. O Mlnl~t no o elo m lente aS~I~ou .~rr~o

d . delos' o de Mato Grosso que muitos de cooperaçao com os Estados da Amazonra, dlvldln-
gem a OIS mo ., bTd d Há t- rt'lh d
conhecem aqui, e o do Acre. O modelo do Mato Gros- do responsa II a es. ges ao compa I a a com
so é bastante aperfeiçoado. Esse modelo, por inter- os Estados.
médio de convênio da FEMA com o IBAMA, a FEMA Segunda questão: precisávamos regularizar os
licencia propriedades acima de 200 hectares. Depois desmatamentos até três hectares, o que foi o objeto
vai ser falado sobre esse sistema para a Amazônia da instrução normativa que está em discussão nesta
como um todo. O Mato Grosso implantou um sistema Comissão.
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Terceiro aspecto: criamos uma comissão com o
setor produtivo, com os Estados e com as aNGs para
monitorar as autorizações de desmatamento.

E, por último, qual é o nosso objetivo? Realmen
te queremos dificultar os desmatamentos, porque
queremos facilitar o manejo florestal. Esta é a filosofia
que está nas instruções, essa filosofia podemos dis
cutir. A filosofia do Ministério é esta: facilitar os planos
de manejo para a utilização da floresta e dificultar o
desmatamento.

a termo de cooperação técnica permite que os
Estados e o Governo Federal ajustem as suas ações
partilhadas. Há um grupo de trabalho voltado para
aperfeiçoar o sistema, que é onde queremos chegar.

Antes da Instrução Normativa n° 3, tínhamos
uma situação bastante caótica na área de autoriza
ções para desmatamento. A instrução normativa não
é a melhor modalidade. Ela é uma fase intermediária
entre a atual situação e o sistema de licenciamento da
propriedade que entendemos ser realmente o mais
adequado, que é o que está sendo implantado em
Mato Grosso e que será implantado nos outros Esta
dos. Estamos conscientes de que essa instrução
pode trazer problemas, porque ela é uma instrução de
transição. Ela não é mais aquele modelo anterior e
também ainda não é um modelo novo. Mas não podía
mos ficar num vazio, não podíamos continuar tendo
aquela modalidade anterior, e ainda não implantamos
completamente o sistema novo.

Por isso, decidimos que essas instruções nor
mativas não seriam feitas única e exclusivamente
pelo Ministério e pelo IBAMA. a Ministro assinou a
Portaria n° 183, de 10 de maio deste ano, que cria a
Comissão Regional de Monitoramento dos Desmata
mentos. Essa comissão tem representantes do setor
governamental - Ministério do Meio Ambiente, no
caso, a Secretaria da Amazônia e do IBAMA - e um
representante do Fórum de Secretários do Meio
Ambiente da Amazônia. Ela tem também um repre
sentante da Associação Nacional dos Municípios. Do
setor produtivo, fazem parte dessa comissão: um re
presentante da Confederação Nacional da Agricultu
ra, um representante da Confederação Nacional da
Indústria, um representante do Conselho Nacional de
Seringueiros, um representante da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Agricultura e um repre
sentante do Fórum Nacional das Atividades de Base
Florestal, e do setor não-governamental: um repre
sentante do Instituto de Pesquisa Ambiental da Ama
zônia, um representante do Grupo de Trabalho Ama
zônico, um representante do IMAlaN e um represen
tante da Amigos da Terra. São quatro representantes

governamentais, quatro do setor produtivo e quatro
do setor não-governamental. Essa portaria estabele
ce as regras de trabalho da comissão. E a comissão
realizou a primeira reunião no dia 8 de março, assim
que foi constituída; a segunda, em 22 de março; a ter
ceira, em 16 de abril; a quarta, em 21 de maio; a quin
ta, em 11 de julho. Foi essa comissão que analisou
detalhadamente, item por item, essa instrução nor
mativa e as demais instruções normativas e recomen
dou a assinatura do Ministro.

Portanto, o resultado dessas instruções norma
tivas saiu com o apoio dos representantes do setor
produtivo e do Poder Público Federal, Estadual e Mu
nicipal e com representantes da sociedade civil. A
propósito, faço convite para que esta Comissão se
faça representar na próxima reunião da Comissão
Regional, para que possa contribuir com o aperfeiço
amento não só dessa mas também de todas as instru
ções normativas. a trabalho é árduo. São dois, três
dias de discussão, item por item, e o setor produtivo,
na verdade, é quem tem dado a principal contribuição,
porque é quem efetivamente está com a mão na mas
sa em relação às dificuldades e às facilidades.

Vamos passar rapidamente aos atos normati
vos, mesmo porque o IBAMA também vai falar sobre
eles. Quero chamar a atenção dos senhores dizendo
que um outro trabalho da comissão, também extrema
mente importante e dentro da mesma filosofia, foi
analisar a instrução normativa sobre manejo florestal.
Acabamos com todas as modalidades de manejo flo
restal. Hoje só existe manejo florestal simplificado de
uso múltiplo, comunitário ou individual. Não há mane
jo florestal para uso madeireiro.

Saliento que o objetivo da Comissão Regional é
fundamental, porque está aberta para discussão das
modalidades, dos impactos e dos ajustes necessários.

Passo para o último item da minha apresenta
ção. Como já foi dito, temos convicção de que temos
de aperfeiçoar o sistema de autorização de desmata
mento. Essa portaria representa a transição entre o
sistema anterior - permissor de grande número de
fraudes - e o sistema novo de licenciamento ambien
tai e de propriedade rural. Esse sistema já está im
plantado no Estado do Mato Grosso. E, até o início do
ano, será implantado no Pará e em Rondônia. Tra
ta-se de sistema aperfeiçoado.

Portanto, essa fase de transição é difícil. Todas
as contribuições propostas para melhorar o sistema
nesse período são bem-vindas. Queremos implemen
tar o novo sistema, para que, realmente, ocorram mu
danças.
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Tudo isso não basta para que os objetivos que
definimos inicialmente sejam alcançados. O Ministério
do Meio Ambiente só alcançará os objetivos almejados
por meio de novos instrumentos econômicos. Para isso
propomos sete iniciativas que terão vigência partir do
ano que vem. Primeiro, estamos trabalhando com a
idéia do rnacrozoneamento da Amazônia para avaliar
o que pode ser feito ou não na região. Esse instrumen
to é pautado por estudos técnicos e também pelo obje
tivo de eliminar a dubiedade em relação ao que deve
ser protegido e ao que pode ser utilizado.

Conectamos todas as informações existentes e
sabemos onde estão as áreas prioritárias para haja
proteção da biodiversidade. Temos conhecimento do
local onde estão as terras indígenas, as unidades de
conservação e as áreas próprias para exploração
econômica.

Logo, se o macrozoneamento definir o quê,
como e onde pode haver exploração, haverá uma
base para o desenvolvimento da Amazônia. E essas
informações estão disponíveis.

Também estamos trabalhando com o impacto
dos eixos nacionais de integração. V.Exas. devem sa
ber que foi publicado edital que propõe a análise do
impacto agregado dos eixos. Isso é de extrema impor
tância para definição da política a ser adotada.

Criamos ainda o Comitê de Ação Integrada para
a Amazônia, formado por todos os órgãos federais
que aplicam recursos na região. O Comitê se reúne
mensalmente, analisa projetos e tem como objetivo
alocar recursos para projetos de base sustentável.

Sugerimos ao INCRA que mude a política de as
sentamentos. Ela não é boa nem do ponto de vista
ambiental nem do social. O agricultor continua mise
rável, quando se abre a fronteira. Portanto, a política
do INCRA está mudando. Não nos interessa criar as
sentamentos no meio da floresta, porque lá não há in
fra-estrutura para beneficiar o produtor. Isso não é po
lítica agrária.

Instituímos o Projeto Negócios Sustentáveis
para incentivar atividades econômicas de base sus
tentável. Contratamos excelente estudo sobre novos
instrumentos econômicos, que objetiva ter em pauta
a discussão da política de valorização da floresta a
partir do ano que vem.

Concluo, expondo questões relativas a este últi
mo mapa. Temos informações suficientes para verifi
car que a Amazônia representa complexo de interes
ses ambientais e econômicos. E todos podem ser
contemplados se tivermos critérios técnico-científicos
e políticas transparentes. Essa está sendo nossa for
ma de atuação.

A comissão, quando deu início ao processo, as
sinalou o seguinte:

O desenvolvimento da Amazônia em
bases sustentáveis do ponto de vista econô
mico, ambiental e social é objetivo prioritário
dos setores produtivos regionais, dos repre
sentantes do Congresso, das organizações
não-governamentais e das autoridades am
bientais federais e estaduais.

Estamos trabalhando com base nessa premis-
sa.

Convido a Comissão a participar da nossa pró
xima reunião, quando discutiremos o manejo florestal
comun~ário. Na ocasião, poderemos debater a Instru
ção Normativa nO 3, de acordo com os resultados des
ta audiência pública. Levaremos os resultados para a
comissão, porque ela é representativa e poderá se
beneficiada pelas sugestões aqui propostas.

Solicito, por fim a V.Exa., Sr. Presidente, que
conceda a palavra ao Dr. Mário Menezes, que rapida
mente vai mostrar o nosso objetivo - o sistema de li
cenciamento ambiental- e avaliar sua implantação.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Concedo a palavra ao Dr. Mário Menezes,
para que S.Sa. faça sua exposição.

O SR. MÁRIO MENEZES - Sr. Presidente, soli
cito que a síntese do licenciamento seja entregue aos
membros da Comissão.

O licenciamento ambiental em propriedade rural
está calcado no conjunto de dispositivos legais a que
o Ministério está subordinado para exercer atribuição
de gestor ambiental, no caso específico da Amazônia
Legal.

Desde a Constituição até as resoluções do
IBAMA, estamos pautados em dispositivos discutidos
nesta Casa e pela sociedade de modo geral para a
implementação do licenciamento. Esperamos, como
já dito pela Secretária, seja este um instrumento defi
nitivo para superar todas as questões relativas ao
avanço desordenado da fronteira na região amazôni
ca. Ele deve facilitar a vida de todos os atores, inclusi
ve no que se refere ao desmatamento.

O licenciamento também está alicerçado nas
Agendas Positivas implementadas na região. Temos
instrumentos específicos para gerir o problema do
desmatamento e seu controle: a promoção do licenci
amento ambiental rural, que é uma reivindicação dos
habitantes da região; a revisão dos recursos de con
trole ambiental; a implantação do sistema integrado e
georreferenciado de controle e a efetivação dos pac
tos federativos.
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Há também termo de comparação técnica - Na medida em que a fiscalização se torna um
como já citou a Secretária Mary Allegretty - assinado sistema, passa a ser instrumento efetivo de controle
entre o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e os di- do desmatamento e, aí, sim, a produzir resultados
ferentes Estados que integram a região. Existe ainda ambientais, ainda que se efetue a arrecadação fiscal
a Comissão Regional Representativa no âmbito ad- - o que é possível.
~inist~ativo e produtivo da so~ieda~e civil, que te~ Os componentes, portanto, são: a fiscalização
d~scutldo perman~ntemente o licenciamento e subsl- ambiental que viabiliza o licenciamento; o licencia-
dlad~ a elaboraçao do modelo a ser apresentado a mento em si, que é um cadastramento georreferenci-
seguIr. ado da propriedade para verificar se o desmatamento

Para contextualizar o licenciamento, há três as- pode continuar e de que forma, e o monitoramento.
pectos fundamentais no controle do desmatamento. Como d', et 'z ba" temos m . t
P . . I'" T d h' ,. r n Slca, u SIS ema georre-
~melro, e e e.cronlco. rata-se e processo Istonco. ferenciado único. Trata-se evidentemente de uma car-

Nao conseguimos controlar o desmatamento na. .. .,
A

•. L I t-'b' A' f - ta-Imagem de propnedade flctlcla, em que temos plo-mazonla ega por ques oes o vias. s In ormaçoes .
com que lidamos são extemporâneas. Trabalhamos tada a ~e~erva legal, a_s áreas~e uso produtiVO como

h · t d d d . . t a pecuana e a produçao de graos. E há a área para a
com um onzon e passa o e OIS anos, ou seja, ra- I " . . d' . - d d
balhamos com passivo. É muito difícil planejar as in- qua o propnetano vai pe Ir autonzaçao e esmata-

f - d . EI t' á . mento.ormaçoes essa maneira. as a Ingem no m xlmo o
âmbito municipal da propriedade. São informações A partir desta imagem, temos um sistema inter-
que nos levam a deferir ou não a autorização de des- no de monitoramento - também georreferenciado -
matamento. Carecemos de informações consistentes em que as informações estão codificadas no sistema.
no que diz respeito a essa área. Abro um parêntese para dizer que grande parte das

Há baixa efetividade dos instrumentos de con- pequenas propriedades estão dentro dos assenta-
trole. No Brasil, a área ambiental funciona baseada na mentos e que o INC RA é importante parceiro nesse
normatização. Precisamos de enorme estrutura para processo, porque possibilita que as inforrr~açõ~s se~
fiscalizar e não temos condições fazer isso com a Jam ac~ssadas. Is~ representa, conformei explicarei
consistência que a atividade requer. a seguir, que propnedades de até 150 hectares te-

Temos dois casos específicos de instrumentos nham acesso ao licenciamento a custo zero. Depo.is,
de controle a ser considerados. Um é a autorização falaremos do cus~o p~ra outros tamanhos de propne-
para o desmatamento, que funciona como instrumento dades. Temos estimativa, confrontando com os dados
álibi. Apesar de ela existir há dois anos, nem 10% do ~pres~ntadospela nob~e Deputada, de que, para ser
desmatamento total da região passavampelo proces- licenciada, uma propnedade de 500 hectares no
so de autorização. Quando o Ministro Sarney Filho Estado do Mato ~ros~o deve ter u~ custo em torno
suspendeu a autorização, todos reclamaram. Fazendo d~ R$ 900,00. O IIc.enclamento ambl~ntal de u~a pro-
uma analogia, é como tirássemos o biombo da sala e pnedade de 10 mil hectares custara no máXimo R$
tudo ficasse muito transparente. Tivemos de colocar o 4.000,00.
biombo novamente. Como poderemos, de forma justa, Quanto à forma, o sistema é bastante simples e
coibir o desmatamento legal e, ao mesmo tempo, tor- visa tirar do foco de ação a autuação. Está calcada na
ná-Io possível? Esse é nosso grande esforço. autuação e na notificação, o que abre a possibilidade

Logo, a autorização não tem funcionado como de o proprietário se submeter a ajustamento de con-
instrumento efetivo de controle de desmatamento. duta. Conduzimos o processo de modo que as reser-

Outro recurso é a fiscalização. Peço licença ao vas legais sejam recupera?~s junto com. a produção
Dr. Hamilton Casara, porque vou abordar tema relati- permanente, sem que a atividade produtiva pare.
vo à área do IBAMA. No ano 2000, o instituto fez autu- Primeiro, é emitido auto de infração, e há a
ações no valor de 800 milhões de reais em todo o Bra- abertura do processo. Se é apresentada defesa, a
sil, sendo 300 milhões de reais na região amazônica. multa não é cancelada, mas homologada e suspensa.
Certamente, não conseguimos arrecadar 10% desse Há prazo para que seja apresentado projeto de recu-
valor. O Tribunal de Contas da União cobra do IBAMA peração por danos ambientais; é assinado termo de
arrecadação própria. Sendo uma instância ambiental, orçamento e conduta e é feito o acompanhamento do
acaba se sobrepondo a esse esforço a necessidade projeto em execução. Se o projeto estiver em execu-
de produzir resultados fiscais, o que é algo bastante ção, a multa é automaticamente cancelada. Caso
complicado. contrário, a multa será cobrada judicialmente.
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O Estado do Mato Grosso já adotou o sistema 70% dos desmatamentos que ocorrem hoje. É muito
desde o início de 1999 com interessantes resultados. complicado para o Ministério trabalhar na área da fis-

O que o licenciamento objetiva em um primeiro calização e do licenciamento, tendo em vista a estru-
momento? Priorizamos aquilo a que a Sra. Secretária tura fundiária existente nesses três Estados. Temos
Mary Allegretty se referiu. Temos três Estados que es- em torno de 5,3% das propriedades ocupando cerca
tão n~ li.nha do de~matamento: Mato Grosso, P~rá e de 75% das áreas apropriadas. O restante, ou seja,
RondonJa. Em conjunto, el~s correspondem a 807'0 da 94%, ocupa 23% da área. Isso mostra a dificuldade
t~xa de des~~t.amento reg~onal. ~esses Estados, es- para trabalhar nesse extenso universo de proprieda-
tao os Munlclplos que estao na linha mesmo de ex- dO' , - d . b' t t d
pansão. Os senhores podem ver que o desmatamen- ~s. ~I por que os orgaos e me~o.a~ len e es a u-
to está fora do marco, no interior, já entrando na flo- ais estao fazend~ esforço para dlvl~lr com o IBAMA
resta. São 43 Municípios ao todo, sendo 14 do Mato essa tarefa, relaclon.ando sua atuaçao de acordo com
Grosso - Estado em que o grau de desmatamento é o tamanho da propnedade.
mais alto -, 10 do Pará e 19 de Rondônia. Além dos critérios das grandes propriedades,

Para os senhores terem idéia do que significa há os dos assentamentos. Temos nesses 43 Municípi-
trabalhar com esse universo, se pensarmos que es- os, segundo dados obtidos em 2000, 190 projetos de
ses 43 Mun~cípios representam 70% do desmata- assentamento. Em dez Municípios do Pará, temos 89
mento nos tres Estados, que, por sua vez, represen- assentamentos. A média é de nove assentamentos
tam 60% de todo o desmatamento da re~i~o.' estamos por Município. É significativo portanto o papel dos
trabalhando com 7% de todos os MunlclploS da re- _' .' .
gião amazônica, que são 624, e com 14% do território assentamentos ~essa questao. P~r ISSO a necesslda-
amazônico. Assim, notamos que o desmatamento é de do desenvolvimento da parcena com o INCRA.
bem localizado, o que nos permite focar a ação, para Rapidamente, falarei dos resultados obtidos.
que o esforço seja menor com maior possibilidade de Estamos envidando esforços há mais de um ano para
reversão da taxa. efetivar o processo que se encontra em estágio bas-

Outro dado relevante é o de que, apesar de es- tante avançado no Estado do Mato Grosso. Há dois
ses Municípios desmatarem muito, isso é considera- anos, firmamos convênio com o IBAMA e a Fundação
do pouco em função do que poderiam fazer legalmen- Estadual do Meio Ambiente - FEMA, já em funciona-
te. A coluna de cor verde-escura representa a área de mento. O órgão de meio ambiente estadual é respon-
todos os Municípios, que é de 700 mil quilômetros sável por propriedades de até 200 hectares, acima
quadrados. Foram desmatados 78 mil quilômetros, ou disso, a responsabilidade é do IBAMA. É necessário
seja, quase 8 milhões de hectares. Há um remanes- que tarefas sejam divididas, porque uma instituição
cente de 89%, que é a coluna em verde-claro. São sozinha não consegue realizar o trabalho.
Municípios que desmatam muito, mas possuem gran- Até agora, o Estado do Mato Grosso tem aproxi-
de área. Isso significa que a tendência para o desma- madamente 5 mil propriedades notificadas e licencia-
tamento vai se concentrar nesse bloco de Municípios das. No imenso universo de 94 mil propriedades tra-
durante alguns anos, se o processo continuar ocor- balhamos com 5 mil, o que já possibilitou significati-
rendo dessa forma. vos resultados. Primeiro, houve redução na taxa de

A coluna em verde-claro indica que a área res- desmatamento em torno de 24% de 1999 para 2000.
tante é extensa. Isso significa que ao mesmo tempo Apesar disso, o PIB do Estado cresceu mais do que o
em que devemos nos esforçar para controlar o des- nacional. A infonnação que temos do Governo do
matamento temos de viabilizar o manejo florestal. Estado é a de que o PIB estadual, em 2000, cresceu

Em tese, a dificuldade causada pela atual medi- 8%. É o dobro do nacional.
da provisória é relativa ao fato de que, se desmatar- Provavelmente pela primeira vez, percebemos
mos 11 % da área, ainda podemos legalmente des- que não há vinculação estreita entre crescimento
matar 9%. Ou seja, quem desmatou em torno de 8 mi- econômico e desmatamento. Isso é algo em que de-
Ihões de hectares ainda poderá legalmente desmatar vemos nos centrar para entender o processo. Reduzi-
mais 7 milhões. O Ministério não deseja criar obstácu- mos o desmatamento e, apesar disso, o Estado cres-
los para esse processo, mas viabilizar o manejo do re- ceu. Em 2001, a participação do Estado de Mato
manescente. Grosso nas queimadas da região diminuiu 50%. O

Outra diretriz mencionada é trabalharmos a ên- Estado estuda a simplificação do licenciamento para
fase nas grandes propriedades e assentamentos ru- as pequenas propriedades, abaixo de 150 hectares,
rais. Temos cálculo estimativo. Se considerarmos as com o objetivo de chegar ao custo zero no ano que
grandes propriedades e assentamentos, teremos vem.
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O Estado do Mato Grosso avalia que a mudança O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
no perfil de desmatamento e de queimadas é signifi- Heinze) - Concedo a palavra ao Sr. Hamilton Nobre
cativa. Hoje, ninguém mais desmata apenas por des- Casara.
matar. As pessoas estão preocupadas com a reserva O SR. HAMILTON NOBRE CASARA - Sr. Pre-
legal e com a área de preservação permanente. As sidente, cumprimento V.Ex~, a Deputada Kátia Abreu,
queimadas são programadas e notificadas aos vizi- os Deputados Giovanni Queiroz, Kincas Mattos, Ro-
nhos coletivamente. O mercado autônomo no Estado naldo Caiado, Salomão Cruz, Paulo Mourão - que já
cresceu mutlo. Atualmente, há mais de 200 profissio- se ausentou - e Waldemir Moka.
nais na área de Agronomia Florestal trabalhando com Diante de toda a exposição feita pela Sra. Mary
licenciamento. Um ano atrás, esse número era pouco Allegretty sobre a formulação de políticas do Ministé-
superior a 50. No início de 1999, havia um auto-refe- rio do Meio Ambiente, dirigido pelo Ministro Sarney
renciamento. Hoje há 44 empresas atuando nessa Filho, vou ater-me à parte executiva, que é o papel
área, e ainda há trabalho a ser fetlo. efetivo do IBAMA.

O Ministério do Meio Ambiente publicou edital Como mencionou a Sra. Mary Allegretty, integra-
que sugere basicamente as seguintes alternativas mos a Comissão que estuda a desburocratização dos
econômicas para minimizar o desmatamento: o ma- planos de manejo e das autorizações de desmata-
nejo florestal, a recuperação de áreas alteradas e o mento com finalidade agropecuária.
apoio nas áreas urbanas, principalmente em relação Estou acompanhado da minha equipe: o Sr. Vi-
ao gerenciamento de resíduos sólidos. cente Gomes da Silva, Procurador-Geral; a Sra. Iris-

No Pará, a atividade está em fase inicial. Há for- mar Aparecida Naves Mendes, assessora parlamen-
te parceria do IBAMA e do órgão ambiental. O plano tar; o Sr. Aleksandro Cavalcanti Antônio, Procura-
de trabalho conjunto tem como referencial o Estado dor-Geral Adjunto do IBAMA; e o Sr. Sidney Sabag,
do Mato Grosso e já está em fase de conclusão. Parte da área de florestas
agora para o trabalho de divulgação e capacitação de Gostaria de fazer algumas observações sob o
campo, em conjunto com as Prefeituras, que são a es- ponto de vista operativo. Conforme sabem os Srs.
fera administrativa mais atingida nesse processo. O Parlamentares, temos um problema com relação ao
Ministério do Meio Ambiente também publicou edital desmatamento, porque todas as vezes em que discu-
que implementa ações conjuntas com as Prefeituras, timos as suas taxas e a necessidade de incorporação
dando apoio às alternativas econômicas contra o des- de novas áreas à produção, desconsideramos a
matamento. questão tecnológica.

Em Rondônia, há acordo firmado entre o IBAMA Já tive o prazer de assistir manifestações a esse
e o órgão do meio ambiente. O plano de trabalho con- respeito, inclusive por parte do Sr. Deputado Salomão
junto está concluído. Foi realizada experiência piloto na Cruz em uma das audiências passadas. Em outra
divisa dos Estado do Acre e Rondônia, na região de oportunidade, presenciei exposição Sr. do Ministro da
Extrema, com significativos resultados no que se refe- Agricultura e do Abastecimento Pratini de Moraes,
re ao alcance do plano. O trabalho feito tem sido divul- que aqui esteve juntamente com o Ministro Sarney Fi-
gado, e o Ministério do Meio Ambiente também apóia lho, sobre a necessidade tecnológica e produtiva.
as alternativas econômicas voltadas tanto para o ma- Em seguida, passarei a palavra ao Sr. Aleksan-
nejo florestal como para a recuperação de áreas alte- dro, que fará uma comparação entre a legislação de
radas. Há ainda propostas referentes à área urbana. antes e a situação atual, depois das exigências defini-

Concluindo, a experiência nos Estados mostra das na legislação. Como disse a Sra. Mary Allegretty,
que o processo aliado a tecnologias de ponta possibi- essa comissão é ativa, dinâmica e aguarda suges-
Iita trabalharmos de forma mais próxima da realidade. tões para que melhorias possam ser implementadas.
Anteriormente, a defasagem era de dois anos, e ago- Temos necessidade de realizar discussões nes-
ra as informações são atualizadas anualmente. As ta Casa, e elas têm se travado na busca da incorpora-
imagens são geradas muitas vezes no campo pelo ção de novas áreas para a produção. Gostaríamos
próprio produtor, que se sente motivado ao saber que também de debater questões relativas à produtivida-
está sendo controlado de forma legal como todos os de e sustentabilidade. Aqueles que trabalham no
outros. Em contrapartida, com a legalidade, não corre meio rural conhecem bem isso. Trabalhamos durante
o risco de ser autuado por algum fiscal que esteja fora muitos anos na prática do expansionismo e do territo-
do controle sistêmico do processo. rialismo. Ao longo dos anos, esquecemos a necessá-

Muito obrigado. ria difusão tecnológica e o também necessário servi-
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ço de extensão na zona rural. Isso é necessário, por- Sr. Presidente, solicito a V.Exa. permissão para
que quando pensamos apenas na produção e no ex- que nosso Procurador faça a apresentação de uma
pansionismo nos esquecemos das perdas nutriciona- listagem do antes e do agora.
is do solo. E são perdas que não são recuperadas no Muito obrigado.
ano seguinte se o produtor não investir recursos para O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos
a correção do solo. Heinze) - Com a palavra o Dr. Aleksandro Cavalcanti.

Quando discutirmos a incorporação de novas (Pausa.)
áreas, temos de abordar o relacionamento da produti- O SR. ALEKSANDRO CAVALCANTI ANTÔNIO
vidade e da necessária incorporação do pacote tecno- - Boa tarde.
lógico para que possamos produzir mais e em menos Trouxe uma transparência e gostaria de apre-
áreas. Isso nos leva a um segundo raciocínio: o custo sentá-Ia. Solicito ao Sr. Presidente a distribuição de
da produção. Cada vez mais, se não incorporarmos a cópia dessa transparência.
assistência técni:a e a extensão .rural, vamo,s ter um Na realidade, estão aí dois documentos legais
custo de produçao elevado. Com ISSO, havera a redu- que disciplinam a exploração e o desmatamento na
ção da nossa competitividade no mercado externo. Amazônia Legal.

Deixando de lado a questão do desmatamento À esquerda, a Portaria n° 48, de 1995, que vigo-
puro e simples, quero falar sobre a desburocratização rou até a edição da Instrução Normativa nO 3, de
que o Ministério do Meio Ambiente vem executando 2001 , situação anterior que indica que a pessoa inte-
nesses últimos anos. Trata-se exatamente de preocu- ressada teria de apresentar nada mais nada menos
pação com o pequeno produtor rural. Queremos, sim, do que quatorze documentos, quando da autorização
receber contribuições, a fim de que elas façam parte do desmatamento, do seu processo de regularização
de novas normas por intermédio da Comissão Regio- junto ao IBAMA.
nal. O pequeno produtor rural tem sido o principal foco À direita, a atual situação, o total desses docu-
de nossas atenções e motivo das nossas atenções e mentos pode chegar a 22, o que não quer dizer que
tem sido pautado para que cada vez possamos redu- todos os usuários, os beneficiados com a instrução
zir e desburocratizar o processo de atendimento, evi- normativa, tenham que apresentar todos eles. Na rea-
dentemente sem perder de vista o necessário serviço lidade não é isso que acontece.
de controle e monitoramento do desmatamento. Num trabalho de cotejamento, verificamos que

Outra questão, são as necessárias parcerias, esses documentos podem ser reduzidos, em média,
como bem disse o Dr. Mário Menezes. Por determina- a quinze, no caso de propriedades acima de 150 hec-
ção do Ministro Sarney Filho, o IBAMA já realizou vá- tares. E para propriedades abaixo de 7 hectares o
rios convênios com diversos Estados. Esses convêni- quantitativo pode ser reduzido a apenas sete docu-
os, realizados no âmbito da União e dos Estados, vêm mentos.
compartilhar atividades. Os Estados do Acre e Mato À direita aparece o primeiro documento, qual
Grosso são exemplos recentes. Estamos atendendo seja, um requerimento que o interessado deve apre-
melhor o pequeno produtor, através desses convêni- sentar, que já constava da portaria anterior.
os, para que o atendimento dê-se de forma segura e O segundo é a prova da titularidade do imóvel,
célere. que pode ser representada através da escritura, pos-

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se, arrendamento ou comodato.
estamos disponíveis para acatar sugestões nesse O terceiro documento é o Termo de Responsa-
sentido, aprofundando tratativas com os Estados, bilidade e Averbação da área da reserva legal, a ser
através das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, feito junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ou, se
a fim de melhorar o sistema de atendimento ao pe- não houver a escritura, a averbação, através do Ter-
queno produtor rural, resguardados, evidentemente, mo de Compromisso, que venha a substituir.
os sistemas de monitoramento e controle. O quarto documento é o comprovante de paga-

Ressalto, ainda, para a nossa discussão, a ne- mento do ITR, mas, neste caso, só para exploração
cessária conclusão dos zoneamentos ecológicos e em áreas superiores a 150 hectares, que não é o
econômicos em todos os Estados. Esse documento, caso do pequeno proprietário.
sem dúvida, será o instrumento necessário de plane- O quinto é a certidão confirmando a validade da
jamento que poderá ser usado para organizar a pro- posse. Trata-se de documento novo criado pela co-
dução e fazer a proteção ambiental. missão, mas que também deve ater-se apenas a pro-
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prietários que possuam e desejam explorar áreas aci
ma de 150 hectares.

O sexto documento é o croqui de acesso. Claro,
é um documento básico, mínimo, para o técnico, ou
quem quer que seja que vá vistoriar a área, que indica
a localização dessa propriedade.

O sétimo é o mapa ou mapa vetorial. Convém
registrar que isso é para propriedades acima de 150
hectares. O pequeno produtor está isento da apre
sentação desse documento.

O oitavo documento é o comprovante de paga
mento da vistoria. Como disse a Dra. Mary Allegretty,
de Mato Grosso, esse comprovante de vistoria tam
bém poderá ser reduzido se se confirmar o seu custo
zero.

O nono é o comprovante da FUNAI. A instrução
normativa e normas vigentes indicam que sendo uma
exploração dentro da área de entorno de 10 hectares
próxima à reserva indígena, a FUNAI terá que ser ou
vida. Não será em todos os casos que a FUNAI terá
de manifestar-se. Então, esse documento poderá ser
exigido ou não.

O décimo é o comprovante de ElA, também
para áreas onde as propriedades superem os 150
hectares. Não é o caso do pequeno produtor.

O décimo primeiro documento é o Inventário
Florestal, que trata do volume de 20 metros cúbicos
por hectare. Caso o pequeno produtor deseje explorar
até 20 hectares/ano, ele é também dispensado desse
inventário. É um documento que pode ser desprezado
em se tratando de pequeno produtor.

O décimo segundo é a declaração de não explo
ração de Áreas de Preservação Permanente. Uma
vez identificadas essas áreas, ela apresentaria esse
documento, assinaria essa declaração, comprome
tendo-se a não explorá-Ia. Se a área for superior a
150 hectares, será exigido o inventário florestal e con
seqüentemente o comprovante de AR. Também não é
o caso dos pequenos proprietários.

O décimo terceiro documento foi excluído, des
prezado. Seria o contrato, fazendo o rebatimento na
Portaria 48, de elaboração e execução.

O penúltimo e décimo quarto é o Documento
Informativo de Propriedade - DIPRO, a ser preenchi
do no balcão do IBAMA. Extrai-se de todo o processo
algumas informações objeto de análises futuras.

O décimo quinto, na realidade, é a declaração
do ITR. Ela serve para identificar o uso dessa proprie
dade nos últimos três anos, se efetivamente é propri
etário, se vem explorando a área.

Feita esta listagem, queremos demonstrar a
V. Exas. que no bojo da Instrução Normativa n° 3, na
realidade não são dezenove, dezesseis ou dez docu
mentos como foi apresentado no ofício. Na verdade,
Deputada Kátia Abreu, são 22 documentos. Isso não
quer dizer que todos farão uso deles. Em média, são
quinze documentos. Especificamente, para o peque
no produtor ou áreas de assentamento, serão neces
sários apenas sete documentos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Passo a palavra ao primeiro inscrito, no caso
a autora do requerimento, Deputada Kátia Abreu.

A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABREU - Sr. Presi
dente, não sei nem por onde começar, depois de tan
tos absurdos.

Primeiramente, gostaria que a Dra. Mary Alle
gretty confirmasse quantos mil quilômetros quadra
dos já foram desmatados na Amazônia.

A SRA. MARY ALLEGRETTV - Quinhentos e
oitenta e nove mil quilômetros.

A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABREU - Quinhen
tos e oitenta e nove mil quilômetros quadrados. Se
são 5 milhões de quilômetros quadrados na Amazô
nia, está razoável.

Quando se faz a conta do total de quilômetros
quadrados na Amazônia e o que foi desmatado, pelo
barulho que se faz em todo o País, patrocinado princi
palmente pelo Ministério do Meio Ambiente, vemos
um quadro estarrecedor. De acordo com dados oficia
is, apenas 14% da Amazônia estão desmatados. Nin
guém aqui quer contrariar o desenvolvimento, mas
ele deve ser feito paulatinamente. Deve iniciar-se nor
malmente pelo sul do País ou sul de uma região.
Então, há cem anos, ninguém conhecia e sequer de
sejava ir para a Amazônia. Ao longo dos últimos anos,
essa fronteira foi-se abrindo e despertando o interes
se, principalmente o cerrado amazônida considerado
hoje uma área importante não somente para o Brasil,
Dra. Mary Allegretty, mas para todo o mundo. Se Deus
quiser, no cerrado da região amazônica, vamos pro
duzir de tudo e empregar muita gente neste País.

Quero destacar que essa aceleração no desma
tamento é conseqüência natural do desenvolvimento.
Não se pode desenvolver o Estado do Pará, sem pas
sar pelo Tocantins, assim como não tem como desen
volver o Amazonas, sem passar pelo Pará.

Sinceramente, esse percentual de desmata
mento, pelo tamanho do território amazonense e pelo
alarde que se fez - não encontro outra palavra - é de
um destempero total.
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Quero também deixar registrado que esse comi- cartório não sei a quanto está. O Licenciamento
tê citado por V.Sa., composto de quatro representan- Ambiental exige a contratação de engenheiro flores-
tes do Governo, quatro de ONGs e quatro do setor tal. Até mesmo o pequeno produtor da agricultura fa-
produtivo, consignado em ata pela CNA e demais re- miliar tem que ir atrás de um engenheiro florestal, de
presentantes do setor produtivo, não concordava, em um agrônomo, e pagar 20 reais por hectare, além de
hipótese alguma, com as instruções normativas cria- contratar quatro diaristas para colaborar e registrar no
das. Então, não foi uma discussão pacífica. O comitê CREA.
não funcionou e tomou decisões com base nessas Fiz várias tomadas de preço e essa brincadeira
instruções normativas com essa paz toda. Infelizmen- toda varia de 4 a 6 mil reais. Desculpe-me, mas não é
te, o setor produtivo é minoria nesse comitê. menos que isso.

V.Sa. disse também que 2001 é o ano das ins- Ao Presidente do IBAMA, quero dizer que gos-
truções normativas; em outras palavras, é o ano da tamos muito da palavra produtividade. Por isso, gra-
punição. O de 2002 será o dos instrumentos econômi- ças à ajuda da EMBRAPA e do esforço único dos pro-
coso Não entendo como se pode separar essas duas dutores rurais, aumentamos a produtividade nacional
situações. Como se pode só punir, castigar, sem que em 70% com a mesma área plantada. Abordou V.Sa

.

sejam oferecidos incentivos, sem implementar essas também a competitividade. Quero ressaltar que um
duas ações paralelamente? É importante haver co- dos itens que atrapalha a nossa produtividade, pode
mando, controle, tem que haver, mas incentivos eco- ter certeza, é a reserva legal. É um ônus que estamos
nômicos acontecerem um ano após, separado da pu- carregando nas costas. Essa área que não está pro-
nição, acho completamente inviável. Trago esse duzindo absolutamente nada também deveria estar
exemplo de casa, na criação dos filhos. Não conheço incluída no custo da produção, como disse V.Sa . tão
nenhum caso de criação com punição e castigo sem bem. Não adianta dizer que no ano seguinte a área já
ter também um bônus. estará degradada. Posso mostrar para V.Sa . a minha

Também não entendi bem o manejo sustentado propriedade, com pastagens de dez, quinze, vinte
e comunitário. Conheço bem o interior do Brasil. Qu- anos altamente produtivas.
ando saio daqui ou da Capital do meu Estado, vou ao Falando ainda de produtividade e competitivida-
interior e converso com os produtores rurais. de, Or. Casara, conhecemos isso muito mais que V.Sa

.

Outro dia, no interior do meu Estado, em Xambi- pode imaginar. Contribuimos com 9% do PIB, apenas
oá, às margens do Araguaia, tive uma surpresa ao re- o setor primário; o agronegócio, 39% do PIB. Enfim,
unir-me com uma colônia de pescadores - são 104 colaboramos com o nosso País com 13 bilhões de su-
pescadores. Fui bastante animada, mas curiosa, por- perávit na balança comercial. Somos responsáveis,
que não sabia o que eles queriam de mim. Sabe V.Sa . apenas, por 27% da mão-de-obra economicamente
o que eles queriam? Queriam sair do extrativismo, ativa do País.
porque estão cansados de sofrer e pediam a minha Peço à Ora. Mary Allegretty que disse que não
colaboração, via Governo do Estado, para implantar podia analisar a instrução normativa isoladamente,
tanques para que pudessem criar peixes de forma sem falar de todo o trabalho do Ministério, que faça
produtiva e com qualidade. Foram essas as expres- uma revisão específica sobre a Instrução Normativa
sões usadas por pescadores que andam de chinelo n° 03. Realmente, não são 19 documentos. Eu errei,
havaiana e têm as mãos calejadas. Falaram de produ- mas o assessor de V.Sa

. afirmou: são 22 documentos.
tividade, regularidade e em exportação; que não que- Trouxe e vou ler rapidamente um documento.
rem mais ficar no rio, não querem mais o extrativismo. É um laudo de visto, com ART do responsável;

Quero dizer ao segundo palestrante - per- ou inventário florestal a 100% de todas as árvores aci-
doe-me, não me recordo do nome - que o valor men- ma de 20 centfmetros de diâmetro, com Anotação de
cionado por V.Sa., os custos com toda essa docu- Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo enge-
mentação, não é verdadeiro, a não ser que o meu nheiro responsável. Será que isso não custa nada?
Estado esteja inflacionando o mercado ambiental no Este laudo só é permitido para desmatamento até 3
País. ORCA - Relatório de Controle Ambiental- para hectares em propriedades com área inferior a 150.
propriedade acima de 150 hectares custa 3 mil reais. Inventário florestal a 100% de todas as árvores acima
O PCA - Plano de Controle Ambiental -, 2 mil reais, de 20 centímetros de diâmetro, com ART emitida pelo
para desmatamentos acima de 150 hectares. O Me- engenheiro responsável, com áreas acima de 150
morial Descritivo da Reserva Legal custa 600 reais. A hectares. São apenas esses dois que gostaria de dei-
Taxa de Vistoria vai de 50 a 500 reais. A averbação no xar aqui.
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O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Srs. Convida
dos, vou fazer algumas perguntas à Sra. Mary Alle
gretty.

Primeiro, gostaria de saber qual é a sua forma
ção profissional, se V.Sa . se preparou no País, para
que eu possa saber com quem estou debatendo. Se
gundo, com todo respeito, notei grande semelhança
de V.Sa

. com a Ministra Zélia Cardoso de Mello. S.Exa.
também teve argumento teórico, uma verbalidade ex
tremamente fácil para convencer o País quanto ao se
qüestro da poupança. Fez um convencimento fantás
tico, como se fosse a dona absoluta da verdade. E deu
no que deu.

Talvez V.Sa
. melhor servisse no período da dita

dura militar, pois estaria melhor colocada para defen
der verticalmente as suas posições. Vejo em seu
semblante que falha o lado democrático do debate:
"Vou fazer isso, sou contra isso, vou dificultar isso ou
aquilo." É preciso entender que o Brasil é uma federa
ção, que tem o grande objetivo de que um Estado fe
derado ajude o outro. Portanto, essa verticalidade,
essa imponência verbal, esse conhecimento estratos
férico de que somente a senhora sabe tudo.
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Mapa da propriedade, com localização da área Todos os Prefeitos e Deputados Estaduais do
de preservação permanente em reserva legal, com Estado de Rondônia não concordam com V.Sa

. Sou
memorial descritivo da reserva em três vias. daquele Estado e constantemente estou presente.

Esse documento deverá ser feito por um agri- Não vejo essa maioria dominadora a que V.Sa
. se re-

mensor. Será que custa algo? Será que é de graça? fere, com a qual já deb~teu democraticamente o as-
Será que não custa nada a Anotação de Responsabi- su~~o. No meu Estado nao houve esse debate demo-

lidade Técnica - ART, a guia de recolhimento emitida cratlco.
pelo órgão ambiental estadual e paga em agência Por outro lado, digo a V.S

a
. que considero o Mi-

bancária? nistério do Meio Ambiente profundamente incompe
tente na elaboração dos seus projetos. V.Sa

. conhece
De acordo com o meu levantament~, que pode o Fundo Nacional do Meio Ambiente que, quando tem

estar errado, o p_equeno produtor pr~clsa de dez financiado, na Amazônia, é com percentuais insignifi-
documentos, e nao de sete. Se se qUiser desmatar cantes, mesmo o recurso sendo internacional. Há
até três hectares e a propriedade tiver até 150 hecta- também os projetos de execução descentralizada do
res, são necessários dez documentos. Se se quiser Ministério do Meio Ambiente no Estado de Rondônia,
desmatar acima de três hectares e a propriedade tiver que são uma vergonha no que se refere à questão do
até 150 hectares, são necessários doze documentos. desenvolvimento sustentável. Não deram certo.
E para desmatamentos acima de três hectares, se a Gostaria que V.sa

. me mostrasse o seu paradig-
propriedade for maior do que 150 hectares, são ne- ma para substituir o produtor de leite, de café, toda a
cessários 22, como V.Sa . disse há pouco, e não 19. produção existente na economia do Estado de Ron-

Obrigada. dônia por outra que seja economicamente sustentá-

O 5R PRESIDENTE (O t d L
· C I vel. V.Sa

. diz: "Aplique esse modelo que o Banco da
. epu a o UIS ar os A •. j'b "

H · ) H . . t" f - mazonla I era.elnze - a mais qua ro Inscntos, que ara0 suas ex-
posições. Posteriormente, o Dr. Casara e a Ora. Mary . Há ~Iguns dias tom~i conh:cimento de um pro-
darão as respostas. Jeto de lei da Deputada Nlce Lobao, do Estado do Ma-

Com a palavra o nobre Deputado Confúcio Mou- ranhão, queren~o a destinação dos recursos do FNO
para o Maranhao e para o Nordeste, alegando que a
região amazônica não está conseguindo gastá-los.

Não estão deixando o Banco da Amazônia apli
car os recursos. Está sobrando. Há um grande saldo
não aplicado neste ano. Daqui a pouco, V.Sa . Estará
autorizando que o dinheiro do FNO seja destinado
para São Paulo. E assim V.Sa

. quer promover o com
bate às desigualdades regionais no País.

. O Ministério do Meio do Ambiente não pára por
aí. E igual a uma corrida com obstáculos. Cada vez
aumenta-se a metragem: é um metro; um metro e
meio o próximo; mais à frente, dois metros; e quer que
saltemos os obstáculos. Se são dez documentos, vão
ser quinze na próxima; depois são vinte; depois são
trinta, depois são quarenta. Quero ver quem salta
isso. Nunca!

Quem me vê falar diz que sou louco para derru
bar a floresta amazônica. Não. O que mais quero é
preservá-Ia. Quero garantir aquilo que o Governo fez:
estabeleceu 50% de reserva legal no código anterior.
Daqui para frente, faça sua lei, mas deixe o pessoal
trabalhar de acordo com as regras estabelecidas. Não
se pode mudar a regra durante o jogo.

Se V.Sa
. continuar com essa persistência vai re

almente conseguir. Vai regenerar o que está degrada-
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do naturalmente, vai espantar o povo, e o rondonien
se vai para o Paraná, Londrina, Curitiba, Rio de Janei
ro, para as favelas, local ecologicamente correto para
viver o povo brasileiro. Na favela é tudo maravilhoso.
Vamos para a favela de Brasília, vamos para os pen
duricalhos, ficar dependurados, ecologicamente cor
retos. Não há violência. Não há emprego. E quero ver
V.Sa . daqui a dez ou vinte anos, para ver com que cara
vai administrar essa situação.

Era essa a abordagem que queria apresentar.
Não me canso e não me cansarei de não concordar,
nunca, com esse discurso vazio que vejo aqui. Irri
to-me muitas vezes. Peço desculpas aos presentes
pela minha indignação, mas não há como dominar mi
nha emoção. Não falo assim com ninguém. Porém,
com os representantes do Meio Ambiente, vou repetir
este discurso pesado, enquanto puder.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Com a palavra o nobre Deputado Giovanni
Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Palestrantes,
assusta-me um pouco, Ora. Allegretty, o fato de existi
rem tantas normas. Recebi muitos papéis, várias ins
truções normativas. Todavia, não há um projeto con
creto para o desenvolvimento e a ocupação da Ama
zônia. Tudo deveria estar começando com o zonea
mento econômico e ecológico a que o Dr. Casara se
referiu com muita propriedade. Esse deveria ser o ins
trumento técnico e científico adequado para se pen
sar na ocupação e no desenvolvimento da Amazônia.
Os senhores estão começando ao revés de tudo isso.
Ditam as regras sem conhecer a realidade. Daí, há
atrito.

Fixa-se em 50% a área de reserva no Código
Florestal. Trinta e um anos depois, o Ministério do
Meio Ambiente aumenta essa percentagem. O
IBAMA é um órgão executor, participa das discus
sões. Pode ser matéria vencida nesse contexto de
quatro ONGs, mais quatro do Govemo, mais quatro
do setor produtivo, inclusive seringueiros. Enfim, 31
anos depois, já com instrumentos técnicos e científi
cos disponibilizados pelo Governo, ele ainda não fez
o zoneamento com critério, com a participação do Mi
nistério da Agricultura e de outros órgãos do próprio
Governo Federal capazes de pensar de forma inteli
gente o desenvolvimento da Amazônia.

Talvez até compartilhe com outros a indignação.
Poderia usar uma expressão um tanto grotesca, uma

palavra mais pesada para qualificar a medida provisó
ria que vem impor 80% de área de preservação na
Amazônia.

Recentemente, o gerente do Banco da Amazô
nia chamou os colonos da região e disse: "Não saem
mais recursos do PRONAF para vocês. Não posso li
berar porque estou proibido pela presidência do ban
co, que está sendo cobrada pelo órgão de fiscaliza
ção e exige a preservação de 80% da área. Como vo
cês não têm 80% de área preservada, nem vou man
dar fiscalizar. Não libero o dinheiro." Não liberou nem
vai liberar o dinheiro do FNO, que já está sendo solici
tado para ser gasto no Nordeste. Assim, há outras
propriedades rurais atravancadas.

Tenho 50% da minha propriedade desmatada
há muitos anos, porque a lei de então me autorizava a
fazê-lo. Tenho 50% de área preservada - e sei a que
custo para não invadirem. Quando a terra é invadida,
os senhores são convocados para ajudar a preservar
a área de reserva florestal, mas não vão. Não vão
mesmo! Conheço vários casos.

Há dois anos, um companheiro estava com a fa
zenda toda formada, pronta, com 50% de área pre
servada, e mesmo assim a fazenda foi invadida. Ele
entrou na Justiça, comunicou ao IBAMA, que não teve
força nenhuma para ir lá, porque o Governo Federal
não libera dinheiro e não lhe dá instrumentos para
que possa atuar.

Depois de invadida a sede por um ano e meio, a
área foi desocupada. Ele meteu o machado em toda a
reserva florestal, contrariando os filhos. Alegou que,
se não fizesse isso, não teriam nem o que já estava
formado.

O Governo não toma nenhuma providência.

Hoje, no sul do Pará, poucas propriedades têm
50% de área preservada pelo mesmo motivo. Não há
uma política séria de ocupação da Amazônia. Primei
ro, é necessário política de ocupação efetiva da Ama
zônia; depois, as regras punitivas.

Ora. Mary Allegretty, V.Sa . vai colocar na margi
nalidade 100% dos pequenos, médios e grandes pro
prietários da Amazônia. Ninguém consegue obter to
dos esses documentos. V.Sa . já pensou em fazer o in
ventário de toda a madeira existente na terra? No
meu caso, para desmatar 500 hectares, tenho de fa
zer o inventário de 450 hectares de madeira de vinte
centfmetros de diâmetro e acima disso. Só coloca
isso no papel quem não conhece o preço. É uma ação
irresponsável do Ministério da senhora. Irresponsá
vel! Isso é só para quem não conhece a realidade. É
um absurdo!
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Portanto, vai-se jogar na clandestinidade 100% Conversei com o Dr Casara e seus técnicos
daqueles que trabalham na Amazônia. E mais: há que nessa e em outras ~portunidades foram muit~
enormes migrações para a nossa região. Entram na atenciosos e pelo menos orientaram os pescadores.
mata e derrubam dois ou três hectares sem autoriza- E é assim que tem de ser feito. Não se pode vir com
ção. Não vão arrumar sete documentos. regras punitivas. Primeiro, punem; depois discutem o

Há poucos dias, procurei trabalhadores braçais que fa_z~r. Desse jeito, todos seremos marginais na
para trabalharem, como diaristas, em minha fazenda Amazonla.
e pedi a todos o documento, a fim de fazer o registro. Ora. Mary, tenho 50% de área desmatada e es-
Hoje, se não se registrar o trabalhador rural, mesmo o tou reflorestando, porque tenho a consciência de que
diarista, com carteira assinada, considera-se trabalho se trata de um investimento a médio e longo prazos,
escravo - outro absurdo. E a propriedade fica sujeita independentemente da obrigatoriedade de fazê-lo.
à desapropriação ou a confisco. Então, doutora, de Trata-se de livre iniciativa. Outros poderiam fazer o
doze trabalhadores, oito não tinham documento. mesmo, se tivessem estímulo para isso.
Alguns deles nem tinham certidão de nascimento. Um Inclusive consegui com V.Sa

. para Marabá e Re-
era do Acre; outros, do Nordeste. Como exigir deles denção um laboratório para a produção de mudas em
não sei quantos documentos para desmatar três hec- viveiro, análise de solo. Vá até lá ver que maravilha.
tares, Ora. Mary? Eles não têm os documentos. E vão Estão produzindo mudas para valer, com o objetivo de
desmatar, porque, senão, a família morre de fome, ou orientar os mini e pequenos produtores para reflores-
vão para as cidades grandes assaltar os nossos fi- tar. Nesse aspecto, está havendo contribuição. Mas ela
lhos, os nossos netos ou a nós mesmos. Esse é o gri- ain~a é minúscula. Por outro lado, cadeia e marginali-
to dos deserdados. A única forma de sobrevivência é zaçao para quem quer ocupar a Amazônia de forma
entrar como marginais para as matas, com o sacrifício ordenada, sim, se houvesse ordenamento. Não tendo
da família, ou ir para a cidade, expondo a sua vida e ordenamento, fazem desordenadamente mesmo.
ceifando outras vidas. Isso só dificulta a vida do brasi- Não é com regras punitivas que será coibido o
leiro. Este Governo não planeja coisa alguma e até desmatamento na Amazônia. Vão ter de construir mu-
hoje não pensou no brasileiro. Pensou em regras ab- itas cadeias para prender quem quer produzir na
solutas apenas para a satisfação de meia dúzia de Amazônia. Repito: cadeia para quem quer produzir na
grupos internacionais ou de pessoas que recebem Amazônia. Lamentavelmente, estão equivocados ao
desses grupos para estarem aqui e mandar em uma conduzir dessa forma.
área tão importante como a Amazônia. Fico preocu- Não se pode dizer que o zoneamento é caro. O
pado. Temos de trazer o cidadão para a educação e Governo paga 300 milhões de reais por dia útil de ju-
conscientização. Devemos conscientizá-lo, sem que- ros da dívida interna brasileira. Com 300 milhões de
rer puni-lo. reais a EMBRAPA faria, junto com outros órgãos fe-

Na semana passada estive no IBAMA com um derais, o zoneamento de toda a Amazônia.
grupo de pescadores da Federação de Pescadores O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO -
do Pará. Fui recebido por um grupo técnico respeitá- lIu~tre Deputado, segundo informações, a EMBRAPA
vel, decente. Eles foram até lá com a consciência de fana o zoneamento ecológico e econômico do País
quem tem de preservar a pesca da área em que tra- com 60 milhões de reais.
balham. O Dr. Casara nos recebeu e deu respaldo. O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ -

Sem punição, sem o ferrão em suas costas a ~om 60 milhões de reais! É um quinto dos juros da dí-
puni-los sempre, foram buscar orientação e apoia- Vida que se paga por dia no Brasil.
mento para a instituição de uma sociedade pesqueira Não querem dar a V.S

a
. instrumentos para que

mais organizada e adequada às normas exigidas. possa pensar de forma mais inteligente no desenvol-
Eles não conseguem financiamento para montar uma vimento da Amazônia.
indústria para lavar o pescado. E agora há a exigência Muito obrigado.
de se lavar o pescado: deve-se tirar as vísceras, a ca- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
beça e descamá-lo. Em Tucuruí, por exemplo, são mi- Heinze) - Com a palavra o nobre Deputado Ronaldo
Ihares de toneladas, Deputado Caiado. Trata-se de Caiado.
um critério técnico necessário, mas o Governo não O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Em
ajuda, não dá instrumentos, não financia. É uma difi- primeiro lugar, saúdo a nobre Deputada Kátia Abreu
culdade para esse povo sobreviver. peJa iniciativa de convidar a Ora. Mary Allegretty e o Dr.
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Hamilton Casara para participarem desta audiência Nós, Parlamentares, eleitos pelo voto - tive mais
pública. Cumprimento os Parlamentares presentes. de 100 mil votos em meu Estado -, de repente ouvi-

Sr. Presidente, depois das exposições dos De- mos da Dra. Mary Allegretty: "Sei tudo. Nós sabemos
putados Kátia Abreu, Confúcio Moura e Giovanni tudo." Meu Deus, a que ponto estamos chegando?
Queiroz, líder na região sul do Pará, muito pouco te- Qual a representatividade no Brasil atualmente? ~ o
nho a acrescentar, a não ser um ponto de unanimida- Congresso Nacional ou são os teóricos do Ministério
de: a indignação. Sou médico cirurgião e ainda exerço d~ Meio Ambie~te? Quem delibe~a, qu~m ela~ora as
a profissão. Meu velho professor me ensinava que há leis, quem decide em n?sso Pais? ~ Inve~sao total
na medicina dois tipos de médico: o teórico, grande d?s valore~? ~sta Casa e governa~a po~ meio de me-
professor, exímio didata, mas que, quando opera os dldas provlsonas e ameaçada por Jornais. A que pon-
doentes, mata todos. Não tem prática, nunca abordou to chegamos?
um paciente. No papel, não há dificuldades com arté- O Ministério da Agricultura não faz parte decisiva
rias, veias, sangue e com acidentes no curso de uma desse processo. A EMBRAPA, melhor órgão técnico
cirurgia. E há outros até não muito bem aquinhoados respeitado mundialmente, contestou com clareza esse
com formação, mas que possuem a vivência de mi- parecer na última reunião realizada. A EMBRAPA, com
Ihares de cirurgias, conseguem descrever e ter resul- dados científicos e com o zoneamento correto, mostra-
tados muito mais condizentes com a realidade da me- va que o Paralelo 13 é um incentivo fiscal. Qual é a dife-
dicina daquele Município ou daquela cidade. rença entre um metro do cerrado de Porangatu para

Ora, estaria eu, depois de ter me especializado um metro do cerrado de. ~urupi? C?ual é a di~erença de
em cirurgia de coluna vertebral, a dizer que estaría- um metro de terra na diVisa do R.lo ~ra~uala entr~ os
mos aqui estimulando as pessoas a não se aprofun- E~t~dos de Mato Grosso e de ~olás. _Sao essas hlpo-
darem no estudo? Não. O que estamos pedindo é que cnslas q~e o ~ongress~ Nacional nao pode aceitar,

. _ . . porque nao eXiste conteudo.
o Brasil real nos governe. Nao queremos os teoncos,
que não conhecem a realidade do brasileiro. O que existe, como descarte, é um relatório de

Como muito bem disse o Deputado Giovanni penalizaçõe~ a se~em i~post~s ao p~odutor rural. O
Queiroz, não queremos teóricos mantidos por maravi- D:putado ~IovannlQueiroz dls~e mUito b~m q~e, se
Ihosos DAS ou por algumas estruturas internacionais, nao c.u~pnrem as reg.ras, estarao submetidos a mul-
que nunca souberam o que foi enfrentar o Pará, o ta, pnsao e tudo o mais.
Mato Grosso, ou abrir a fronteira no Tocantins. Não Também gostaria de saber qual é a formação da
queremos teóricos que não sabem segurar a exten- Dra. Mary Allegretty e como ganha a vida. ~ uma deci-
são territorial que, por competência diplomática, Rio são de foro íntimo.
Branco nos deu. Por incapacidade e incompetência, o Gostaria de dizer que, com esse tipo de depoi-
Ministério do Meio Ambiente está entregando a nossa mento feito nesta Casa, Dra. Allegretty, V.Sa. não an-
Amazônia aos americanos, às ONGs, tirando de nós garia muitos simpatizantes. Esta Casa nos ensina
mais da metade do território brasileiro. Não sei se isso que ninguém é dono da verdade. Todos estamos suje-
ocorre por conivência ou por incompetência. Acredito itos a negociar horas a fio, a chegar a uma decisão fi-
que seja mais por incompetência. nal que contemple a maioria, a buscar um acordo, o

São os senhores exatamente os teóricos que ponto de concórdia, a buscar soluções que venham a
nunca souberam o que é pagar um custeio agrícola atender o povo brasileiro, que nos conduziu ao Parla-
no banco, o que é plantar, pedir chuva, colher, alimen- mento. Não podemos aceitar essas decisões, instru-
tar uma família, não com DAS, mas com o fruto do tra- ções normativas que devem descer goela abaixo: "A
balho do setor rural. Os que estão ali só têm essa ati- partir de hoje é assim, aconteça o que acontecer".
vidade para exercer e com isso sustentar sua família, Amanhã, se não forem cumpridas, estar-se-á sob a
pagar o estudo de seus filhos. E, agora, como descre- pena da lei.
veu muito bem a Deputada Kátia Abreu, ironicamente Trata-se de instruções normativas que não ga-
no~ ~izem: "A~ena~ 22 documentos." Isso a um preço rantem nada para o produtor se forem atendidas.
medlo de 6 mil reais. V.Sa. citou o caso do Pará. Cito o caso da maior área

Para se desmatar 150 hectares, tem de ter 750 de reserva florestal doada ao IBAMA, com mais de 5
hectares e é necessário fazer um levantamento das mil hectares, no Município de Trindade, nas proximi-
árvores acima de vinte centímetros em 600 hectares. dades de Goiânia, que foi invadida. Hoje, a área foi
É o médico teórico. É aquele que vai operar o apêndi- transformada em assentamento, e hora nenhuma o
ce com abordagem pelo cérebro. IBAMA contestou a invasão.
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Precisamos trazer para esta Casa o que se cha
ma relatório real, como o do médico que sabe operar
e conhece as doenças do Municfpio.

O Deputado Moacir Micheletto percorreu o País
e, no decorrer de todos esses anos, buscou aquilo
que representa a nossa realidade.

A EMBRAPA atesta que temos de discutir o bio
ma. Se o bioma da Amazônia tem de ser preservado
em aO%, que o seja. Se a área de cerrado representa
204 milhões de hectares e a EMBRAPA identifica 77
milhões de hectares como reserva, ou 37%, que seja
determinado o local, o Município, precisamente de
acordo com o levantamento econômico e ecológico.

Teóricos do Ministério do Meio Ambiente só
apresentaram normas punitivas e ameaçadoras. Nós,
Deputados Federais, não estamos aqui para ouvir
ameaças. Queremos, com muita tranqüilidade e liber
dade de expressão, debater e decidir, por meio do
voto, o que é melhor para o País. Nós, sim, temos cre
denciais que tecnocrata nenhum tem. O tecnocrata
pode ser demitido do cargo, a critério de seu chefe su
perior. Nós, não. Estamos investidos da prerrogativa
de legislar.

Deputado Moacir Micheletto, solicito a V.Exa.
que faça pautar o seu projeto de conversão o mais rá
pido possível, para não sermos obrigados a ouvir ta
manhas barbáries, como as que foram ditas na tarde
de hoje.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Com a palavra o nobre Deputado Salomão
Cruz.

O SR. DEPUTADO SALOMÃO CRUZ - Sr. Pre
sidente, vou iniciar o meu pronunciamento referin
do-me ao que disse na audiência pública em que o
Ministro Sarney Filho estava presente.

Convivo com o Deputado Confúcio Moura há
quase oito anos nesta Casa. Com certeza S.Exa. é
moderado, equilibrado e voltado para as questões da
Amazônia.

Eu vi, neste período, por duas vezes, o Deputa
do Confúcio Moura ficar irritado: no dia da audiência
com o Ministro Sarney Filho e hoje. Entendo bem
esse sentimento de S.Exa. porque sei da sua dedica
ção e das dificuldades enfrentadas pela região com
essa questão ambiental, que a imprensa nacional
passa para a sociedade brasileira e para o mundo. Vi,
inclusive, o Deputado Fernando Gabeira irritar-se
com o Deputado Confúcio Moura por dizer que nós,
Parlamentares da Amazônia, somos eleitos para de
predar o meio ambiente e derrubar florestas. Ouvi
isso numa comitiva de parlamentares da Alemanha,

quando discutimos a questão do investimento daque
le país na questão ambiental.

Ora. Allegretty, sei da sua dedicação às ques
tões ambientais e registro isso até por urna questão
de justiça. Sei também do compromisso do Dr. Casa
ra, que é de Rondônia, portanto da Amazônia, como é
o Deputado Confúcio Moura. Nós, Parlamentares
amazônidas, ficamos indignados com essa questão
ambiental e a falta de uma proposta do Governo bra
sileiro para a Amazônia.

Vou abordar algumas questões fundamentais
que ressaltam bem a indignação do Deputado Confú
cio Moura.

A questão do crédito rural para a agricultura fa
miliar e atividade primária de um modo geral na Ama
zônia. No meu Estado, por exemplo, no ano passado,
o Governo destinou 43 milhões de recursos do FNO
para o setor primário e aplicou somente cerca de 3
milhões. Quarenta milhões retornaram ao BASA, à
União. Estão querendo tirar esses recursos da Ama
zônia.

Na questão, por exemplo, da assistência técni
ca. Quando houve o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra e aquela confusão de dinheiro tira
do da assistência técnica para financiar a invasão de
terras, a Amazônia não tinha nada com isso. O Gover
no Federal acabou com a assistência técnica ao pe
queno produtor e até hoje não voltou com ela.

A questão da tecnologia. Nós, na Amazônia,
não temos uma tecnologia adequada, principalmente
na questão da agricultura familiar. O modelo de agri
cultura que fazemos na Amazônia ainda hoje é o mes
mo que se fazia há cem anos. O Governo Federal, no
ano 2000, assentou aO% dos agricultores na Amazô
nia, com 20% dos recursos do PRONAF disponíveis
para plantar arroz, feijão e milho. No meu Estado, a
agricultura familiar é itinerante. Os agricultores derru
bam, a cada ano, 30 mil hectares. Eles têm uma renda
média mensal de ao reais com a cultura branda que
fazem nos assentamentos do Governo Federal. Se
somarmos a área devastada no meu Estado em fun
ção dessa agricultura familiar, chegaremos a quase 1
milhão de hectares - 1 milhão de hectares devasta
dos por 20 mil famílias assentadas pelo Governo Fe
deral em 4 mil quilômetros de vicinais, com uma renda
média mensal de ao reais. A produção resultante des
sas 20 mil famílias assentadas significam menos do
que produzem cinco produtores de arroz irrigado na
região de várzeas.

Do ponto de vista social, ainda no meu Estado,
das 20 mil famílias que o Governo Federal assentou,
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15 mil estão nas cidades. Só 5 mil famílias permane
cem no campo.

Este é mais ou menos o retrato do que o Gover
no Federal faz na Amazônia. Isso somado à questão
do controle ambiental, excessivo e sem contrapartida,
é que irrita o Deputado Confúcio Moura e a mim tam
bém. As duas vezes que S.Exa. falou foi na minha
frente e a irr,itação dele tranqüilizou-me. Tive paz para
falar aqui. E humanamente impossível falarmos em
preservação ambiental diante do que o Governo Fe
deral está fazendo na Amazônia.

O Ministério da Reforma Agrária tem dito que
não assenta mais em floresta primária e o IBAMA tem
corroborado com isso. É mentira! Isso não é verdade!
Os agricultores, os sem-terra, os que vendem os lotes
vão caminhando ao longo das vicinais, vão-se assen
tando, e o Governo Federal vem atrás regularizando a
situação. E o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA
concordam com isso. E o Governo Federal diz, em
âmbito nacional, que não assenta em floresta primá
ria. Inclusive, há um projeto proibindo esses assenta
mentos. O Governo diz que não assenta, mas não é
verdade.

Do jeito que está, Ora. Mary Allegretty, para os
assentados, os agricultores da Amazônia - e falo mui
to mais da agricultura familiar, que é o forte do Estado
-, só restam duas alternativas. Uma delas, serem for
çados ao extrativismo, que para mim é a pior propos
ta. Não tenho dúvida nenhuma ao afirmar isso, por
que ouvi de um técnico especializado que o extrativis
mo ficou com a 2a Guerra Mundial. Não existe modelo
econômico de desenvolvimento ou na história moder
na pautado em cima do extrativismo. O Brasil e o mun
do todo cobram produtividade, tecnologia e dão-nos
uma proposta de extrativismo como alternativa de de
senvolvimento.

Recentemente li algo sobre o cacau originário da
Amazônia. A Amazônia só produz 25% do cacau pro
duzido no País todo, 75% é na Bahia. Os investimentos
que o Governo Federal faz não estão na Amazônia. Lá,
ele quer fazer o extrativismo de cacau. Com a borracha
é a mesma coisa. A Malásia, anteriormente, e agora
São Paulo produzem borracha competitiva.

Tenho discurso do Deputado Nilson Mourão, do
PT do Acre, sobre os subsídios dados pelos Gover
nos Federal e Estadual. Diz que a renda média men
sal por produtor de borracha no Acre é de ao reais.
Hoje a Bahia produz mais guaraná, que é nativo da
Amazônia, do que o Amazonas. Os órgãos de pesqui
sa nacional estão pesquisando o maná, fruta que está
entrando no mercado internacional, e querem que a
Amazônia faça o extrativismo dessa cultura. Querem
nos incentivar a produzir o açaí, que está no mercado
internacional, em cima do extrativismo na Amazônia.

Não tenho dúvida de que logo algum Estado mais de
senvolvido vai investir na tecnologia do guaraná e ti
rar-nos também essa grande alternativa, que é a pro
dução de açar como forma de gerar alguma renda
para a Amazônia.

A nossa insatisfação é exatamente com relação
à falta de alternativa. O Ministério do Meio Ambiente e
o IBAMA criam mecanismos de fiscalização cada vez
mais rigorosos. Por outro lado, não dão condição para
aumentarmos a produtividade.

Entendo perfeitamente a revolta do Deputado
Confúcio Moura. Os Parlamentares da Amazônia, de
forma geral, têm essa indignação. Isso que o Deputa
do Confúcio Moura demonstra é o sentimento de to
dos nós. Embora não existam muitos Parlamentares
da Amazônia aqui, nós estamos solidários com o De
putado Moacir Micheletto, execrado pela opinião pú
blica como sendo o grande instrumento de devasta
ção na Amazônia, quando, na verdade, sabemos que
a culpa cabe à motosserra que o Governo Federal in
troduziu nos projetos de assentamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Concedo a palavra ao Deputado Nilson
Mourão.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Dr. Hamilton Casara,
Ora. Mary Allegretty, lamentavelmente tinha uma ou
tra audiência marcada agora a tarde e não pude parti
cipar das intervenções. Devo apenas expressar que
tanto o Dr. Casara, na sua administração no IBAMA,
quanto a Ora. Mary Allegretty têm de minha parte o
maior respeito pelo trabalho realizado e o compromis
so assumido com a Amazônia.

Na verdade, por trás da discussão tanto dessa
instrução normativa, que regulamenta a autorização
para desmatamento, quanto do Código Florestal, o
que estamos discutindo é a visão de cada um sobre o
desenvolvimento da Amazônia. O que queremos com
a Amazônia? Há alguns que compreendem que o de
senvolvimento da Amazônia consiste em derrubar a
floresta e plantar capim, como se esse fosse o grande
modelo de desenvolvimento para a região.

O meu colega Deputado Salomão Cruz argu
mentou que o extrativismo - pelo menos o velho ex
trativismo - não pode ser também colocado como
modelo de desenvolvimento. Também é um fato. Mas
isso não significa, companheiro Salomão, que a pe
cuária extensiva, como é praticada na região amazô
nica, é um modelo de desenvolvimento. Não gera em
pregos, desmata, devasta, a maioria dos fazendeiros
que conheço estão quebrados. É verdade que a re
gião tem um certo rebanho. Fundamentalmente estão



Estou dizendo que é um fato. A ciência constitui
isso.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ 
Não, não é verdade.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Na
sua opinião. Eu tenho uma visão diferente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Deputado, V.Exa. continua com a palavra.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - A ins
trução normativa é restritiva ao desmatamento. É um
fato real, mas é isso que tem de ser discutido mesmo.
Ainda bem que temos dentro do Governo Federal
pessoas com bom senso. E neste caso, o Ministro
Sarney Filho tem juízo, visão de futuro e coragem de
assumir uma instrução normativa restritiva ao desma
tamento, como essa. É isso que deve ser colocado
com todas as letras. Eu sou de um partido de oposi
ção, mas nessa questão o Governo Federal tem razão
e acredito ser esse o caminho. Não podemos enxer
gar a Amazônia com alguns centímetros na frente. Te
mos de ter responsabilidade com a nossa geração, a
futura e, acima de tudo, com o planeta Terra.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Passo a palavra, inicialmente, à Ora. Mary
Allegretty e depois ao Dr. Casara, pelo tempo neces
sário para responder os questionamentos dos Parla
mentares.

A SRA. MARY ALLEGRETTY - Sr. Presidente,
em primeiro lugar, falo com muita satisfação sobre mi
nha vida profissional, porque dela muito me orgulho.

Sou antropóloga, formei-me em Ciências Socia
is na Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado
em Antropologia na Universidade de Brasília, estou
concluindo doutorado em Meio Ambiente e Desenvol
vimento Sustentável também na Universidade de Bra
sília, fui professora da Universidade Federal do Para
ná por dez anos, da Universidade Federal do Acre da
Universidade Federal de Mato Grosso, da Universi'da
de de Cambridge, na Inglaterra, trabalhei no Banco
Interamericano de Desenvolvimento em Washington,
Estados Unidos, fui Secretária de Planejamento no
Governo do Amapá, Secretária do Meio Ambiente no
Governo do Amapá, trabalhei dez anos no meio do
mato. Pedi demissão da Universidade Federal do Pa
raná para dar aula aos seringueiros do Xapuri, por
convicção, sem receber salário. Talvez exista algo que
expresso exageradamente - e aí aceito a sua crítica,

o SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ- Não
faz isso, não.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Essas
suas conclusões da ciência só preparam o deserto
que inevitavelmente virá, meu caro Deputado. Isso é
indiscutível.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - É
discutfvel.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Não. O
senhor tem a sua posição, eu tenho outra. Existem
dados científicos que dizem inevitavelmente isso.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ- Não
existem documentos que dizem isso.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - É cla
ro que existem. O que era o Nordeste, Deputado, se
não a grande floresta que lá existiu? Há pouco mais
de cem anos, tornou-se o Nordeste que conhecemos.
Não é isso o que queremos para a Amazônia, Depu
tado.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ- Não
existe.

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Não
na sua opinião. Na minha existe. '

Ao chegar aqui encontrei o Deputado Ronaldo
Caiado tecendo críticas a alguns dos palestrantes. Di-
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I~ r~c:lamando de pires na mão, todos os dias, e~ ins- zia S.Exa. que eles queriam ter a prerrogativa da ver-
tltUlçoes, em bancos ~o Governo, e~ Brasília. E um dade. Agora V.Exa. quer ter a prerrogativa da verda-
modelo de desenvolvimento que nao emprega nin- de?
guém.

Por outro lado, também compreendemos que o
extrativismo tradicional não é o caminho nem o que
defendemos.

Defendemos a idéia de que a floresta é o maior
patrimônio que possuímos. O resto do mundo, como
já disseram alguns aqui, querem invadir a Amazônia,
porque derrubaram tudo e hoje não há mais nada. E
temos essa grande riqueza: um potencial de desen
volvimento extraordinário que o Brasil tem na região
amazônica.

Não podemos simplesmente ter a idéia de que o
caminho de desenvolvimento para aquela região é
pegar a motosserra, derrubar tudo e plantar capim.
Isso responde a determinados interesses, mas nem
de longe significa progresso. Hoje, qualquer cidadão
que chegue a Porto Velho ou Rio Branco fica impres
sionado com a quantidade de fumaça que toma conta
daquela região. O resultado das queimadas nas fa
zendas e a somatória das pequenas queimadas den
tro dos projetos de assentamento das pequenas pro
priedades só preparam o deserto que inevitavelmente
virá.
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porque tenho uma maneira de abordar os fatos que
passa e cria antipatia nas pessoas, mas é só forma e
talvez por ter tido uma vida profissional bastante radi
calizada nesse sentido. Poderia ter um salário bem
melhor do que o DAS, que é 1.600 dólares mensais,
mas optei por uma trajetória da qual me orgulho. Tal
vez seja essa exatamente a razão que me leva a ter,
às vezes, uma postura incisiva demais. Mas tenho
muita convicção em relação ao que estou fazendo no
Ministério do Meio Ambiente.

Existem vários problemas nessa discussão.
Antes de responder algumas questões específicas,
gostaria de fazer uma abordagem de caráter geral.

Parece-me estar havendo uma postura equivo
cada em relação a colocar o Ministério do Meio Ambi
ente como se fosse o algoz do que está acontecendo
na Amazônia, como se pudesse ser responsabilizado
pela crise social que está acontecendo no País e na
quela região. Acho que há algum equívoco nessa in
terpretação, o que faz com que os Parlamentares,
principalmente na Comissão da Agricultura, expres
sem essa indignação em relação à política. Algo não
está realmente equacionado.

No Ministério do Meio Ambiente, questionamos
profundamente as causas que estão levando àquilo
que nos compete cuidar. A nós não compete definir as
políticas agrícola e fundiária. Temos de cumprir com a
nossa obrigação: dizer como o patrimônio natural do
País está sendo administrado. Isso realmente tem
uma distorção. A politica ambiental brasileira é muito
mais calcada em normas do que em instrumentos de
incentivo, que não estão na nossa esfera de atuação.
Gostaríamos, por exemplo, de ter hoje o crédito asso
ciado ao reflorestamento. É um dos pontos que mais
defendemos desde o primeiro dia. Essa divisão entre
instrumentos econômicos e normas é meramente
metodológica, porque para formular os instrumentos
econômicos eles não estão prontos. Mesmo porque
formulamos e levamos à equipe econômica como su
gestão. Não somos nós que implantamos o crédito
agrícola, os instrumentos econômicos que acabam
gerando um impacto que cai na nossa área. Esse
equívoco não pode continuar, porque assim não va
mos conseguir avançar na discussão. A área do meio
ambiente recebe um produto e tem que responder por
ele. O produto das políticas econômica, fiscal, tributá
ria e de desenvolvimento não é definido por nós. O
que está acontecendo? Aí eu diria haver um segundo
equívoco. Não vou me afetar por nenhuma crítica,
porque não é isso. Estou tentando entender o que
leva a esse antagonismo tão grande.

O segundo equívoco é que desde a primeira
ação da minha Secretaria no Ministério do Meio
Ambiente tenho essa forma exagerada de falar, mas a

política da Secretaria não é pautada dessa forma. Vá
rios Deputados aqui sabem, já estiveram no meu ga
binete, e eu vivo toda semana praticamente na Ama
zônia, levando projetos, fazendo convênios, assinan
do e viabilizando recursos. Nunca a Secretaria da
Amazônia colocou tantos recursos em parceria com
todos os Governos dos Estados como agora. Nunca!
Fui Secretária de Planejamento, Deputado, e nunca o
Governo do Amapá recebeu um centavo da Secreta
ria de Coordenação da Amazônia enquanto estive na
quele Governo. Nunca, rep~o. Hoje, o Ministério do
Meio Ambiente tem convênios com todos os Estados,
com vários Municípios, com várias entidades de clas
se e com várias associações. Então, há um equívoco
nessa questão. Não concordo com todas as regras
colocadas na instrução normativa. Acho que ela ainda
é herança de uma postura muito ditrcil de mudar: de
que o Meio Ambiente sempre pensou assim. O Meio
Ambiente antes da nossa gestão - por isso acho que
é uma injustiça à gestão do Ministro Sarney Filho 
era de uma postura agressiva e discriminatória im
pressionantes. As regras nunca foram discutidas
numa comissão.

Formalizo convite a esta Comissão, à Deputada
Kátia Abreu e a outros Deputados no sentido de fa
zermos uma reunião específica para rever a Instrução
Normativa n° 3. Acho que ela não é boa, ela pesa. Nós
a melhoramos, mas ela não é a melhor que podería
mos ter. O melhor é quando conseguirmos chegar a
esse modelo novo que tem de ser implantado. A ins
trução vem sendo aplicada de forma adequada em al
guns lugares, não em todos. Deve estar havendo al
guma inflação, inclusive, no caso do Tocantins, em re
lação aos preços. Por exemplo, viemos implantando,
em parceria com o Governo do Acre, a mesma instru
ção sem dificuldades, numa excelente associação. Vi
emos implantando parceria com o Governo de Mato
Grosso de uma maneira muito boa. Então, há erros.
Não temos o melhor produto, mas defendo a maneira
como as instruções normativas estão sendo prepara
das. Nunca o Ministério do Meio Ambiente se reuniu
com o setor produtivo antes de assinar uma instrução
normativa. Nunca! Isso é uma inovação da minha ad
ministração na Secretaria da Amazônia, inclusive
contra muitos que pensam que ninguém tem de ser
ouvido. Demora, gasta-se um tempo enorme, mas
acredito que esse processo é verdadeiro e faço isso.
Minha Secretaria tem Comissão de Gestão Paritária
do Lago de Tucuruí, no Pará - demoramos seis me
ses para chegar a esse modelo de gestão. A minha
Secretaria trabalha em parceria. Não incorporo essa
postura agressiva em relação ao Ministério do Meio
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Ambiente como grande obstáculo contra o desenvol
vimento, porque todas as normas têm sido discutidas.
Tenho muita satisfação de discutir com a CNA e a
CNI. Eles estão representados na comissão. Nem
sempre nós concordamos. Isso é fato. Não há concor
dância. A comissão também não tem poder deliberati
vo, porque não poderia, não tem esse mandato. Essa
comissão discute todas as propostas e as encaminha
para sanção do Ministro, que pode ou não acatar. É
óbvio que essa comissão não poderia ter outro papel.
Então, quero reforçar, sugerir que no caso da Instru
ção Normativa n° 3 façamos uma discussão técnica e
cheguemos a um modelo certamente melhor do que
tem hoje, isso não tenho dúvida. A punição é uma tra
dição da área ambiental. Realmente, a nossa admi
nistração está fazendo um esforço para mudar isso.
Diria que há um problema de representatividade no
processo de discussão. Por exemplo, discutimos to
das as questões da pequena agricultura com a
CONTAG, que, pelo que sei, não tem representação
parlamentar.

(/nteIVenções simultâneas ininteligíveis.)

A SRA. MARY ALLEGRETIV - Calma, estou
falando do pequeno produtor. O Deputado Nilson
Mourão sabe o que estou querendo dizer. Há um pe
queno produtor que veio lá do Acre ou do Pará que
esteja aqui representado?

(lntelVenção inaudível.)

A SRA. MARY ALLEGREITY - Aqui. Estou di
zendo o seguinte...

(/nteIVenção inaudíve/.)

A SRA. MARY ALLEGREITY - O Deputado
Nilson Mourão não é um agricuttor. Eu estou dizendo
um agricuttor. Mas não importa. Quem entendeu o
que falei está. ..

A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABREU - Ora. Alle
gretty, por gentileza, um aparte. Eu quero dizer a se
nhora que a CONTAG - Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura representa produtores
rurais que têm menos de dois módulos rurais e são
apoiados principalmente pelo Partido dos Trabalha
dores.

A SRA. MARY ALLEGRETTY - Eu sei que são
apoiados. Estou querendo dizer que dentro mesmo
do Partido dos Trabalhadores quanto mais agriculto
res estiverem presentes, melhor. Os agricultores es
tão participando dessa discussão assim como os
grandes proprietários.

Outra questão: em nenhum momento o Ministé
rio do Meio Ambiente - nem eu, nos inúmeros artigos
que já escrevi, Deputada Kátia e Deputado Salomão

Cruz - em nenhum documento disse que o extrativis
mo é alternativa para a Amazônia. Ninguém disse
isso. Dissemos que comparando as diferentes alter
nativas - a Amazônia é suficientemente diversa e
complexa para contemplar todas as alternativas eco
nômicas -, o agroextrativismo é uma delas para um
determinado segmento, para alguns Estados da re
gião. Ninguém disse que isso valia para Roraima, por
exemplo. Nunca ninguém defendeu isso. O que defen
demos é um misto de uso múltiplo da floresta, que en
volve...

O SR. DEPUTADO SALOMÃO CRUZ - Douto
ra, na prática não é assim.

A SRA. MARY ALLEGRETIV - Por que na prá
tica não é assim?

O SR. DEPUTADO SALOMÃO CRUZ - O Go
verno Federal tem demonstrado que é muito mais re
ceptivo à idéia, inclusive neste Congresso Nacional,
de que o extrativismo, se não é, seria uma das princi
pais ações da ocupação da mão-de-obra familiar na
Amazônia. Esse é o sentimento que temos nesta
Casa.

A SRA. MARY ALLEGRETIV - V. Exa. sabe
qual é o valor do orçamento para os programas de
agroextrativismo da Secretaria da Amazônia por ano?
Cinqüenta mil reais. Só conseguimos, no ano passa
do, 2 milhões de reais. Com o apoio do Deputado Gio
vanni Queiroz, no ano passado conseguimos um cré
dito suplementar de 4 milhões de reais. S.Exa. nos
apoiou, e sempre agradeci muito. Sabem qual é o or
çamento de qualquer outro programa? Muito mais do
que isso. O orçamento do ecoturismo, por exemplo, é
de 200 milhões de reais.

Então, se formos comparar o que existe de re
cursos alocados para o agroextrativismo, veremos
que é muito pouco. E a única Secretaria em toda a
Esplanada que possui programa para o agroextrati
vismo é a Secretaria da Amazônia, fora os 20 milhões
de reais que existem de subsídios no Ministério da
Agricultura, que nem chegam ao produtor.

O SR. DEPUTADO SALOMÃO CRUZ - Não sei
o volume exato de recursos, mas parece que em PDA
existem mais de 5 milhões de dólares aplicados na
Amazônia. Só no Estado do Acre, existem mais 85
projetos nessa área.

A SRA. MARY ALLEGRETIV - O senhor está
falando do PDA do PPG-7, que apóia projetos de até
200 mil dólares, pequenos projetos. E apóia projetos
de sistemas agroflorestais, que representam a alter
nativa para a pequena agricultura. O único programa
que apóia o agroextrativismo é um programa da mi-
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nha Secretaria chamado Amazônia Solidária, para o
qual só foram alocados 4 milhões de reais porque o
Deputado Giovanni Queiroz apoiou a disponibilização
de crédito suplementar no ano passado. Até então, tí
nhamos apenas 50 mil reais no Orçamento anual.

Existe apenas uma política dirig ida àquelas áre
as da Amazônia que efetivamente podem desenvol
ver essa atividade e manter o equilíbrio do uso da flo
resta com a geração de renda.

O SR. DEPUTADO SALOMÃO CRUZ - Com o
subsídio da borracha...

A SRA. MARY ALLEGRETTY - O subsídio da
borracha, Deputado, é de 40 milhões de reais no Mi
nistério da Agricultura para os setores de cultivo e na
tivo. O setor nativo não chegou a acessar, até agora,
nem 5 milhões de reais, desde que o subsídio existe,
porque ele vai para o setor de cultivo. Não chegou ain
da ao setor extrativista. Nem isso aconteceu até ago
ra. Então, infelizmente, não existe isso.

A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABREU - Ora.
Allegretty, aproveitando este assunto, a senhora disse
que não é política do Ministério essencialmente de
fender o extrativismo. Também não é política desma
tar, e sim o desenvolvimento auto-sustentado. O que
quer dizer exatamente isso? Ainda não consegui en
tender essa palavra.

A SRA. MARY ALLEGRETTY - Primeiro, de
fendemos a exploração sustentável do recurso flores
tal madeireiro. Acho que esse é o maior potencial que
a Amazônia tem, e é muito rentável. Inclusive, esta
mos discutindo agora os primeiros planos comunitári
os de exploração madeireira junto ao agroextrativis
mo. Eles melhoram muito a renda de todos. Então, a
prioridade número um é a exploração da madeira.
Mas chamamos isso de uso múltiplo da floresta, por
que achamos que a madeira tem alto valor agregado
por unidade, mas pode ser contemplada com outras
atividades.

Outra atividade extremamente importante, cujas
bases estão sendo implementadas agora, é o ecotu
rismo. Estamos com um empréstimo do Banco lntera
mericano de Desenvolvimento, numa primeira fase,
de 11 milhões de dólares. Ela está sendo implantada
agora, sob a coordenação da minha Secretaria. Cada
Governo de cada Estado está definindo sua estraté
gia, as áreas prioritárias para investimento em in
fra-estrutura pública para o ecoturismo na Amazônia,
a fim de que o investidor privado possa ter acesso ao
crédito e a infra-estrutura pública resolvida.

Esse programa de ecoturismo não terá resposta
amanhã. Ele está na fase de pré-investimento, que
são esses 11 milhões de dólares; na segunda fase,
são 200 milhões de dólares. Trata-se de um programa
igual ao PRODETUR do Nordeste, adaptado à Ama
zônia. Ele é feito com os Governos dos Estados. To
cantins tem uma bela proposta para o ecoturismo,
Roraima também.

O SR. DEPUTADO SALOMÃO CRUZ - Só
mais uma observação quanto à exploração madeirei
ra. A senhora falou que a madeira possui alto valor
agregado. Na Legislatura passada, apresentei um
projeto que condicionava a exportação da madeira a
ser beneficiada na Amazônia. Entendo ser importante
que montemos na Amazônia um pólo moveleiro, para
agregar. Aí entendo que realmente agrega. Da forma
que ocorre hoje a exploração madeireira, ela não
agrega. Em Paragominas, por exemplo, há quase
2.500 serrarias e não empregam 50 mil pessoas.

Queria saber se existe alguma proposta do Mi
nistério do Meio Ambiente no sentido de implantar
esse pólo moveleiro na Amazônia.

A SRA. MARY ALLEGRETTY - Nossa propos
ta tem que ser feita para a política financeira. Propo
mos a isenção fiscal para as atividades de processa
mento da madeíra na Amazônia. Mas não somos nós
que decidimos a política fiscal do Governo.

Respondendo à Deputada Kátia Abreu, acho
que a madeira é fundamental, mas hoje não existe
crédito para quem quer fazer o manejo florestal do
tipo que estou mencionando. O FNO ainda não finan
cia isso, mas poderá vir a financiar. Acho que todos os
Estados possuem potencial muito grande para o eco
turismo. E o programa de ecoturismo nesse caso é
muito interessante, porque ele não faz um Estado
competir com o outro. Cada Estado apresentou um
atrativo que não é concorrencial com o outro. Portan
to, no conjunto um programa de ecoturismo permite a
cada Estado competir de forma positiva com o outro.
Todos os Estados têm uma unidade gestora do ecotu
rismo implantada com recursos desse programa, in
fra-estrutura, capacitação de pessoas e recursos
para a execução. Com exceção dos Estados do Acre,
do Amapá e de Roraima, que não haviam definido
suas áreas prioritárias - estão definindo agora -, to
dos os demais recebem investimentos em infra-estru
tura, desde o ano passado, para programas de ecotu
rismo.

Emendas que recebemos de Parlamentares
neste ano para o programa de ecoturismo estão per
mitindo que firmemos convênios de investimento em
infra-estrutura para o ecoturismo em vários Municípi-
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os. Trata-se de um excelente programa, que minha
Secretaria tem todo o orgulho de apresentar.

Se fizermos o cômputo geral, a Secretaria da
Amazônia não defende, porque não é da nossa área,
a atividade agrícola, que pertence à área do Ministé
rio da Agricultura. Mas defendemos a recuperação de
áreas alteradas. Temos projetos em quase todos os
Estados. Recebemos cerca de 2 milhões de reais de
emendas Parlamentares este ano para fazer a recu
peração de áreas alteradas por intermédio da implan
tação de viveiros - inclusive, fizemos uma recente
mente com o Estado de Rondônia.

O que quero dizer com isso? A Secretaria da
Amazônia tem uma política transparente, discute com
o setor produtivo, movimentos sociais, ONG, Estados
e Municípios. Os programas de desenvolvimento sus
tentável possuem poucos recursos alocados. Cito
como exemplo o de agroextrativismo, que é o de me
nor volume de recursos, embora seja o de maior capi
laridade, porque apoiamos projetos de até 3 mil reais,
que são aqueles projetos pequenos, mas que resol
vem a vida de muitos pequenos produtores, mulheres
produtoras.

Há um equívoco. Acho que falta um melhor diá
logo com os Parlamentares. Na minha opinião, esse
campo é que não está bem. Com os Estados nós dia
logamos, temos convênios com todos eles, os recur
sos não ficam centralizados aqui em Brasília e as de
cisões não são tomadas no gabinete.

Aproveito para dizer que devemos intensificar,
clarear melhor esta ação da Secretaria, para que pos
sa haver uma parceria mais forte. Não há nada de teó
rico na Secretaria da Amazônia.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sra.
Mary, antes que a senhora passe para outro tema,
permita-me apenas fazer um comentário. Tenho uma
propriedade às margens de uma rodovia asfaltada
entre três cidades: Redenção, Pau D'Arco e Rio Ma
ria. Tenho lá uma reserva de 50% de mata. Quero co
locar à sua disposição 100 hectares para a senhora
colocar quatro colonos, com 25 hectares cada um,
para ver se eles sobrevivem com manejo florestal
sustentável, como a senhora está sugerindo. Trata-se
de uma área de mata de primeira qualidade e fica à
disposição do IBAMA. Digo que não sobrevivem, por
que são regiões diferentes. Mesmo na minha região,
rica em madeira - nessa área talvez não seja o caso,
porque o mogno já saiu -, não sobrevivem.

A senhora tem razão, realmente precisamos
sentar para discutir mais. Na sua visão, em uma área
de madeiras nobres, pode até dar ao colono condi
ções de sobreviver por três ou cinco anos, não mais
do que isso. Precisamos discutir melhor essa concep-

ção de manejo sustentável para sobrevivência da fa
mília do pequeno ou grande produtor.

A SRA. MARY ALLEGRETTV - O senhor está
falando de madeira?

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - É,
de madeira.

A SRA. MARY ALLEGRETTY - O senhor acha
que não dá renda?

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - É.

A SRA. MARY ALLEGRETTY - Não dá renda?

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não
dá. Dá uma renda imediata, só naquele momento. De
pois, nos anos seguintes, a não ser que haja reflores
tamento.

A SRA. MARY ALLEGRETTY - De manejo
madeireiro, o senhor está falando que não mantém a
renda?

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não
mantém a renda. Estou colocando a área à disposi
ção da senhora.

A SRA. MARY ALLEGRETTY - Então, essa
terra nós podemos discutir.

O SR. DEPUTADO SALOMÃO CRUZ - O Sr.
Casara sabe disso. Uma árvore que o pequeno agri
cultor derruba ele vende por 10 reais.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Eu
lhe cedo 100 hectares.

O SR. DEPUTADO SALOMÃO CRUZ - Pode
dar alguma renda para o dono da serraria, que corta
em toras e exporta, mas o agricultor familiar, que tem
autorização para o corte raso, cobra 10 reais por uma
árvore.

A SRA. MARY ALLEGRETTV - Mas fazer o
manejo não quer dizer que ele tenha que vender para
o primeiro intermediário. O processo do manejo ma
deireiro envolve o conjunto, não envolve apenas a ex
tração por manejo e a comercialização do jeito que é
feita hoje. É claro que não. Há um grupo de comprado
res de madeira certificado em São Paulo, que reúne
os maiores compradores do produto. Na última reu
nião que fizeram em São Paulo, da qual participei,
eles disseram que queriam comprar madeira certifi
cada. São grandes consumidores da construção civil.

Quem tinha oferta de madeira certificada para
eles? Quem estava lá ofertando a madeira certifica
da? Só pessoas provenientes das áreas de reservas
extrativistas com plano de manejo. Não existem gran
des nem médios produtores fazendo manejo, mas
existe um mercado pronto para comprar. O que está
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acontecendo? É óbvio que existe mercado para a ma
deira, se fizermos o ciclo produtivo inteiro.

Defendo a atividade florestal na Amazônia como
meio de geração de renda no ciclo completo: extra
ção, manejo, extração, processamento e agregação
de valor, inclusive utilizando os mercados mais com
petitivos.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr.
Presidente, pela ordem. Gostaria de pedir desculpas a
V.Exa., aos demais membros da Comissão e aos pa
lestrantes, mas tenho de me ausentar, porque vou par
ticipar de um debate neste momento. Meu Estado, Go
iás, está sendo vítima de ações do Ministério do Meio
Ambiente. Tentam banir o amianto e fechar nossa mina
do produto no Estado. Então, tenho que participar de
um debate porque, realmente, acham que temos de
seguir normas das ONG e do Governo francês.

Muito obrigado.

A SRA. MARY ALLEGRETTY - Gostaria de
concluir. Acho que os equivocos precisam ser corrigi
dos. Sinto-me muito confortável em relação à política
que estou desenvolvendo e reafirmo a necessidade
de intensificar o trabalho. Coloco a Secretaria à dispo
sição dos Parlamentares da Comissão, porque tenho
certeza de que temos condições de fazer parcerias
muito boas. O que está na base da discussão aqui é o
mesmo. Ninguém quer ter uma proposta predatória
para a Amazônia. Ainda existem divergências quanto
à forma de fazer isso, mas nada que não possa ser
conciliado em uma politica para a Amazônia. Tenho
certeza de que podem ser conciliadas.

Minha maneira convicta de falar deve-se ao fato
de eu estar certa de que as criticas aqui feitas não se
enquadram na política que estamos implementando.
Não podemos ser responsabi lizados pelas mazelas
de desenvolvimento social do Pais. Estamos cumprin
do nossa parte, estamos abertos a melhorar e aperfe
içoar os instrumentos, mas não podemos ser respon
sabilizados pelos problemas de desenvolvimento da
Amazônia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Concedo a palavra ao Deputado Luciano
Pizzatto e, posteriormente, ao Deputado Airton Cas
cavel. Depois, passaremos ao Sr. Casara.

O 5R. DEPUTADO LUCIANO PIZZATIO - Quero
fazer apenas um rápido comentário sobre a questão do
manejo. Acredito nos mesmos princípios em que
acredita a Sra. Mary Allegretty. Portanto, não tenho di
vergência em relação a isso. Sei que o Sr. Hamilton

Casara é um cumpridor da lei. Ele executa aquilo que
as normas determinam, dentro do possível, na sua
instituição.

A dificuldade que enfrento nos debates com a
Dra. Mary AlIegretty, pessoa que respeito e considero
amiga, é que, na verdade, grande parte do que fala
mos - e falo para os Deputados - não acontece na
prática. A sociedade brasileira gerou uma cisão entre
o meio urbano e o rural. As pessoas da cidade acham
que o leite nasceu dentro de uma caixinha de Tetra
Pak, não no úbere da vaca; e que a madeira surge de
alguma outra forma, não de uma árvore caindo. E as
pessoas que estão no meio rural não conseguem
mais comunicar ao meio urbano como são suas ativi
dades.

Em países desenvolvidos, como a França, o ci
dadão tem um convívio com o meio rural. Ele sabe de
onde vem seu queijo, como é feito seu vinho. Pode ser
de classe média ou até pobre, mas possui interliga
ção com a cultura rural. Por alguma razão, nós rompe
mos isso no Brasil.

No caso florestal, a situação é muito mais grave,
porque tudo, realmente tudo o que defendemos não
está acontecendo. Tenho profunda dificuldade - per
doe-me, mas vou usar o exemplo do sul do Brasil- de
falar em manejo, uma vez que o Governo proibiu o
manejo na região de Mata Atlântica, dizendo que isso
inclui todo o Estado do Paraná, São Paulo, Rio de Ja
neiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do
Mato Grosso, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Pernam
buco etc.

Ora, se banimos o manejo, pelo menos por um
ano, achamos que o meio rural vai viver um ano espe
rando que o Estado pague para viver - porque não há
como suspender uma atividade econômica por um
ano -, defendemos a certificação e suspendemos os
planos de manejo com ou em processo de certifica
ção, que garantia podemos dar à Amazônia de que
quem cumprir a lei, seguir o caminho desejável - e
aconselho que sigam o caminho da certificação -,
terá futuro, se o exemplo que estamos dando é o con
trário?

Peço a compreensão de meus pares para o fato
de que a Dra. Mary está defendendo algo em que
acredita. Tratam-se de princípios absolutamente ne
cessários. Em minha opinião pessoal, o que não está
acontecendo é o ajuste desses princípios com sua
aplicação e a realidade no meio rural, talvez porque
essas decisões não sejam mais tomadas pelo Con
gresso Nacional.

Fico assustado com a enorme quantidade de
normas e outros instrumentos derivados apenas de
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um artigo da lei ambiental brasileira. Isto não pode
continuar. As discussões da política ambiental brasi
leira precisam ser feitas pela sociedade brasileira,
pelo Estado brasileiro, pelas organizações não-go
vernamentais, mas os grandes temas precisam ser
decididos por este Congresso Nacional. Caso contrá
rio, não haverá comunicação entre os Poderes, e não
teremos condições de sustentabilidade.

Além disso, os princípios que defendemos pre
cisam ser sustentados da cabeça até a ponta do sis
tema. Se isso não acontecer, estaremos gerando
cada vez mais conflito. Reitero algo que já disse no
seu gabinete, já disse na penúltima reunião do
CONAMA, em Joinville, e continuo a dizer em todos
os momentos: estamos caminhando para uma ruptu
ra social em que o pêndulo da questão ambiental sai
rá de um lado e infelizmente será levado para outro,
com graves prejuízos para a sociedade brasileira, por
intransigência, por estarmos vivendo momento de
confronto. Não pode ser este o momento.

Digo isso com absoluta tranqüilidade, porque
sei que a Dra. Mary Allegretty e o Dr. Casara não pen
sam dessa forma. Se fatos acontecem que nos indu
zem a discordar de ambos os expositores, são fatos.
Mas o pensamento está diferente. Então, por que não
construirmos esse modelo? Por que continuarmos a
aceitar problemas localizados ou situações radicali
zadas, que estão gerando imenso conflito para nós,
do meio rural, e, conseqüentemente, aqui dentro do
Congresso Nacional?

Quero dar este testemunho aos meus colegas e
à representante do Ministério do Meio Ambiente, por
que vejo que as posições são de pessoas que acredi
tam. Não há maldade da nossa parte nem da parte do
Poder Executivo. O que está havendo é uma separa
ção no processo de executar política. O Executivo não
pode fazer e executar políticas, ele deve é executar as
decisões do Congresso Nacional, normatizando-as e
ajustando-as. Se nós aqui, do Congresso Nacional,
erramos ao dar essas atribuições, teremos que rever.

Sem a união dos dois Poderes, acabaremos
com toda nossa demanda dentro do Judiciário e tere
mos um processo em que as pessoas vão cortar com
mandado de segurança, vão queimar com mandado
de segurança, vão exportar com mandado de segu
rança, vão importar lixo com mandado de segurança,
como está acontecendo nos últimos anos. E esse não
é o modelo que desejamos.

Se a certificação é um caminho, então, vamos
garanti-Ia. Deveria estar havendo um discurso do Mi
nistro do Meio Ambiente pedindo, pelo amor de Deus,
que fossem revogadas todas as normas que impe
dem a existência de manejo certificado. Se queremos
manejo, temos que permitir que o IBAMA tenha ins-

trumentos. Nós, Deputados, temos que dar dinheiro
ao IBAMA para que instrumentalize manejo e temos
que cobrar-lhe o estímulo do manejo. Manejo exige
técnica, mercado e grandes áreas para ter sustentabi
Iidade. As grandes áreas podem ser em forma de coo
perativas, de reservas extrativistas, de propriedades
particulares, florestas nacionais. Mas sem escala de
espaço e tempo, não há como se falar em floresta,
não há como se falar em sustentabilidade.

Quis fazer esse rápido aparte porque estamos
debatendo de forma muito apaixonada, mas tenho
certeza de que esta Comissão pode contribuir para
que as coisas que desejamos possam ser vistas do
mesmo lado. Por enquanto, estamos olhando uma la
tinha de coca-cola; um diz que se trata de um traço
vermelho e outro diz que é uma rodinha prateada,
quando, no fundo, é a lata de coca-cola. Então, vamos
tentar construir essa latinha de coca-cola.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) -Informo aos colegas Parlamentares que já
se iniciou a Ordem do Dia, apesar de ainda não estar
em votação. Dou essa informação para que nos en
caminhemos ao final.

Concedo a palavra ao Deputado Airton Casca
vel e, em seguida, ao Dr. Casara.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, eu quero pegar o gancho do término da
intervenção do Deputado Luciano Pizzatto relativa
mente à questão do manejo. A Dra. Mary Allegretty e
nós todos, na Amazônia, concordamos que a madeira
realmente é uma das alternativas. Disse muito bem o
Deputado referindo-se à escala. O pequeno produtor
não tem essa escala. Para o pequeno produtor no sul
do País, que já desenvolveu tecnologia e tem cultura
da pequena propriedade, hoje é difícil sobreviver,
imaginem na Amazônia, onde o pequeno produtor é
desprovido de tecnologia, não tem cultura de agricul
tura. Hoje, são ilhas dentro do próprio Governo Fede
ral e dos governos estaduais e municipais, em relação
à questão do desenvolvimento e da sustentação. Qual
o programa claro do Governo Federal para a pequena
propriedade na Amazônia? É preciso construirmos
isso. É possível desenvolver a agricultura na Amazô
nia? O Governo Federal tem que assumir e dizer onde
é e onde não é. É possível, por exemplo, uma peque
na propriedade manter-se só com o manejo? Não. É
claro que não. Então, teremos que achar alternativas
que agreguem outras fontes de renda a essa família,
através do reflorestamento ou da implantação de cul-



o SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Faço apenas um pedido da União Nacional dos Ga
rimpeiros, do qual havia me esquecido. A pergunta
deles é legítima. Eles querem saber que tipo de traba
lho o IBAMA vem desenvolvendo em prol dos milha
res de trabalhadores de garimpo da Amazônia. Acho
que é uma situação real. Existem lá 100 mil garimpei
ros espalhados. O que se poderia dizer em relação a
essa pergunta que fazem aqui? Por isso que a fiz.

O SR. HAMILTON NOBRE CASARA - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, Deputada Kátia Abreu, gos
taria de agradecer a oportunidade do exercício do diá
logo nesta tarde. Esse foi um grande passo. Ouvi com
atenção os depoimentos dos senhores, encerrados,
com muita propriedade, com o depoimento do Depu
tado Pizzatto.

Quero elencar três pontos para encerrar minha
participação. Primeiro, falo da necessidade - a Dra.
Mary Allegretty já formulou o convite à Comissão e
aos assessores de V. Exas. - de aprofundarmos as
discussões em cima da instrução normativa.

Falamos um pouco de difusão tecnológica e tal
vez tenhamos pecado um pouco nessa nossa própria
difusão. No momento em que apresentamos a rela
ção documental, o fizemos no conjunto de atividades.
Então, no conjunto, estão misturados as atividades
inerentes ao manejo florestal, ao desmatamento para
grande propriedade e ao desmatamento para a pe
quena propriedade. Reconheço que é preciso uma di
fusão melhor ali para que o entendimento seja mais
claro.
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turas permanentes. Mas é preciso que se construa Tenho certeza de que, com o convite formulado
em parceria com os Ministérios, com os Governos pela Dra. Mary Allegretty, poderemos receber mais
Estaduais, senão o pequeno produtor está condena- contribuições.
do a passar fome. Essa é a realidade. E, de cima para Em terceiro lugar, lembro mais uma vez da im-
baixo, o Governo Federal e o Ministério do Meio Ambi- portância de estarmos discutindo no locus do exercí-
ente têm feito seu papel, mas é preciso que haja, ao cio da democracia, que é esta Casa.

lado e correlato, os outros Ministérios, numa interca- Vejo que a divergência, o distanciamento que te-
lação de esforços para construir esse modelo claro, e mos entre o ambientalismo e o desenvolvimentismo é
não apenas no discurso, tendo sempre alguém fugin- f~uto da supressão de alguns instrument,?s que foram
do e tangenciando a solução. tirados. Bem colocou o Deputado Salomao que o pro-

. . cesso da assistência técnica, da extensão rural, da di-
A realidade do pequeno produtor que vive na fusão tecnológica é fundamental porq d t ..

A
A" d" - h'" I . , ue, o con rarlO,

mazonla e rastlca e nao a n1nguem com a ternatl- viveremos eternamente em conflitos. Precisamos evi-
vaso Fico olhando lá esse pequeno produtor, com dentemente, como bem disse a Deputada Kátia Abreu,
seus filhos no meio da mata, e imagino como será o em suas explanações sobre a produtividade, de ser
futuro daquelas crianças, daquelas pessoas. dotados de todo o processo da produção agropecuá-

Era o que tinha a dizer. ria. Os senhores têm muito como contribuir para que
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos se possa estabelecer o processo da difusão no meio

. de produção. Isso é fundamental. A assistência técnica
Helnze) - Concedo a palavra ao Dr. Casara, para é f d t I I' d d'f - t ló'
suas conclusões. un amen a, a em a I usao ecno glca.

Já temos muitas tecnologias geradas pelas uni
versidades, pelos centros de pesquisa, mas é impor
tante que se tenha uma linha que apóie efetivamente
essas atividades. Com certeza, os conflitos se reduzi
rão enormemente no momento em que tivermos for
talecidos os trabalhos de assistência técnica, de ex
tensão e da difusão tecnológica.

Respondendo à pergunta do Deputado Casca
vel, esse assunto relativo à parte mineral está a cargo
do DNPM - Departamento Nacional de Produção Mi
neral e das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente.
O IBAMA só age supletivamente nessas questões. A
política é orientada e implementada pelo DNPM.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
Heinze) - Concedo a palavra ao Deputado Salomão
Cruz e, depois, à Deputada Kátia Abreu, para con
cluirmos.

O SR. DEPUTADO SALOMÃO CRUZ - Só vou
complementar a questão da agricultura familiar, cita
da pelo Deputado Pizzatto e, principalmente, pelo
Deputado Cascavel. Fui Secretário de Agricultura do
meu Estado e assumi o cargo com a idéia de que po
deria, pela experiência que adquiri na Câmara dos
Deputados, fazer algo inovador em termos de agricul
tura familiar.

O Governo do meu Estado fez uma proposta,
quando eu era Secretário, mostrando que era possl
vel - isto está dito na proposta que foi encaminhada
aos Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - trabalharmos com uma
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agricultura em base tecnológica, assumindo o com- Amazônia. Isso, com certeza, vai estimular a migra-
promisso de, a partir da implantação desse modelo ção para as cidades, para a área urbana. Da forma
de agricultura, não derrubar mais nenhuma árvore em como está, se forem criados obstáculos e não houver
assentamentos de agricultura familiar. instrumentos de modernização, de capacitação, de

Quando eu era Secretário, consegui incluir isso crédito, de pesquisa, no sentido de viabilizar um mo-
numa discussão do PPA. Consegui que o Governo delo de ocupação da Amazônia condizente com a re-
Federal nos desse uma parceria com a fundação que alidade da economia internacional, irão estimular a
fez o portfólio da Amazônia no "Avança Brasil". Apre- migração ou fazer com que as pessoas, fatalmente,
sentamos um modelo acabado, moderno. É claro que busquem as reservas extrativistas com vistas ao sub-
sujeito a correções. Discutimos essa proposta com sídio abundante que os Governos Federal e Estadua-
V.Sa., e o Governo Federal não conseguiu um tostão is têm dado de forma acentuada.
de recursos para implementação dessa proposta. Sou geólogo e vou me referir à questão dos ga-

Os créditos estão indo e voltando. O assenta- rimpeiros, levantada pelo Deputado Airton Cascavel.
mento está sendo feito da forma que era feito anterior- Lembro-me de que, na década de 80, tínhamos
mente. Resolvi então colocar em prática o que pensei 500 mil garimpeiros em toda a Amazônia. Essa era
que pudesse, através da instituição, em parceria com mais ou menos a estatística. O Governo Federal re-
o Governo Federal, e fui ser agricunor. Eu sou um pe- solveu acabar com os garimpos, e conseguiu. Primei-
queno agricunor. Não trabalho na área de floresta, ro, tirou a licença de garimpeiro, a carteirinha, criou
mas de savana, equivalente ao cerrado daqui. Tenho uma cooperativa - a Constituição brasileira é a única
plantação de maracujá e algumas estufas - algo em do mundo que fala sobre cooperativas, que nunca
torno de 5 hectares. Este ano vou produzir 120 tonela- funcionam na prática -, enfim, criou mecanismos
das de maracujá, em 3 hectares, e em torno de 200 para acabar com os garimpeiros que percorriam a
toneladas de pimentão em quinze estufas. Somando Amazônia. Resolveu a questão, mas sabem o que
tudo não dá 5 hectares. Dá meio hectare de estufa e aconteceu? Esses 500 mil garimpeiros que ali viviam,
cerca de 3 hectares de maracujá. bem ou mal, gerando alguma renda no campo, alivi-

Não tenho dúvidas de que esse é o modelo para ando um pouco as ações dos Governos Estaduais,
a Amazônia. Estou certo de que, com esse modelo migraram para a periferia das cidades, aumentando a
moderno, com tecnologia possível, nós conseguire- prostituição, o alcoolismo, o crime. Os problemas ur-
mos resolver a questão ambiental na Amazônia. banos cresceram de forma acentuada.

Conversei recentemente com o Dr. Roberto Gia- Está acontecendo com a agricultura familiar o
netti, responsável pela Secretaria de Comércio Exte- mesmo que ocorreu com o garimpo. No meu Estado,
rior, e disse a ele que ficava surpreso por não ver o eu insisto, foram assentados 20 mil agricultores pelo
Governo Federal fazer nenhum agronegócio da fruti- INCRA. Desses, 15 mil já estão nas cidades; só há 5
cultura na Amazônia... (ininteligível) ...tropical. Per- mil no campo.
guntei-Ihe por que isso não acontecia. Ele me disse O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
que era porque o Governo Federal não tem nenhum Heinze) - Concedo a palavra à Deputada Kátia Abreu.
projeto de produção de escala de fruticultura na Ama- A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABREU - Sr. Presi-
zônia. dente, quero agradecer ao Dr. Casara e à Ora. Alle-

Registro esse fato para dizer a V.Sa. e aos Parla- gretty por terem vindo hoje a esta Comissão. Às vezes
mentares que, na verdade, no meu entendimento, o alguns companheiros tornam o debate inflamado,
Governo Federal não tem uma proposta para a Ama- mas não quero tirar a razão deles, porque realmente a
zônia. Decididamente, não tem. E não tem vontade de pressão que estamos sofrendo na base é brutal. O
tê-Ia. O Governo Federal continua assentando na questionamento sobre nosso poder parlamentar, nos-
Amazônia, utilizando-a como uma reserva de terra so voto, nossa posição tem-nos deixado em situação
abundante e barata. Estão aí as estatísticas da agri- bastante difícil, principalmente na Amazônia. Sua vo-
cultura familiar: em 2000, 80% dos assentamentos da cação é essencialmente agropecuária, e talvez este·
reforma agrária foram feitos na Amazônia, com 20% jamos sofrendo muito mais do que outros Estados.
dos recursos disponíveis. Gostaria de fazer uma correção. Quero fazer

O Deputado Confúcio Moura disse com muita justiça à cadeia da carne bovina. Infelizmente, o De-
propriedade, embora com indignação, que estamos putado Nilson Mourão já saiu. Afirmo que a pecuária
criando mecanismos de controle, aumentando os de corte nunca se propôs a acabar com o desempre-
obstáculos, a cada dia mais, para os agricultores da go nacional. Todo agronegócio da carne bovina é res-
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ponsável por 1,5% das exportações brasileiras, ab- para produzir. E se analisarmos o tamanho do desma-
sorvendo 7 milhões de pessoas - 5% de toda popula- tamento hoje - V.Sa. mesma disse que está em torno
ção nacional. É uma grande contribuição da pecuária de 14% -, veremos que esse total bate com os núme-
de corte. Ela não veio como salvadora da Pátria, mas ros de propriedades privadas na Amazônia. Então
tem contribuído, e muito. não estou conseguindo enxergar onde está o escân-

Dra. Allegretty, aceito com muitíssimo prazer o daio do desmatamento. Talvez o percentual esteja ba-
convite para discutirmos a Instrução Normativa n° 3. tendo porque algum produtor desmatou um pouco
De preferência, o mais rapidamente possível, porque mais do que devia. Claro que deve haver isso. Eu
está muito difícil voltar para casa e justificar tudo isso. acredito nas pessoas. A grande maioria delas tem
Então, gostaria muito de participar dessa discussão. vontade de cumprir a lei. A minoria é que a descum-
O importante não é a quantidade de documentos. pre. Então, vejo uma conta tão simples: 14% desma-
Não é desleal quando se coloca número de documen- tados; 13% nas mãos da propriedade privada, dispo-
tos, quantidade. É leal discutir e colocar documentos níveis para desmatamento. E onde está o respeito,
importantes para a preservação ambiental. Digo des- Dra. Allegretty, à vocação do ser humano?
leal porq.ue VS~s. têm a c~neta na mão e o po~er d~ V.Sa. me apresenta duas opções: madeira e
fazer as Instruçoes normativas. E o produtor do Inten- ecoturismo ecoturismo e madeira e não sai delas.
or ~o País.nem sabe direito onde ficam o M~nistéri? ~o Mas as pes~oas têm vocação própria, têm o direito de
MeiO Ambiente, o IBAMA, e fala por nosso mtermedlo. escolha. E essa escolha está diretamente ligada ao
Então, é mui~o mais ~eal. por p~rte do Governo discutir mercado. VSa. pode ter certeza de que todo mundo
e~sas questoes e nao I~por a.s pessoas ~ que elas quer o dá lucro. Ninguém quer desenvolver uma ativi-
nao c~nsegu_em cumprir. Aceito com mUito prazer dade que dê prejuízo ou para a qual não haja merca-
essa dlscussao. do para comprar.

Perguntei a V.Sa., com muita sinceridade, o que _.. ,.
seria desenvolvimento auto-sustentável, porque nun- . Entao, a lei do lI~re m~rca~o e uma cOisa essen-
ca consegui defini-lo direito. E V.Exa. me deu dois cl~l.do ser humano. Nao se Impoe um merca?o e u~a
exemplos: da madeira e do ecoturismo. Fiquei fazen- a~lvldade a uma. ~es~~a quere~do con.vence-Ia, pr~n-
do minhas continhas. A Amazônia tem 500 milhões de clpalment~ o Mlnlsterlo do MeiO Ambiente, qu~ nao
hectares; apenas 12%, 13% desmatados. Então, te- tem autorlda~e para conven~er os produtores. As v_e-
mos quase 450 milhões de hectares na Amazônia. zes, pode ate ter um entendimento correto, mas nao

E t h d' I t . b tem autoridade técnica, política para induzir algumas
en

xt
o ~Ist:xemp OSt: o eco urlsmo

A
, a a _ra.n- pessoas a produzir "x". Talvez, se o Ministério da Agri-

ger uma e ensao ao mons ruosa como a mazonla; p' . . . .
d I

· t t t tá I d d' N . cultura, ecuarla e AbasteCimento estivesse mais en-o esenvo vlmen o au o-sus en ve a ma eira. os. .
h d D Ali tt EI

- 't- VOlVido, como deveria, pudesse aconselhar o merca-
con ecemos o merca o, ra. egre y. e nao e ao d d t .
simples assim. É muito teórica e bonita a cadeia. Ti- o para os pro u ores rurais.
ram a madeira, processam, vendem em grupo. Isso é A vocação, o mercado, a pesquisa e a extensão
o ideal e deveria acontecer no mundo inteiro. rural, o zoneamento econômico-ecológico é que são

Quero dar-lhe o exemplo do leite. Os produtores os i~strumento~. Não _vai ser o ~inistério. ~o .Meio
rurais de leite do País nunca assistiram a uma queda Ambiente, com_Instruçoes normativas, que Ira dizer o
brutal do preço, numa entressafra, como está ocor- que devo ou n~o fazer. Dev~mos convencer nossos
rendo agora. Eles estão extremamente organizados produ~or:s rurais de que um I,nstrumento poder<:so.de
em toda a cadeia. Só que o preço deles caiu 35% e no que dlspoe~, que .Ihes trara lucro tant~ e~onomlc.o
supermercado não baixou nem 10%. Pode ter certeza quanto ambientai, e o zoneamento economlco-ecolo-
de que o lucro não fica no setor primário, mas no meio gico. Agora, eles é que irão decidir o que querem pro-
do meio do caminho para frente. Não seria diferente duzir, onde está o seu mercado. Isso é que é impor-
com a cadeia que VExa. está sonhando, vislumbran- tante.
do. Respeito a sua idéia, mas ela é irreal, as coisas V.Sa. afirmou que o Ministério do Meio Ambien-
não funcionam dessa forma. te não pode ser responsabilizado por todas as coisas

O Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA podem ruins da Amazônia, por suas dificuldades. Quero di-
não querer reconhecer, por questão política, ideológi- zer-Ihe, Dra. Allegretty, que o Ministério do Meio
ca, mas apenas 26% da Amazônia estão em mãos da Ambiente tem contribuído muito para criar problemas
propriedade privada. Se dividirmos isso ao meio, sem na Amazônia. VSas. criaram percentuais sem o me-
considerar o cerrado, só teremos 13% da Amazônia nor instrumento tecnológico.
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Como posso querer o respeito dos produtores houver essa integração, o Ministério do Meio Ambien-
rurais, os quais represento? Sou da bancada ruralista te também não pode tentar impor uma política isola-
e a presido hoje, com muito orgulho - da mesma for- damente.
ma que V.Sa. tem orgulho da sua profissão. Como Ouvi o depoimento do Deputado Salomão Cruz.
posso olhar para essas pessoas e querer o respeito É o que se chama de reconversão em qualquer país do
delas? Uma Parlamentar em quem eles votaram vai mundo. Ou seja, se se pretende que alguém mude sua
chegar em casa e vai dizer: aqui é 35 e em Goiás é 20. atividade pecuária por uma atividade agrícola, de me-
Por quê? Não há explicação. V.Sas. estão nos colo- nor porte e ciclo longo, como S.Exa. exemplificou com
cando em situação dificílima, de descrédito em rela- a ação dele, é necessário que o Govemo financie essa
ção a quem representamos. Como disse bem o Depu- atividade, pague ao produtor durante certo tempo, até
tado Ronaldo Caiado, é o mesmíssimo cerrado. que ele tenha nessa atividade a renda que tinha na ou-
Então, esse monstro, esse aumento do percentual, in- tra. O Governo se nega a isso. O Deputado Moacir Mi-
felizmente, foi criado pelo Ministério do Meio Ambien- cheletto fez essa proposta, mas o Governo disse que
te, por imposição das ONGs. não era possível, porque seria necessário colocar di-

Deixo também registrada uma opinião pessoal. nheiro. Ora, se se quer que o cidadão mude de ativida-
Acho que V.Sas. deram abertura maior do que o ne- de, ele tem de adquirir tecnologia, tem de se adequar
cessário para as ONG ambientalistas, que se dizem culturalmente à nova proposta e aí por diante.
representantes do povo brasileiro; mas ainda não sei Isoladamente o Ministério também não tem o
como elas o represe.nt.am. Na minha opinião V.Sas. f?- direito de fazer ess~ política, que precisa necessaria-
ram bastante .parcl~I~, ?~enderam. plenamente. ~s mente de uma ação integrada de governo - do finan-
ONG, se~ ouvir o Mlnlsteno da Agncultura, Pecuana ciamento; da tecnologia, que tem de ser desenvolvi-
e Ab~steclmento, os.Parlamentares que representam da; da orientação técnica; da assistência técnica, de
a agncultura e tambem os que representam as ONG, instrumentos de trabalho necessários a essa mudan-
o Ministério em que V.Sa. trabalha. ça de comportamento.

Quero reforçar o que o Deputado Luciano Piz- _
zatto disse, com tanta propriedade: creio que V.Sas. Qua~do V.Sa. cedeu recur~os para Redençao,
estão criando um grande confronto. Estamos assistin- el? os aplicou. numa escola agncola. ~omprou tam-
do ao confronto norte-americano com o Islã, e há um bem uma equipe agrícola - trator, equipamentos etc.
confronto dentro do nosso País, de brasileiro contra -, e está trabalhando para os pequenos colonos. E
brasileiro, o que resultará em um contencioso judicial está fornecendo mudas, para mostrar-lhes que po-
monstruoso, que está incentivando a clandestinidade dem reflorestar com árvores, inclusive frutíferas, que
e a desobediência civil. dão rendimento - caju, cupuaçu, banana etc. Creio

Vimos essa brutalidade de que os Estados Uni- que se tem de pensar em política integrada, sob pena
dos foram vítimas, devido ao fanatismo. A atitude das de falência total dessa situação.
ON.Gs, en?rmemente endoss~da pelo Ministéri? do No caso das proibições temos de avançar no
MeiO Ambiente, lembra-me mUito o fundamentalrsmo . ...' .
islâmico. Acho muito parecido o radicalismo das sentido de rediscutir tudo ISSO. Q~er dizer, ou.,o.Gover-
ONGs com o que está acontecendo no mundo. no vem ao encontro do que precisa a Amazoma, com

Muito obrigada. o zoneamento econômico-ecológico, ou deixará na
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos mar~in.alidade t.odo~ nós da Am~zônia e milhares de

H · ) C I D t d G' .Q' braSileiros. E nos nao queremos ISSO.elnze - om a pa avra o epu a o lovannl uel-
roz; posteriormente, o Deputado Airton Cascavel. . .Está na hora. de pensar eo:' preservar a Amazô-

Temos de encerrar a reunião, pois já estão nos ma, Sim, ~e for~a ln!ellgente. LeIS que apenas ob~tru-

chamando para a votação. em.: prolbe~~ao vao levar a nada. O Dr. Casara e d~

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ _ Vou reglao amazonlca e a con~ece bem. ~.Sa. ~ambém VI-

b veu nas matas e sabe mUito bem a sítuaçao em queser reve. .
D d· I . vivemos.ra. Mary Allegretty, enten Ic aramente uma COI- • . .

sa: na verdade não se pode responsabilizar apenas o ~ necessano bus~r ente~dlmento entre o setor
Ministério pelas políticas sociais deste Governo. produtiVO e a preservaçao ambientai.

É preciso que haja políticas integradas entre os Muito obrigado, Sr. Presidente.
diversos Ministérios, para o desenvolvimento integra- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos
do da Amazônia. Sozinho, o Ministério do Meio Ambi- Heinze) - Deputado Airton Cascavel, para podermos
ente não vai resolver a questão. Mas, enquanto não encerrar.



A SRA. MARY ALLEGRETTV - Em relação à
primeira questão, objetivo desta Comissão, solicito à
Deputada Kátia Abreu que participe de uma reunião
especial. Vamos convidar todos os membros. Tenho
certeza de que todos vão concordar. Não sei se será
possível - temos de fazer uma consulta antes - mar
car a reunião para daqui a uma ou duas semanas.

Convido então a Deputada e toda a Comissão
para, no máximo daqui a duas semanas, realizarmos
uma reunião especial para analisar tecnicamente a
questão, como é feito sempre, e ver como podemos
aperfeiçoar esse processo. Poderemos inclusive, a
partir dali, definir uma pauta. Já temos uma pauta
enorme, há uma série de questões a serem equacio
nadas.

O segundo ponto discutido por esta Comissão 
e aí está a nossa divergência - diz respeito à defini
ção de uma política integrada para a Amazônia, como
bem disse o Deputado Salomão Cruz, que efetiva
mente não está existindo. Só que nós nos ressenti
mos porque, todas as vezes em que se tem de discutir
uma política para a Amazônia, o nosso Ministério do
Meio Ambiente aparece como o vilão da história. Não
acho isso correto. Todos chegamos à mesma conclu
são: não temos uma política para a Amazônia. Por
que não se discute a política fundiária? Será que os
agricultores que foram para Roraima estão vivendo
bem? Isso é culpa do Ministério do Meio Ambiente? É
claro que não! Os projetos apresentados por S.Exa.
são importantes. Onde estão os recursos? O Ministé
rio do Meio Ambiente não tem recursos. O que ele tem
feito, Deputado Airton Cascavel? Só projetos pilotos,
pequenos. Projetos pilotos nós temos, mas a política
e os recursos do Ministério do Meio Ambiente não nos
permitem fazer a política para a Amazônia. Arcamos
com o ônus da política definida em outro lugar, vamos
executar o que é da nossa competência, ou seja, pro
teger o patrimônio natural, e criamos um conflito com

47260 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Ora. a área econômica, com o setor produtivo. Essa dinâ-
Mary Allegretty, na construção dessa alternativa, te- mica está errada. Na minha avaliação, Deputada Ká-
mos de avançar rapidamente - e ainda há tempo nes· tia Abreu, o que está acontecendo é mútuo, não é só
te Governo -, criando alguns pilotos. Dentro das idéi- da área ambiental. Está havendo um conflito entre a
as existentes, como a do Deputado Salomão, devería- área ambiental e o setor produtivo e ambos precisam
mos criar três ou quatro pilotos que dessem alternati- rever as suas estratégias. Vamos discutir a política
va de renda para as famílias. Quero também fazer-lhe agrícola com o Ministério da Agricultura; vamos discu-
uma pergunta. V.Sa. tem sido muito honesta. V.Sa. en- tir a política fundiária com o Ministério da Política Fun-
tende que é possível compatibilizar a expansão da diária; vamos discutir a política de meio ambiente com
agricultura familiar na Amazônia? É possível a agri- o Ministério do Meio Ambiente. Não vim aqui discutir
cultura fazer parte desse projeto de sustentação? desenvolvimento sustentável, que envolve - já ouvi a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Deputada defender isso, e nós também defendemos
Heinze) - Com a palavra a Ora. Mary Allegretty, para - o ônus econômico da proteção ambiental. Quando
sua conclusão. fizemos a conta desse ônus, no projeto do Deputado

Moacir Micheletto, chegamos a um valor tão astronô
mico que não seria pago pelo mercado nem pelo Go
verno. Há alguns ajustes a serem feitos.

Entendo que o Ministério do Meio Ambiente
pode até estar exagerando de um lado, porque está
do outro. Está faltando política adequada na área eco
nômica, o que nos leva a frear o processo. Temos de
fazê-lo, Deputada, não pelo valor absoluto, mas devi
do à dinâmica do que está acontecendo. Esse modelo
não é bom para o pequeno agricultor, nem para o
grande.

Não falei aqui sobre desenvolvimento sustentá·
vel. No desenvolvimento sustentável da Amazônia
cabe a produção agropecuária, cabem o grande e o
pequeno produtores. O maior desafio, hoje, é a pe
quena produção agrícola na região amazônica. Te
mos discutido isso constantemente com os pequenos
agricultores, mas não temos dinheiro para colocar na
produção agrícola; isso não nos cabe.

Ao encerrar, quero agradecer a oportunidade.
Vamos discutir a política de desenvolvimento da Ama
zônia. Vamos trazer essa discussão para o fórum
adequado e não colocar o Ministério num cadafalso.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos

Heinze) - Quero agradecer à Ora. Mary Allegretty, ao
Dr. Hamilton Casara, aos seus assessores, aos cole
gas Parlamentares, em especial à Deputada Kátia
Abreu, que sugeriu a realização desta reunião.

A meu ver, é extremamente importante buscar
essa discussão. A Ora. Mary sugere que a nossa Co
missão participe de uma reunião - não sei se todos os
membros, mas pelo menos um representante de
cada bancada - para discutir não só a legislação, mas
o modelo. Isso vale não somente para a Amazônia,
mas para toda a agricultura brasileira. É importante
esse debate neste momento, quando estamos discu
tindo o Código Florestal- não apenas a Portaria Nor-



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA

FINANCEIRO PRIVADO". (CPI- PROER).

Ata da Quinta Reunião, Realizada em 02 de
outubro de 2001

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e
um, às quatorze horas e trinta e oito minutos, no ple
nário 11 do Edifício Luís Eduardo Magalhães - Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar as
relações do Banco Central do Brasil com o sistema Fi
nanceiro Privado - PROER", sob a Presidência do
Deputado Gustavo Fruet, presentes os seguintes se
nhores Deputados: Gustavo Fruet - Presidente; Mil
ton Temer - 2° Vice-Presidente; Romel Anizio - 3.°
Vice-Presidente; Alberto Goldman - Relator; Almeida
de Jesus, Danilo de Castro, Ivan Valente, José Carlos
Fonseca Jr. e José Roberto Batochio (titulares); Antô
nio do Valle, João Caldas, João Tota, José Antônio
Almeida, José Borba. José Pimentel, Luiz Carlos Ha
uly, Ney Lopes, Ricardo Berzoini e Rubem Medina
(suplentes). Deixaram de registrar suas presenças os
Deputados: Enivaldo Ribeiro, Fernando Gonçalves,
Haroldo Lima, João Carlos Bacelar, José de Abreu,
Márcio Fortes, Pedro Bittencourt, Rita Camata e Wag
ner Rossi. Havendo número regimental o Presidente
declarou abertos os trabalhos e anunciou que a Ata
da reunião anterior tinha sido distribuída. por cópia.
aos senhores deputados. Requerida pelo Deputado
Alberto Goldman a dispensa de sua leitura, pela Se
cretaria, e não tendo quem quisesse discuti-Ia, em vo
tação, a Ata foi aprovada, unanimemente. ORDEM
DO DIA: Audiência Pública, para tomada de depoi
mento do Dr. Cláudio Ness Mauch - ex-Diretor de Fis
calização do Banco Central do Brasil. Antes de iniciar
a ordem do dia, o Presidente comunica o recebimento
de correspondência do Departamento de Polícia Fe
deral (Ofício n° 978/01-DCOIEJCGCp, de 1/10/01).
dando conta de não haver, no âmbito daquele órgão,
até a data, inquérito instaurado para apurar responsa
bilidades na execução do PROER. Diante de informa
ção do Deputado José Pimentel, da existência de pro
cesso em tramitação na 48 Vara Federal, no DF, sobre
o assunto, o Presidente Gustavo Fruet comunicou
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mativa, mas o Código como um todo -, e estamos que reiterará o pedido de informação à Polícia Fede-
sendo cobrados em relação a isso. ral, estando inclusive agendando visita ao seu Dire-

Convoco os Srs. Deputados para reunião delibe- tor-Geral objetivando estabelecer um canal para os
rativa a ser realizada amanhã. às 9 horas, no Plenário entendimentos necessários aos trabalhos desta CPI.
n° 6. a exemplo que ocorrera com o Procurador-Geral da

Está encerrada a reunião. República. Falando, em seguida, pela ordem, o Depu
tado Alberto Goldman, lendo notícia publicada em O
Estado de São Paulo, contendo insinuações a mem
bros da CPI, teceu rápidas considerações sobre a
matéria, no que foi aparteado pelos Deputados Luiz
Carlos Hauly, Milton Temer e José Pimentel, com o
Presidente Gustavo Fruet registrando que faria as
gestões imediatas e necessárias junto à Presidência
da Casa, sobre a referida notícia. Ao Deputado José
Roberto Batochio, que fez rápida alusão aos critérios
que entende devam ser obedecidos na condução dos
trabalhos da CPI, o Presidente Gustavo Fruet esclare
ceu que, como fez até então, permanecerá seguindo,
rigorosamente, os critérios ditados pela Constituição
e pela Lei, e que até o momento não havia nenhuma
dúvida quanto a isso. Sobre o depoimento a ser ouvi
do em seguida. o Deputado Milton Temer sugeriu que
fosse feito objetivamente, com o máximo de detalha
mento no que se refere ao PROER, antes e durante a
sua execução. Dando início à ordem do dia, o Presi
dente informou sobre as regras dos trabalhos da reu
nião, leu o termo de compromisso assinado pelo de
poente, Dr. Cláudio Ness Mauch. a quem convidou
para tomar assento à mesa e para sua manifestação
inicial. Antes de iniciar sua fala, o depoente atendeu a
solicitação formulada pelo Deputado Ivan Valente.
para falar sobre o seu perfil profissional e a trajetória
dentro do Banco Central. Concluída a manifestação
inicial do depoente, o Presidente Gustavo Fruet con
cedeu a palavra, pela ordem, para suas interpela
ções. aos Senhores Deputados Alberto Goldman,
José Pimentel, Ricardo Berzoini. Milton Temer, Ivan
Valente, José Roberto Batochio e José Antônio Alme
ida. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agrade
ceu a presença do Dr. Cláudio Ness Mauch e dos se
nhores Deputados, convocou reunião ordinária para o
dia 03 de outubro de 2001 , às 14 horas. no plenário
03. com a finalidade de ouvir o Dr. Gustavo Franco.
ex-Presidente do Banco Central do Brasil, e encerrou
os trabalhos às dezoito horas e dez minutos. O inteiro
teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas,
após serem decodificadas, farão parte deste docu
mento. E, para constar, eu, Manoel Amaral Alvim de
Paula, Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada peto Presidente, Deputado
Gustavo Fruet, e encaminhada à publicação no Diá
rio da Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) que nós temos conhecimento no jornalismo brasileiro,
- Havendo número regimental, declaro abertos os na sexta-feira, dia 28 de setembro, divulgou uma noti-
trabalhos da 5a Reunião da Comissão Parlamentar de nha de uma tal coluna de César Giobi chamada "Per-
Inquérito, destinada a investigar as relações do Ban- sona", que eu gostaria de ler para que os Srs. Deputa-
co Central do Brasil com o Sistema Financeiro Priva- dos que não a conhecem tenham conhecimento. O tí-
do. Informo aos Srs, Parlamentares que a ata da 4a re- tulo é: "Não tem fim?" e diz o seguinte: "Foi instalada
união foi distribuída por cópias, indagando se há ne- na Câmara a CPI do PROER e em Brasília já come·
cessidade de sua leitura pela Secretaria. Dispensada çou a fofoca. Dizem que os Deputados que mais insis-
a leitura, coloco a ata em discussão. Não havendo tiram para fazer parte da Comissão são grandes de-
quem queira discuti-Ia, coloco-a em votação, Os Srs, vedores do Sistema Financeiro, ou seja, lobistas dos
Deputados que a aprovam permaneçam como se réus. Se isso for verdade, o Congresso não pára de
acham, (Pausa.) Esta Presidência recebeu do Depar- nos envergonhar", É isso que está escrito aqui nessa
tamento de Polícia Federal correspondência assinada coluna. Se alguém fosse devedor do Sistema Finan-
pelo Dr. Delegado Euclides Rodrigues da Silva Filho ceiro, também não teria nada, absolutamente nada a
em atenção ao nosso Ofício n° 9/2001, de 25 de se- ver com a CPI que nós estamos fazendo, A CPI é mui-
tembro, com informação de que, até o dia 1° de outu- to específica, é sobre a operação do Banco Central
bro de 2000, não existia nenhum inquérito instaurado feita com três bancos. Eu, pessoalmente, até por for-
no âmbito da Polícia Federal para apurar responsabi- ma de conduta, não tenho nem dívida de compra de
lidades na execução do PROER. Informo que já estou carro, pessoalmente, é bom avisar que não tenho,
refazendo um novo ofício, já solicitei uma audiência nem uso cheque especial e raramente uso cartão de
com o Dr. Argílio Monteiro, a exemplo do que fizemos créd~o. Não tenho dívida com banco nenhum, mas
com o Procurador-Geral da República, no sentido de não haveria mal que alguém tivesse qualquer tipo de
não deixar dúvidas com relação à solicitação da CPI, dívida com banco, porque faz parte na vida de qual-
assim, refazendo o ofício com a indicação de todas as quer cidadão. Apenas para constar para que os se-
instituições que possam eventualmente estar envolvi- nhores soubessem, porque, como nós vivemos agora
das em algum tipo de investigação. há poucos dias atrás, nesta Casa, um problema de

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre- uma Comissão chamada de Obras Inacabadas e deu
sidente, peço a palavra pela ordem. naquilo que deu, é bom darmos esse alerta. Tem

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) sempre gente disposta ~ atirar para qualquer lado,
_ Pela ordem, Deputado José Pimentel. sem saber em quem atl~ge ou a quem ~ega ?U a

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL _ Só ue- quem causa problemas, as ~ezes, pessoaiS,. EVI~en-
, , , . q, temente, nossos nomes estao sempre nos Jornais e

ro reglstrar~ Sr. P~esld,e~te, que a PoliCia Federal r~a~l- quando aparece uma notinha dessa já dá a impres-
zou relatóno de Inquento e laudo de exame contabll, - d ' t ..
encontrando-se todos anexados aos autos do Pro- sao e que nos, que es amo~ nos Jornais semp~e apa-

° 95123769 t 't J t' F d I recendo, temos qualquer cOisa a ver com o Sistema
cesso n ,que raml a na us Iça e era F' . S t' , d' 'd - t' IB T P rt t . f - é' 'd' Inancelro. e Ivessemos IVI as, nao ena ma ne-
em ras! la. o an?, essa In ,ormaçao Inven. lca, e nhum, mas eu, pessoalmente, nem tenho e não acre-
essa açao popular e de autona do Deputado Ricardo d't ., t h aqu' alqu problema em
B ,. P rt 'd' I' 't - loque mnguem en a I qu er

erZOlnl. o anto, nos evenamos so ICI ar, para nao l-S' t F' '. t d d t b
d ' 'd . .' J t' Fdi' f re açao ao IS ema Inancelro, o o mun o em a -

ter UVI a, a propna us Iça e era, porque ISSO az I t . t 'd d rt" d t C . -
rt d

. 'bl' so u a In egn a e ao pa IClpar es a omlssao.
pa e e um processo que e pu ICO.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) ,O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
- Inclusive, nós já anotamos o número que fará parte PreSidente, pela ordem.
do ofício e informo também que nós já encaminhamos O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
mais de dez requerimentos para diferentes institui- - Com a palavra o Deputado Hauly.
ções com relação às solicitações, até reiterando ao O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Eu
Ministério Público Federal. Antes de convidar o Dr. creio que, diante dessa nota, deveria o Presidente da
Cláudio Mauch a tomar assento à mesa, eu passo a Comissão solicitar à Procuradoria da Câmara que no-
palavra ao Relator, Deputado Alberto Goldman, tificasse esse jornalista para ele desmentir ou decli-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. nar os possíveis nomes, porque eu acho que essa
Presidente, eu havia solicitado a palavra a V.Exa. para questão de amarrar pessoas com interesse aqui den-
fazer uma observação. O jornal O Estado de S.Paulo, tro precisa ser tirada a limpo. Eu creio que a Comissão
que, sem dúvida, é um jornal sério, dos mais sérios poderia encaminhar isso ao Procurador.



O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Mas V.Exa. vai requerer à Procuradoria para notificar
o jornalista? Eu vou requerer a semana que vem isso,
então.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Deputado Hauly, eu queria insistir no seguinte: va
mos tratar por enquanto como exceção e vamos dei
xar que a Assessoria de imprensa faça o esclareci
mento para evitar qualquer especulação. De repente,
nós vamos dar uma dimensão e tomar isso como re
gra, quando, na verdade, a crítica também é necessá
ria até para balizar os trabalhos da Comissão.

to.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 

Não. Não.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 

Deixando para daqui a pouco...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Não é daquele outro a que V.Exa. se refere, mas é do
jornal O Estado de S.Paulo, que é sério e, pelo que eu
sei, as pessoas que escrevem no jornal O Estado de
S.Paulo, que assinam colunas, em princípio também,
imagino que sejam sérias, por isso me preocupou.
Aquelas outras eu li e nem dei bola, joguei no primeiro
lixo que encontrei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL- Sr. Pre
sidente, o Sr. Relator tem toda razão com o que ele
aqui argumenta e pondera. Eu queria registrar que ul
timamente tem virado certa praxe em segmentos da
imprensa, particularmente, em outros setores que
não pretendem determinadas investigações, levantar
esse tipo de suspeita. Na CPI do Narcotráfico, Sr. Pre
sidente, nós tivemos também denúncias e, naquele
debate da CPI do Narcotráfico, ao invés de se propor
a extinção daquela CPI, os Líderes partidários, que
são os que indicam os membros de cada partido, tive
ram a grandeza de fazer rodízio de eventuais dificul
dades, e alguns Parlamentares pediram espontanea
mente para se retirar. Na CPI das Obras Inacabadas,
que cumpriria o papel da CPI das Empreiteiras - que
o Senador Pedro Simon tenta, desde 1993, instalar,
mas não conseguiu até hoje -, e com ela, na verdade,
se chegaria à CPI dos Corruptores, nós assistimos a
algo parecido. E o que é mais grave, a CPI está sendo
encerrada, uma verdadeira obra inacabada. Quem
fez a denúncia na imprensa se nega a dizer a fonte. As
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- Para contraditar docemente; é uma posição revistas desta semana trazem os nomes dos empre-
pessoal. Eu entendo a indignação, até tomei a iniciati- sários e dos lobistas que foram contratados para fazer
va de mostrar essa nota quando a vi no jornal na se- a gravação. E eu espero que, ao invés de nós propor-
mana passada. Eu acho que esta CPI não tem que se mos a extinção na CPI de Obras Inacabadas, como foi
nivelar por baixo com o tipo de personalidade, porque feito e aprovado na Câmara, nós tenhamos a capaci-
esse jornalista é conhecido pelo tipo de coluna... dade política de apurar aquelas responsabilidades e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) afastar os eventuais Parlamentares que porventura
_ É uma... tenham envolvimento. Mas não podemos permitir que

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ um instrumento tão sério como a CPI caia no debo-
Pois é... che, e esse segmento de pessoas que lesam a coisa

M _. CI' d' H b rt pública, que pagam propina, que dificultam a aplica-
- as nao e o au 10 um e o... ção dos recursos públicos, terminam se rindo da cara
O SR. DEIPUTADO ALBERTO G.OLD~A~ - ... do Congresso Nacional, como está acontecendo, por

n~ O.Estado de S.Paul?, a coluna do Cesar Globl, que uma série de empreiteiros na CPI das Obras Inacaba-
nao e daquele outro pilantra a que V.Exa. se refere. das. Portanto, o registro do Sr. Relator é objeto de pre-

- Ah, eu pensei que fosse do Cláudio Humber- ocupação, é o segundo jornal que traz isso. O primei
ro foi o Correio Braziliense. No primeiro depoimento
que acontecia na quinta-feira - hoje é o segundo de
poimento -, um jornal tão sério que é o jornal O Esta
do de S.Paulo repete idêntica nota. É muita preocupa
ção para nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Para não alongar neste assunto, toda generalização
é perigosa. Então, vamos adotar - e evidente que a
publicidade e a informação são fundamentais, para se
formar opinião inclusive por parte da Comissão - e
vamos tratar como exceção e não como regra, que é
fundamental a divulgação dos trabalhos e a coleta de
informações. Então, eu vou tomar a iniciativa de con
sultar a Assessoria da Presidência da Câmara para
que haja um acompanhamento da Assessoria de im
prensa competente para isso, e para eventuais infor
mações que sejam respondidas nos meios de comu
nicações, tratando por enquanto como exceção e
destacando que a publicidade é fundamental inclusi
ve para os trabalhos da CPI. Esta reunião de audiên
cia pública foi convocada para tomada de depoimento
do Sr. Cláudio Mauch, ex-Diretor do Banco Central do
Brasil na área de fiscalização. Convido o Sr. Cláudio
Mauch a tomar assento à mesa.
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o SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Sr. Presidente, pela ordem, sobre o an
damento dos trabalhos da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - A questão de ordem que formulo a
VExa., Sr. Presidente, é a seguinte: acabo de consta
tar que VExa. adotou como princípio e regra geral a
total liberação de informações sobre o que se apura,
os critérios de apuração. Foi o que depreendi das pa
lavras de VExa. e é exatamente por isso que tomo a
palavra, para observar a V.Exa. que, em todo o pro
cesso investigatório, algumas fases que precedem a
abordagem do tema a ser, digamos assim, dilucidado
o sigilo é fundamental. Então, nesse tema de investi
gação, de critérios adotados, existem certas coisas
que só podem ser reveladas depois de concluída a di
ligência, sob pena de frustrar o ato. Isso é uma regra
elementar de investigação. Não sou policial, mas
acho que nós podemos ler isso até na Agatha Cristie.
De modo que, Sr. Presidente, penso que isso deve ser
triado com ponderação e judiciosidade, para que nós
não frustremos os trabalhos investigatórios propria
mente ditos. Nesse caso, o melhor que se faz é efeti
vamente, depois de concluída a diligência, divulgar os
fatos. Não há nenhuma volúpia, nenhuma ânsia. Aqui,
tenho a impressão de que ninguém está buscando
chegar primeiro para dar qualquer notícia ou ser fonte
de qualquer coisa em primeiro lugar. Nós todos aqui
estamos unidos pelo propósito comum de prestar um
serviço ao nosso País e, às vezes, esse serviço passa
por uma investigação que pressupõe alguma discri
ção. Então, Sr. Presidente, essa questão de ordem
que formulo é para indagar a V.Exa. sobre o anda
mento dos trabalhos da Comissão, se todas as infor
mações serão liberadas ou se aquelas que devem ser
preservadas a bem da investigação para que não se
desfaçam os indícios serão preservadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Eu recebo o fato com uma dimensão, e isso quero
esclarecer para que não haja confusão e para que fi
que bem claro do que tratava o Deputado Batochio.
Antes de VExa. chegar à reunião, à audiência, havia
um questionamento com relação à publicação de
uma matéria, publicada no jornal O Estado de S.Pau
lo, lançando dúvidas sobre o comprometimento de
Parlamentares desta Comissão com relação a divi
das bancárias. Em cima disso, houve a discussão, e
VExa., ao final, viu minha intervenção. Na verdade,
são duas questões distintas. Com relação às informa
ções à Comissão, todo respeito às determinações

constitucionais. Evidente que todos os temas trata
dos, objeto da Comissão, todas as informações que
aqui cheguem, todos os documentos que sejam soli
citados serão tratados com o devido respeito às de
terminações constitucionais e regimentais. Em mo
mento algum, há preocupação, e até agora não houve
- e esse é o procedimento da Presidência e do Rela
tor também - de trazer qualquer informação que não
seja de conhecimento público. A minha intervenção
foi no sentido de se tratar a questão veiculada no jor
nal como uma matéria jornalística que seja respondi
da jornalisticamente e se adotar isso como princípio,
e não vamos tratar eventuais críticas ao trabalho da
Comissão como regra, e sim como exceção, sob pena
também de a Comissão mudar sua agenda e subme
ter-se a outro tipo de comportamento. Então, são
duas questões distintas. A minha observação sobre a
publicidade diz respeito aos trabalhos da Comissão,
como hoje está-se vendo, no sentido de dar a maior
transparência com relação à conduta individual de
cada Parlamentar e da Comissão. No que concerne à
investigação, sim, todo respeito aos dispositivos de
ordem constitucional, processual penal, tanto é que
adotei, como precaução, na primeira reunião de tra
balho, apresentar a todos os Parlamentares o roteiro
e os principais pontos com relação à divulgação, in
vestigação na Comissão e quais são as últimas deci
sões do Supremo Tribunal Federal sobre os limites
em respeito aos direitos e garantias individuais, sem
entrar no mérito, mas sendo claro que a Comissão
não se pode perder em questões adjetivas e deixar de
entrar na questão de mérito que é a questão substan
cial de análise na Comissão. Então, espero com isso
responder, deixando claro que quando falo em publi
cidade não me refiro aos documentos encaminhados
à Comissão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Agradeço a V.Exa.

O SR. DEPUTADO MILTON - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Pela ordem, Deputado Milton Temer.

O SR. DEPUTAOO MILTON TEMER - Esta
questão de ordem não é regimental, mas um apelo que
queria fazer. Nós estamos com premência de tempo e
eu tenho uma preocupação. Não quero absolutamente
intervir sobre o que seja o depoimento do Dr. Cláudio
Mauch, mas quero fazer um apelo: que os depoentes
convocados fizessem para nós, tendo em vista a distân
cia do processo do PROER, o máximo que for possível,
até para nos poupar nas perguntas, o detalhamento que
ele, por exemplo, na condição de Diretor de Fiscaliza-
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ção do Banco Central, tem daquilo que foram não só os processo que veio de muito tempo e que chegou a um
fatos determinantes do PROER, mas os precedentes determinado ponto, como o final da inflação, a queda
das intervenções, ou seja, o que foi levado... o que ha- abrupta de receitas inflacionárias e acompanhado
via, por que chegamos àquele ponto? Mas o máximo também de queda e liquidez para financiar eventuais
possível factual, com data, por que aconteceu, por que instituições que tinham em sua carteira, em seu port-
a decisão não foi tomada. É apenas um apelo para nos folie, operações ativas, que talvez não fossem aque-
facilitar, evidentemente sem nenhuma preocupação de las da melhor seleção para o mercado. Então, rapida-
interferir na absoluta autonomia que V.Sa. tem de fazer mente, vou tentar seguir essa ordem e logicamente fi-
o depoimento que deseja. Apenas para não ficarmos na cando à disposição no final para qualquer outro ques-
subjetividade, tendo em vista a distância concreta do tionamento. Voltando um pouco atrás, em relação ao
processo para os dias de hoje. Obrigado. nosso Sistema Financeiro Nacional- e eu vou procu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) rar ficar dentro dos vinte minutos, sim -, a primeira
- Antes de passar a palavra ao depoente, peço a grande reforma que nós tivemos foi lá em 64, através
atenção para as normas estabelecidas no Regimento. da Lei n° 4.595, até hoje chamada a Lei da Reforma
O tempo concedido ao depoente será de vinte minu- Bancária, que, pela disposição constitucional, é uma
tos, não podendo ser aparteado. Os Deputados inte- lei que foi recepcionada como complementar. Então,
ressados em interpelá-lo deverão inscrever-se previa- ela tem um status e só poderá ser modificada dentro
mente junto à Secretaria. Cada Deputado inscrito terá das mudanças previstas na regulamentação do Siste-
o prazo regimental, sendo que adotaremos um proce- ma Financeiro, que estão pendentes na nossa Consti-
dimento mais rigoroso em relação ao tempo hoje, ten- tuição. Esse Sistema Financeiro vem desde aquela
do em vista processo de votação na Câmara. Para época, de 64, 65, na verdade, foi quando entrou a lei.
atender às formalidades legais, foi firmado pelo depo- Naquele período, criou-se o Banco Central do Brasil
ente termo de compromisso que integra o formulário e, na mesma lei, criou-se o Conselho Monetário Naci-
de qualificação, que passo a ler: "Faço sob a palavra onal. Passaram-se as atribuições que eram da
de honra a promessa de dizer a verdade do que sou- SUMOC, do Banco do Brasil, para esse novo órgão e
ber e me for perguntado". Com a palavra o Sr. Cláudio assim ele se iniciou. Durante esse período todo, quais
Mauch. foram as coisas que aconteceram? Nós tivemos pe-

O SR. CLAÚDIO NESS MAUCHI - Exmo. De- ríodos de economia melhor, até o chamado milagre
putado Gustavo Fruet, Presidente desta Comissão, brasileiro, e tivemos depois um período muito longo
Deputado Alberto Goldman, Relator, Srs. Parlamen- de inflação extremamente elevada. E, durante esse
tares, senhoras e senhores que acompanham esta período, não se pode desconhecer que o Sistema Fi-
audiência, este depoimento, preliminarmente, gosta- nanceiro é o interface mais presente em todas essas
ria de dizer que, na semana passada, quando fui con- mudanças, na subida, na descida de inflação, quer di-
tatado para vir aqui a esta Comissão, imediatamente zer, como sendo o grande catalisador e distribuidor de
procurei atender porque acho que o assunto diz muito recursos entre pessoas que têm recursos sobrando e
respeito a outros assuntos de importância também, pessoas que têm necessidade de recursos. O Siste-
que, neste Congresso, estarão sendo votados no fu- ma Financeiro faz todo o trabalho de aproximar entes
turo como, por exemplo, regulamentação do Sistema deficitários com entes superavitários, fazendo as ope-
Financeiro Nacional. E acho que nada tão bom como rações de crédito e resolvendo problemas de necessi-
olhar para a experiência passada e tentar verificar um dades imediatas de pessoas físicas ou pessoas jurídi-
pouco o que se pode fazer para a frente, para uma re- caso Ao longo do tempo também, o Sistema Financei-
gulamentação de um setor que em qualquer país no ro assumiu algumas atribuições que eram muito ine-
mundo é tão regulado como o Sistema Financeiro. rentes à área pública, ou seja, tudo que se fazia em
Mas especificamente com relação ao programa, ao uma coletoria estadual, em uma coletoria federal, em
PROER - não estou mudando absolutamente nada termo de recolhimento nas Prefeituras, isso tudo foi
em razão da fala do Deputado Milton Temer -, mas sendo passado para o Sistema Financeiro. Então, ele
era minha idéia fazer um breve retrospecto, Deputa- passou a ser um grande prestador de serviços, quer
do, sim, porque o PROER foi criado em 95 para ban- dizer, passou praticamente a ser o caixa da socieda-
cos que tinham... em virtude de problemas no sistema de. E esse Sistema Financeiro começou a fazer toda
bancário. E esses problemas não saem do nada, eles a administração e a execução de todas as relações
não saem assim de um dia para o outro, eles não nas- entre as pessoas. Já há muito tempo não se faz
ceram simplesmente do nada. É uma sucessão, é um nada neste País que de alguma maneira não seja
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feita através de um DOC, de uma transferência ban- Países chamados desenvolvidos ficam na faixa de 4,
cária, que a cobrança não seja feita via um sistema 5% do PIB, e o Brasil tinha uma média, entre 80 até
bancário, um banco ou qualquer sistema similar. início da década de 90, de participação de mais ou
Então, todas as relações entre as pessoas se dão menos 12% do PIB, com anos melhores e anos pio-
através desse Sistema Financeiro. Então, nós pode- res. Mas, em 88, nós tivemos o advento da criação do
mos dividir o Sistema Financeira brasileiro entre ban- banco múltiplo, e aquela segmentação que tínhamos
cos varejistas, que são grandes prestadores de servi- no passado modificou-se, ou seja, aquilo que era se-
ços e são instituições financeiras também, bancos parado, o banco comercial do banco de investimento
mais atacadistas, que se fixam mais em operações de uma financeira, pôde ficar junto, ou seja, todas as
específicas e de um modo geral não têm, digamos, operações passaram a ser feitas dentro de uma única
esse trabalho nesse sistema de pagamento. E o ban- instituição financeira. O que, de um lado, melhorou
co também é um grande sistema de pagamento da extremamente, digamos, a administração de caixa de
maneira que eu acabei de falar. Desde o período infla- um grupo financeiro; de outro lado, colocou dentro
cionário ... Primeiro, nós passamos por uma fase de dessa mesma instituição a possibilidade de algumas
conglomerização do Sistema Financeiro. Acho que os participações acionárias fora do Sistema Financeiro
senhores podem recordar, na década de 70, que o que não estavam cobertas, inclusive, pela supervisão
número de Bancos do Brasil se reduziu por conta de do Banco Central do Brasil. E aqui nós podemos vol-
que o Brasil buscava, também naquele período, vulto- tar um pouco no tempo e olhar que tivemos um perío-
sos recursos de financiamentos internacionais e acho do, foi lá também nos anos 70, início dos anos 80, ain-
que foi atendido na época que bancos mais fortes, da com os fundos setoriais que eram abatidos no
bancos maiores, teriam mais condições de buscar os Imposto de Renda. Então, uma empresa financeira ou
recursos no exterior para fazer o desenvolvimento do não financeira destinava uma parte para fazer uma
jeito que o Brasil necessitava e que tinha a carência aplicação em determinada área. Os bancos também
de poupança interna. Também houve uma conglome- terminaram participando de empresas não financei-
rização no Sistema Financeiro Brasileiro na década ras, sejam fazendas, sejam, enfim, empresas das
de 70. Houve muitos insucessos de bancos naquela mais variadas naturezas por conta dessa criação dos
época também, que foram tratados de uma outra ma- incentivos fiscais. E culminou essa participação no
neira, via reserva monetária e outras formas de as- Plano Collor, quando as instituições financeiras de
sunção de instituições. Veio o período, digamos, que um modo geral foram obrigadas a comprar os certifi-
pode ser mais moderno, período mais próximo que foi cados de privatização de uso compulsório e único na
o período pré-Real, período de inflação elevada. Du- aquisição de participações ou da totalidade do capital
rante esse período todo, esse Sistema Financeiro ti- ou do controle de capital de empresas estatais. Então,
nha algumas características pela forma como foi con- o que nós tivemos? Chegamos no início da década de
cebido, ou seja, tinha uma segmentação, o banco co- 90 com bancos que, de certa maneira, tinham uma
mercial fazia determinados tipos de atividade, o ban- característica de empresas holding, ou seja, tinham
co de investimentos fazia outras, a distribuidora fazia atividade bancária, atividade de prestação de serviço,
outra, a financeira fazia outra, isso tudo era uma seg- atividade financeira de um modo geral e tinham tam-
mentação que estava prevista lá na criação, nessa re- bém uma gama de participações muito grandes, e es-
forma bancária lá trás. Na década de 70 ainda, os sas empresas não financeiras não estavam sob a fis-
bancos comerciais, por exemplo, só podiam participar calização do Banco Central do Brasil, da área de fis-
de empresas que fossem continuação ou fossem de calização do Banco Central do Brasil. São institui-
atividades inerentes à área bancária, ou seja, empre- ções que não tinham a regulamentação, não tinham
sas na área de informática, de segurança, empresas eventualmente o mesmo critério de apropriação con-
de seguro, corretoras, atividades desse tipo. Bem, tábil, não tinham a mesma estrutura de estatística a
passado algum tempo, e nós chegamos no final da apresentar para permitir comparações de desempe-
década de 80, já com período inflacionário bastante nho com as instituições financeiras, ou seja, a própria
elevado, mas com participações do Sistema Financei- análise das instituições financeiras sem dúvida ne-
ro, seja na composição do PIS, seja no recolhimento nhuma ficou também bastante prejudicada em função
de floating como parte do PIB, que variou sempre, de disso. Isso tudo dentro de um período inflacionário. Ti-
alguma coisa como 2% do PIB em floating até pas- vemos, a partir de 86, planos econômicos que fize-
sando de 4%. E uma participação que, na média, se- ram a inflação cair por determinado período, voltar
guramente superou qualquer outro país do mundo. depois, eventualmente, com mais força, e o Sistema
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Financeiro, durante todo esse período, foi passando sa, passaram a ter dificuldades também de financiar
quase por um período assim de crescimento. Não se- esses seus ativos junto ao sistema. Eu gostaria de re-
ria crescimento do tamanho do banco, mas na sua es- lembrar aqui que, só um período, eu fui Diretor primei-
trutura, e redução quando caía violentamente e talvez ro no Banco Central a partir de 93, mas eu era Diretor
o primeiro exemplo tenha sido o Plano Cruzado em da área de normas, cargo que fiquei até 95, até 96, na
86. Nessa situação, os bancos cresceram sem dúvida verdade. Eu passei a ocupar a Diretoria de Fiscaliza-
nenhuma em cima de uma espiral inflacionária de vá- ção de maneira interina em meados de junho de 95,
rios anos, chegando a números que podem ser esti- em virtude da vacância da Diretoria de Fiscalização.
mados e foram estimados, no ano de 94, se fosse até Então, foi a partir de junho de 95 que eu assumi a fis-
o final do ano sem a queda da inflação, naquele ano, calização de maneira interina, mantendo-me como
foi feito um cálculo pelo Banco Central que a arreca- Dir~tor.da área nor~ati~a. ~e~ois, e po.steriormente,
dação de floating naquele ano seria mais de 9 bilhões no l~íCIO. de ~6, entao, fiquei 50 como Diretor da área
de dólares pelo Sistema Financeiro. Então, o que de flscahzaçao.
aconteceu? De um momento para outro, essa receita O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quem
que era talvez, aí, alguma coisa, uma parcela impor- era o seu substituto na fiscalização?
tante da composição das receitas dos bancos, ela de- (Intervenção inaudfvel.)
sapareceu de uma hora para outra. Claro que o Siste- O SR. CLAÚDIO NESS MAUCHI- Quem eram
ma Financeiro até poderia pensar que seria mais um os Diretores antes?
plano econômico que teria vida curta. Não valeria a O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI _
pena destruir estruturas existentes agora para re- Quem era o Diretor anterior a sua presença?
construí-~as logo adiante, porque sai caro construir, O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Logo antes
como sal caro desmanchar e~sas estruturas. Qual- era o Dr. Edison Sabino, que era funcionário do Banco
quer processo de reestruturaçao n~m b~nco te_m um Central também. Então, eu estava falando que a dimi-
custo bastante elevado. E, nessa sltua~ao, entao,.os nuição da liquidez eventualmente colocou algumas
banco~ pr?curaram ~ma forma alternativa ao f!oatlng instituições com um grau maior de dificuldade de rolar
que ~ao tlnh~m mais. ~e ~odo geral, a sociedade as suas necessidades de caixa: seria por perda de
ta~b~m se VIU com mais liberdade para tomar e~- depósitos, seria porque algum investidor, por qual-
prestlmos e os bancos passaram a empres!ar mais. quer motivo ou por uma seleção de risco, preferiu ou-
Vale a pena r~ssaltar que o~ bancos no Brasil.. dura~- tras instituições. Então, alguns credores começaram
te todo_o penodo de c~esclmento, fora~ mUito mais a aparecer. Eu dizia que no escopo regulatório, em
operaçoes de tesouraria do que propriamente essa 94, ainda, logo depois do Plano Real, nós adotamos
instituição financeira. Quer dizer, o volume de opera- no Brasil o que se convenciona chamar de Acordo de
ções de crédito nos bancos era muito baixo frente a Basiléia. Só para voltar e completar um pouquinho o
parâmetros internacionais, até porque, com o custo que era um escopo regulatório anterior, que nós tf-
da própria correção monetária, qualquer atividade nhamos no País. Um banco, quando era autorizado a
produtiva teria bastante dificuldade em tomar em- funcionar pelo Banco Central, ele tinha, digamos,
préstimos nas taxas em que eram praticados. Bem, como prerrogativa, captar 15 vezes o que ele tinha co-
essa situação pode, talvez, se agregar a algumas ou- locado de capital. Então, ele podia buscar no merca-
tras. Logo depois do Plano Real... O Plano Real teve do, junto à sociedade, das mais variadas formas, pas-
como uma das características também uma contra- sivos nas instituições financeiras de 15 vezes aquilo
ção monetária bastante elevada. Acho que pode ser que ele tinha colocado. Bom, o que ele fazia com es-
lembrado por todos que tivemos depósitos compulsó- ses ativos, com esses passivos, com esse funding
rios em níveis bastante elevados logo depois do Pla- que ele recebia não era levado em conta para deter-
no Real, e a polrtica monetária, toda ela, foi restritiva, minação do patrimônio necessário. O Acordo de Basi-
por concepção. Isso fez com que instituições financei- léia visa justamente isto, visa fazer com que, de acor-
ras que tivessem algum problema de... que tinham fa- do com a ponderação de riscos implícitos nas opera-
cilidade em rolar seus ativos em períodos de inflação, ções ativas de um banco, ele tenha que ter um per-
inclusive ativos que eventualmente não fossem os centual e um capital próprio, porque banco, ao contrá-
mais líqüidos, frutos de operações de crédito, que não rio de outras empresas e instituições não financeiras,
tivessem tido o melhor sucesso, seja pelo motivo que quebra por seu ativo, ele não quebra pelo seu passivo.
tenha sido, por erro de avaliação, por falha na conces- O passivo é indiscutível, ele tem que ser pago no mo-
são, o motivo pouco importa, mas por qualquer cau- mento que for exigido. O ativo é mal concedido e,
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qualquer motivo, seja ele qual for, inclusive uma crise
econômica que devedores não consigam honrar os
ativos, faz com que haja um desbalanceamento entre
a capacidade de que esse banco tem de devolver os
depósitos de quem emprestou. Isso é ressaltado por
dois aspectos, que também eu julgo importantes. De
um modo geral, os bancos trabalham bastante ala
vancados. Se nós pensarmos, assim, em Iiquidez
imediata, teoricamente, praticamente todo o passivo
de um banco é exigível a qualquer momento, e os ati
vos, se algum banco quiser realizar todos os ativos de
maneira muito rápida, sem dúvida nenhuma ele terá
que pagar o preço que o mercado vai exigir para lhe
dar Iiquidez em troca daqueles ativos. Então, esse
descasamento é normal, mas ele vive dentro de uma
normalidade econômica em que os fundos vão sendo
renovados, que faz com que os ativos possam, no re
cebimento, garantir os depositantes. A melhor garan
tia do depositante, sem dúvida nenhuma, são os ati
vos do banco. O patrimônio dos bancos, o capital co
locado mais a capitalização que ele tem acumulada,
termina sendo, em grande parte, investido em bancos
de varejo na sua rede de agência, no seu sistema de
informática, em todo aquele arcabouço que exige
cada ponto, cada agência de um banco, mais toda a
administração central. Então, do patrimônio dos ban
cos, seguramente mais da metade dele, de modo ge
rai, está comprometido com atividades necessárias à
sua estrutura. Acrescente-se a isso af participações
em empresas, como falamos anteriormente, partici
pações em outras empresas, e nós temos um índice
de mobilização que leva, senão todo, leva pelo menos
boa parte do capital próprio da instituição financeira.
Então, essa, de certa maneira, é a situação, fazendo
um relato muito breve de como o Sistema Financeiro
no Brasil se criou e como ele foi se desenvolvendo.
Como eu disse, só para retomar um outro ponto, nós
chegamos logo ao Real com uma estrutura bastante
grande, um Sistema Financeiro que, senão era o me
lhor na avaliação de risco, se ele não tinha como seu
ponto principal a alteração de crédito, porque os ga
nhos advindos, os ganhos dos bancos, no período in
flacionário, era advindo de operações de tesouraria
com títulos públicos e não do financiamento às ativi
dades, digamos, produtivas, vinham muito mais das
operações de tesouraria, tivemos um sistema que se
desenvolveu, cresceu, capitalizou-se, foi muito mo
derno. Em termos tecnológicos, o Sistema Financeiro
brasileiro não deve nada a nenhum outro sistema
bancário no mundo, e não é de hoje, já é de muito
tempo. Nós podemos, um dado que eu recordo tam
bém, se nós computarmos quatro anos, que inicia de

90 a 93, os bancos no Brasil investiram alguma coisa
como 9,5 bilhões de reais em sistemas de alta tecno
logia: sejam computadores, sejam sistemas, seja te
lefonia, enfim, tudo aquilo que pode se entender
como tecnologia. O que nos deu um sistema bancário
extremamente ágil, extremamente rápido no que diz
respeito a transações, a esse sistema de pagamento,
que é muito moderno. Qualquer pessoa hoje, num
banco, ela movimenta a sua conta bancária em qual
quer ponto do Brasil, em bancos que tenham redes in
terligadas, e a velocidade como se processam os pa
gamentos dentro do Sistema Financeiro também,
sem dúvida nenhuma, não existe muito similar pelo
mundo. Claro que isso foi feito num período de infla
ção, em que os recursos de qualquer pessoa não po
diam ficar dormindo sob pena de perecerem. Durante
à noite, 1% a 1,5%, dependendo da taxa inflacionária
que nós tínhamos em cada período. Passado um tem
po do Plano Real, com essas alterações e esse breve
histórico, começaram a aparecer, então, dificuldades
em bancos de porte, e que, sem dúvida nenhuma,
preocuparam sobremaneira, porque significaria numa
medida de desconhecimento, de enfrentamento, de
um problema que estava latente naquele momento,
criado ao longo de um perfodo, e urgia que o Governo
tomasse alguma medida. E a medida tomada foi
transferir essas instituições financeiras para quem ti
vesse capitalização. Primeiro, logicamente, tentando
fazer com que controladores, com que acionistas fi
zessem as capitalizações necessárias, buscassem
as associações que entendessem suficientes para
cumprir com as regras de capitalização. E, na impos
sibilidade disso, o Banco Central, então, tomava a
medida de fazer uma intervenção, decretar um regime
excepcional, preservando a poupança de todos os
correntistas, para que não houvesse uma fuga em
massa, uma fuga de confiabilidade da sociedade
como um todo das instituições financeiras nacionais,
que não houvesse uma fuga simplesmente para ati
vos reais, fosse para instituições de fora, fazendo com
que os Sistema Financeiro entrasse em colapso, fos
sem os bancos que tivessem alguma dificuldade,
como, eventualmente, pela desconfiança generaliza
da, levando a ter instituições que teoricamente não ti
nham por que ter maior preocupação face à sua admi
nistração e à qualidade de seus ativos em relação a
seus passivos. Então, essa maneira encontrada re
presenta as operações que foram, então, criadas
dentro do chamado PROER. Eu só queria ressaltar:
PROER não foi apenas um programade financiamen
to, ele foi um programa que tem vários outros pontos
muito importantes. E eu ressaltaria apenas alguns
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pOUCOS aqui para se levar em consideração, que fo- cer (eu não estava na Diretoria do Banco Central na-
ram: responsabilização dos controladores, que, na le- queles períodos anteriores) que, no período inflacio-
gislação passada, não existia; uma responsabilização nário, o próprio acompanhamento de um balancete
para as auditorias externas, que todo o banco é obri- de um mês para outro, com a inflação nos níveis que
gado, por normativos, a ter um certificado de audito- nós tínhamos, tornava-se muito difícil de aferir se al-
ria, um acompanhamento de uma auditoria externa; e guma coisa estava em desacordo ou não. Nós não ti-
também se entendeu que não era possível que insti- nhamos uma moeda que servisse de parâmetro para
tuições que passassem também por processo de au- absolutamente nada. Foi criada uma inspeção geral
ditoria não tivessem detectado problemas já latentes consolidada, em que o Banco Central, dependendo
dentro de uma avaliação de risco das instituições, e do porte da instituição financeira, mandava 20, 25, 30
os relatórios não tivessem feito nenhuma ressalva. até 45 pessoas e fazia uma verdadeira passagem por
Foi criado também um fundo garantidor de crédito, vi- todos os setores, por todos os departamentos dessas
sando prevenir, com recursos do Sistema Financeiro, instituições financeiras, visando conhecer não só as
valores, poupanças de maneira genérica até 20 mil participações como fazendo uma inovação bastante
reais. Isso foi criado, foi definido um percentual que as interessante que eu reputo da maior importância. O
instituições financeiras têm que contribuircompulsori- Banco Central parou de trabalhar com os relatórios
amente, do total de seus depósitos, para formar esse que as instituições financeiras encaminhavam. Atra-
fundo. Esse fundo já atendeu, pelos números que eu vés de acesso aos bancos de dados dos bancos, os
vi publicado há pouco tempo, alguma coisa como 4 fiscalizadores do Banco Central puderam pedir os re-
milhões de pessoas em vários bancos e algo como latórios do lay-out que queriam, dos cruzamentos que
3,6 bilhões e 3, 7 bilhões em valores históricos, em achassem interessantes para evitar de trabalhar com
valores que o fundo colocou e~ institui~ões que ~~~- os relatórios já tradicionais, feitos há muito tempo,
sar~m por algum ~rocesso de Interyençao ~u de hqUl- que eventualmente poderiam não estar mostrando
daçao. As operaçoes que foram feitas, enta~, ao a~- tudo. Eu só complementaria um ponto que esqueci de
par? do PRO~~, foram baseadas n~ma medida provl- dizer, que outro instrumento importantíssimo foi cria-
sóna, que deflnlu_a parte de ~arantlas, deu um_regra- do para melhorar a própria supervisão do Banco Cen-
mento com relaç~~ a gar~ntlas, e por resoluçoes do trai e a capacidade do sistema aferir os riscos assumi-
C~nselho Mo~eta.no NaCIonal. Dentro do, ~oman?o dos, que foi a central de risco, em que as instituições
eXistente na lei, da-se ao Conselho Monetano Naclo- financeiras comunicam ao Banco Central via uma
nal : ao Banco Central, subs~diariame~t~. ou por del~- centralização, devedores que tenham exp;sição aci-
gaçao do .Conselho Monet~rlo, a po~slblhda~e ~e Crl- ma de determinado valor de um sistema financeiro.
ar mecanlsm?s de o~er~çoes q~e t~m por finalidade Isso permite também com que o Banco Central e as
- e, volto a dizer, a f1n~I~~ade pnnclpal do PROER - instituições embora não sabendo para quem cada
prover aquela falta de hqUldez que estava havendo no d' Ih 'd d d
. - . . pessoa eve, me orar a sua capacl a e e conces-

sistema e que, fatalmente, se nao tivesse um projeto, - d 'd't B C t I d 'f'- ., sao e cre I o, e ao anco en ra e ven Icar con-
um programa de proteçao a esses depOSitantes, nos t - d d d d t . d . n'
teríamos milhões de pessoas, todos correntistas, c:n raçao e eve .ores .em e ermlna as ,Ins I UI-

t 'd ,. "'d - . t - b çoes, mesmo que nao seja naquela que esta sendoa raves e IqUI açoes ou In ervençoes em ancos, .. •
com seus recursos bloqueados, sem poderem movi- flscahzada.naquel~ ~?mento. Co~ relaçao ~o futuro,
mentar, e todas as conseqüências negativas que ad- como .eu disse no ~n1CIO, eu acredlt~ que mUito tem.a
viriam daí. Só chamaria a atenção para o outro ponto. ser feito n.a pró'?na regulamentaçao fu!ura, e creio
Isso foi feito, todo esse programa, com esses pontos que, das dl~c~ssoes, dos debates que vao a~~nte~er
que eu ressaltei, e foi acompanhado de uma mudan- nesta Comlssao, tenho certeza de que subs~dlos Im-
ça nos procedimentos da fiscalização do Banco Cen- P?rtantes.' de p~ssoas ~ue eve~tualmente se)am co_n-
traI. O Banco Central modificou bastante a sua forma Vidas a vir aquI, poderao servir para uma dlscussao
de atuação, porque também teve a sua atuação no futura, um~ regulamenta~ã? .do Sistema Financeiro,
passado prejudicada por - qualquer analista teve no como p~evlsto na Constlt.ulçao. Eu peço d~sculpas

período inflacionário - empresas que faziam parte do pelos ~TlInut?:que avanceI. Eu me coloco, loglcam~n-
patrimônio de instituições, mas que não estavam su- te, à dlsposlçao dos senhores para qualquer questlo-
jeitas a sua fiscalização e sem condições de verificar namento.
exatamente a qualidade de todos aqueles ativos, o O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pela or-
Banco Central também teve, não há como desconhe- dem, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Pela ordem, Deputado Ivan Valente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Antes de
começar as perguntas dos Deputados e do Relator, eu
queria entender uma questão preliminar que é a seguin
te: como funcionário do Banco Central, onde é que o se
nhor... o senhor deu dois dados aqui: Diretor de Normas,
em 93, e Diretor de Fiscalização a partir de 95. Qual é a
sua trajetória no Banco Central, exatamente?

O SR. CLAÚDIO NESS MAUCHI - Comple
mento rapidamente. Eu entrei no Banco Central por
concurso público em 76. Eu sou auditor de carreira.
Minha formação, sou contador. E, por concurso públi
co, entrei, quando o Banco Central fez concurso para
carreira especializada. Então, em 76, eu tomei posse
no Banco Central no cargo de auditor. Nesse período,
em Porto Alegre, na Delegacia Regional de Porto Ale
gre, trabalhei numa área de fiscalização de institui
ções bancárias. Tinha uma divisão de instituições de
mercado de capitais e instituições bancárias, cargo
que eu desempenhei até 85, quando houve, lá no sul,
a quebra de algumas instituições, mais especifica
mente o Banco Sul Brasileiro, mais conhecido, que
depois foi estatizado e transformou-se em Banco Me
ridional e, posteriormente, privatizado. Eu, por convite
do primeiro... que eu trabalhava na intervenção, na
quela época, por designação da Presidência do Ban
co Central e por convite do então Presidente - enfim,
hoje não está mais conosco, que é o Deputado Sinval
Guazelli -, por convite dele, ele foi o primeiro Presi
dente do Banco Meridional, eu assumi uma Diretoria
do Banco Meridional. Ficando lá, então, até 93, quan
do fui convidado para compor a Diretoria do Banco
Central do Brasil. Meu primeiro cargo na Diretoria do
Banco Central do Brasil foi a Diretoria de Normas e
Organização. Exerci de 93 até início de 96. Eu não sa
beria precisar exatamente, mas a Secretaria do Ban
co Central certamente pode fornecer se necessário.
Acumulei a Diretoria de Normas com a Diretoria de
Fiscalização, então, quando o Dr. Sabino saiu do ban
co, demitiu-se, eu assumi como interino, enquanto
não houvesse um Diretor de Fiscalização escolhido,
sabatinado e designado para o cargo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Para inquirir o senhor depoente, concedo inicial
mente a palavra ao Relator, Deputado Alberto Gold
man, pelo prazo regimental de seis minutos.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Vou procurar usar o mínimo possível para ver se so
bra mais tarde um tempinho para a gente perguntar.
Dr. Cláudio Ness Mauch, em primeiro lugar, o Acordo
de Basiléia foi bem antes de 94, sete anos antes de

94. Apenas a partir de 94 é que o Brasil começou a
aderir essas normas do Acordo de Basiléia. Por que
tanto tempo o Brasil se deixou levar por normas,
como V.Sa. colocou aqui, permitindo que os bancos
alavancassem até 15 vezes o seu patrimônio? A se
gunda questão: o Banco Econômico sofreu interven
ção em agosto de 95, mas já havia informações bem
anteriores, desde 94 ou até antes, sobre dificuldades
do Banco Econômico, que, no entanto, continuou re
cebendo socorro financeiro do Banco Central. Gosta
ria de entender, quando um banco começa a ter pro
blemas, começa-se a se perceber problemas, eviden
temente ete vai ao socorro, vai fazer o socorro no re
desconto, buscar os recursos do Banco Central. Por
isso, tem os recursos no Banco Central. Qual é o mo
mento que o sinal vermelho ou amarelo se acende?
Qual é o momento em que o Banco Central diz: "Opa,
não dá mais, tem que entrar, tem que fazer alguma
coisa. Tem que intervir." No caso, o Banco Econômico
e alguns outros bancos foram direto ao PROER. Qu
ando é esse momento, como a fiscalização estima
isso? Quando ela comunica à diretoria do Banco Cen
trai essa situação. Terceiro: nessa época, quando co
meçou a se falar da dificuldade do Banco Econômico,
o senhor tem idéia de quanto é que foi transferido de
bancos privados nacionais para os bancos estatais,
os bancos privados estrangeiros? Em função daquele
momento de dificuldade desses bancos começou a
haver uma perda de depósitos, começaram a fluir
para os bancos estatais e bancos estrangeiros. Dá
para ter uma idéia do que significa isso em termos de
percentuais eventualmente? A quarta questão é a se
guinte: parece que entre - é o dado que eu tenho aqui
- 94 e março de 99, foram 188 instituições financeiras
submetidas a regimes especiais, dentre elas aquelas
que foram submetidas ao PROER, que é um número
pequeno, relativamente ao 188 evidentemente. Os sete
principais regimes foram do BANESPA, BAMERINDUS,
Nacional, Econômico, BANERJ, BANORTE e Pontual.
Parece que, nesse caso, três desses aqui entraram no
PROER, os outros quatro foram regimes especiais e
não entraram no PROER. Qual é a relação entre apor
te de recursos ao BANESPA e aos outros três bancos,
BAMERINDUS, Nacional e Econômico - para usar o
BANESPA como referência, talvez tenha sido maior,
não sei se foi o maior aporte de recursos? O quinto: eu
gostaria de entender bem, em cada caso, Econômico,
BAMERINDUS e Nacional, esse processo que se deu.
O que a fiscalização constatou para que se chegasse
à intervenção, ao regime especial? O que ela consta
tou? Como é em cada um desses casos? Porque te
mos aí outros depoimentos dos controladores, eles
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reclamam muito do Banco Central. O Banco Central
foi muito maldoso com eles, o Banco Central não lhes
deu chance, o Banco Central... São todos pessoas, eu
sei, acima de qualquer suspeita, mas evidentemente,
portanto, eu dou credibilidade as suas palavras. É impor
tante sempre, por que chegaram? Estão reclamando; to
dos reclamam; provavelmente, virão aqui na semana que
vem, devem reclamar também. Gostaria de entender,
porque eles já fizeram essas reclamações públicas, es
tão divulgadas. Finalmente, a última questão: quando se
fez a intervenção via PROER, naquele momento, o apor
te de recursos teria sido 27 bilhões, não sei se foi exata
mente esse número, 28 bilhões, o aporte de recursos,
qual era a previsão do que se poderia recuperar? O quê
desse volume poderia se recuperar? A previsão era todo,
totalmente, parte, qual era a previsão que isso poderia
acontecer? Depois nós vamos ver, evidentemente, mais
adiante, o que está acontecendo nos dias atuais. São es
sas as questões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Com a palavra o Sr. Cláudio Mauch.

O SR. CLAÚDIO NESS MAUCHI - Obrigado,
Deputado. Tentando seguir a mesma ordem das suas
perguntas. Acordo de Basiléia. Só fazendo um bre
ve... , o Acordo de Basiléia decorre de o Comitê de Su
pervisão Bancária, que é formado por países chama
dos G12, que têm um foro no banco de compensa
ções internacionais, na cidade de Basiléia na Suíça.
Daí saiu o acordo de Basiléia. Esse acordo prevê en
tão regras, esse grupo de supervisão bancária, esse
comitê de supervisão bancária da Basiléia, é o que se
pode chamar no mundo de excelência na área de su
pervisão bancária. São estudiosos de vários países,
que, aproveitando a experiência ocorrida, procuram
criar regras prudenciais para que não ocorram proble
mas bancários, crises bancárias, que, por sua vez,
vão alavancar crises econômicas em qualquer região.
Decorreu também, e esse Comitê de Basiléia, sem
dúvida nenhuma, passou a trabalhar com mais, talvez
com mais força a partir de 88, quando houve algumas
ocorrências e principalmente, uma delas, a quebra do
BCCI- foi bastante conhecido -, era um banco que ti
nha ramificações em vários países do mundo. Ele era
um banco inglês que tinha parte das operações em
Nova Iorque, com concentração de derivativos lá em
Cingapura. Enfim, e não havia praticamente um ban
co central do mundo ou um supervisor bancário. Por
que nem sempre o Banco Central do Brasil é quem
faz a supervisão bancária, é um assunto que eu não
mencionei aqui no início por falta de tempo. Então,
não tinha quem era o responsável, quem não viu,
quem deixou de ver o que estava por acontecer com

um banco daquele porte e com o tamanho do proble
ma que ele causou em economias de vários países.
Então, daí começou a surgir um trabalho mais forte,
no sentido de criar regras. Há que se considerar que
esse Comitê de Basiléia não tem poder mandatório
quanto a nenhum país, são recomendações, mas que
são aceitas. O investidores internacionais, por empre
sas de raiting. Então, quem não seguir, o país que não
seguir essas regras, fica um pouco deslocado em re
lação à comparabilidade com outros países, e, conse
quentemente pode ter até uma avaliação um pouco
mais prejudicada por falta de conhecimento. Então,
eu acho que isso aqui é uma evolução. O Brasil tem
um histórico de muitos anos trabalhando na parte
com os bancos alavancando em relação ao seu patri
mônio líquido. E uma outra característica, Deputado,
muito importante, que no Brasil as empresas financei
ras e não-financeiras têm dono, são empresas de
modo geral familiares, e empresas que - eu até faço o
registro -, decisões mais drásticas com relação a divi
dir poder ou a vender, elas se tornam mais difíceis
porque ninguém que passar para a história como sen
do quem vendeu o patrimônio criado pelo pai, pelo
avô, pelo bisavô. Então isso já aconteceu na área fi
nanceira, na área não-financeira e os exemplos estão
cheios por aí, não é novidade nenhuma. Mas essas
regras, então, foram criadas por quê? Porque nós en
tendíamos que era o momento de modernizar, de po
der comparar o Brasil um pouco melhor. Foi a primeira
experiência daquela resolução do Conselho Monetá
rio Nacional de agosto. Ela já foi melhorada, assim
como o próprio Comitê de Basiléia vai melhorando as
suas regras. Eu não diria quehouve assim tanta de
mora, eu acho que foi um período de amadurecimen
to, de aprendizado do que era esse novo sistema e,
sem dúvida nenhuma, pela baixa alavancagem na
área de operações de crédito que os bancos no Brasil
tinham, o momento adequado era fazer naquele mo
mento, porque naquele momento não estava causan
do ainda nenhum problema com relação à capitaliza
ção. Porque os bancos no Brasil, na média, alavanca
vam alguma coisa como três vezes o seu patrimônio
em operações de crédito, quando no mundo é dez,
doze vezes. Então, os bancos são muito mais instru
mentos de aproximação entre agentes financiando do
que propriamente são no Brasil. Então, eu acho que
foi feito no momento em que o Banco Central já consi
derava pelos seus técnicos capacidade para botar
esse sistema, mudando totalmente o que tinha anteri
ormente, e eu não consideraria assim tão demorado.
A segunda pergunta que o senhor fez foi com relação
ao Banco Econômico, precedentes, dificuldades e



o SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Durante essa intervenção o banco não funcionou?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não. Durante
a intervenção ele fica fechado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Fechado, fechado.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não funciona.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 

Fica aberto quando tem RAET, como um sistema.
O SR. CLAÚDIO NESS MAUCHI- É, RAET de

permanência aberta, como foi o regime do BANESPA.
Eu acho que é talvez a próxima questão que o senhor
colocou, que, entre 94 e 99, o número de 188 institui
ções - o senhor leu; eu confesso que não tenho exa
tamente, não me recordo exatamente desse número,
mas tenho certeza de que é um número bastante ele
vado, e não tenho por que não concordar com ele, eu
só não tenho ele presente comigo. Há que se conside
rar que, quando entra um banco em regime especial,
muitas empresas, por aquela característica que eu fa
lei antes, de uma verdadeira holding, terminam tendo
um regime especial decretado, também por extensão
do regime especial no controlador. Então, fazem uma
intervenção, uma liquidação num banco; a distribuido
ra do banco, a financeira - se ela opera separada-,
eventualmente alguma holding, alguma empresa de
participação; enfim, passam por um processo idêntico
por causa de negócios interligados. E é interessante
para a massa que vai ser administrada, para pagar os
credores, que aquilo tudo fique dentro dessa massa,
para que, eventualmente, recursos não sejam utiliza
dos em outras coisas que não sejam pagar os passi
vos. Nesse número de 188, sem dúvida nenhuma, só
para lembrar, estão, por exemplo, o item distribuido
ras e corretoras, que participaram, por exemplo, do
episódio precatórios, que foi objeto, inclusive, de uma
CPI no Congresso. Se não me engano, me recordo
que, só em uma oportunidade, 22 instituições tiveram
o regime decretado por participarem daquelas opera
ções com os precatórios, servindo de veiculo, partici
pando de todo aquele esquema de funcionamento,
que transferiu recursos da área pública para a área
privada, via deságio, via operações com papéis públi
cos. Praticamente, a parte de saneamento dos ban
cos estaduais não esteve comigo, mas eu recordo
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momento. E aqui eu juntei a sua observação com rela- uma intervenção em agosto, e ele permaneceu fecha-
ção aos outros três bancos, que esses controladores do por alguns meses. Então, o que levou a tomar a de-
reclamam que o Banco Central ou foi muito duro ou cisão foi o acompanhamento feito pela fiscalização do
não deu chance. Essa é uma discussão que ela não Banco Central, e a posição e capacidade de rolar os
vai terminar nunca. Quer dizer, o Banco Central sem- seus compromissos. Porque ele chegou ao ponto de
pre vai chegar ou atrasado ou adiantado, dependen- não conseguir mais fazer isso por suas próprias for-
do da ótica de quem está analisando. O ex-controla- ças.
dor o ex-administrador, poderá sempre dizer: "Se me
dessem mais um mês, mais dois meses eu acho que
resolveria". Quando o Banco Central precisa explicar
as suas operações, pode-se perguntar: "Por que não
se fez três meses antes, onde talvez o volume fosse
menor?". Esse é um dilema, que sem dúvida nenhu
ma, vive entre a capacidade de escolher um momento
ideal. Na área existem alguns parâmetros legais que
devem ser observados. Mas, fora isso, sem dúvida ne
nhuma, uma solução de mercado, sem o regime es
pecial, é muito mais salutar, é muito melhor. E não
vale o argumento de dizer: "Bom, mas ai qualquer coi
sa que tenham feito, qualquer crime que tenham co
metido fica abafado". Absolutamente. Também não
seja esse o procedimento. Nós não podemos confun
dir intervenção ou liquidação com punição. São duas
coisas totalmente diferentes: uma apenas diz respeito
à questão patrimonial, à questão de cessar uma difi
culdade ou buscar uma solução melhor; e outra são
os atos que pessoas eventualmente cometeram nas
suas funções e que não é essa solução que vai modi
ficar. Então, o Banco Central, no seu âmbito, tem uma
capacidade administrativa de punição. Ela é limitada,
como deve ser a capacidade punitiva de um ente ad
ministrativo. E a coisa mais grave, então, vai para a
Justiça, onde isso é examinado na ótica e de acordo
com a legislação vigente. Como disse, o Banco Eco
nômico apresentava, apresentou dificuldades de fi
nanciamento de suas posições. O Banco Econômico
tinha investimentos em empresas não-financeiras.
Ele tinha créditos que não tinham liquidez suficiente e
créditos os mais diversos contra empresas privadas.
Eventualmente ele tinha crédito também contra o Go
verno, via bônus e outras atribuições. Mas a realidade
é que ele tinha dificuldades em tomar as suas posi
ções e chegou um momento, então, que, pelo acom
panhamento do Banco Central, se entendeu que a
possibilidade de uma solução interna de capitaliza
ção, não estava mostrando possível de ser dado mais
tempo para que ela acontecesse. Então, o Banco
Central tornou a medida, entendeu de sua obrigação
e de seu direito nos dois pontos, que foi a intervenção.
A operação, depois, da transferência do Econômico
para o (ininteliglvel) PROER foi algum tempo depois,
não foi no primeiro momento. O Econômico sofreu
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que os números do BANESPA, como envolveu uma recordo é alguma coisa como 20 bilhões de reais, em
recomposição das dívidas que o Estado de São Paulo números redondos, valores históricos. Pela caracte-
tinha com o BANESPA, recordo-me de um número, rística das operações, as garantias deveriam estar
mas eu não gostaria de definir - número, o Banco perto de 25 bilhões naquele momento, e garantias, to-
Central pode fornecer -, mas era alguma coisa como das elas, eram créditos contra o Governo Federal, se-
30 bilhões a renegociação da dívida do Estado de jam operações as mais diversas, desde dívida inter-
São Paulo. Não sei exatamente quanto foi para o nacíonal- bens de holdings ou qualquer outro tipo de
BANESPA especificamente e quanto foi para outra bônus que o Brasil devesse no exterior -, como dívi-
instituição do Estado de São Paulo, para a Nossa Cai- das securitizadas que o Brasil tinha internamente
xa, que também teve operações com o Estado, tam- também, as mais diversas, e talvez as mais represen-
bém assumidas pelo Governo Federal. Saneando, tativas, dívidas com relação ao Fundo de Compensa-
dessa maneira, então, o patrimônio, o ativo daquela ção de Variações Salariais, o chamado FCVS. E os
instituição, que não passou por regime especial ne- 20% de, digamos, de folga, além do valor das opera-
nhum. O Econômico, o BAMERINDUS e o Nacional. ções mutuadas, que era o valor das garantias, eu diria
Eu acho que o Econômico, de certa maneira, está que a perspectiva é que as operações estavam ga-
respondido. Anteriormente, o banco vinha apresen- rantídas. Elas tinham, dentro da regulamentação en-
tando, já tinha o acompanhamento do Banco Central, tão vigente, a garantia que tinha sido definida dentro
já tinha sido instado, segundo relatórios que eu tive do programa, dentro da medida provisória. Naquele
oportunidade de verificar lá no Banco Central, a fazer momento, se entendiam as operações como garanti-
capitalização, já tinha um procedimento, digamos, em das por créditos contra o Governo. Ou seja, em última
andamento. A mesma coisa aconteceu com o análise, se tudo o que restasse para o Banco Central
BAMERINDUS. No BAMERINDUS também aconte- fossem aquelas operações, na pior das hipóteses, o
ceu a fiscalização do Banco Central, que já vinha Banco Central estaria recebendo créditos contra o Te-
acompanhando mais de perto e pôde ir acompanhan- souro, e o Tesouro estaria, dessa maneira, pagando
do a capacidade de realização dos ativos para fazer dívida pública - com a qualificação que ela tivesse -,
frente aos passivos. E aí também passou a ter dificul- mas estaria pagando parte que é obrigação sua, ou
dades de capitalização e chegou ao ponto da impos- seja, dívidas que ele assumiu. Então, a previsão é de
sibilidade de ter uma solução interna também. Os que as operações estavam garantidas e as opera-
controladores também não conseguiram recursos ções amparadas ao PROER. A realização final, lógi-
para fazer uma capitalização do banco e não conse- co, tem todo um processo, depois, onde eventualmen-
guiram nenhuma forma de aporte que fosse possivel te pode aparecer algum crédito que possa ter, legal-
de sanar os problemas de patrimônio que ele apre- mente, u~a precedência, alguma dívida trabalhista,
sentava, além do problema financeiro também. O alguma coisa, isso tudo é uma discussão que tem que
Banco Nacional, todas as informações que eu pude se ~~e~ar até o final p~ra verificar. M~s volto a di~er,
ver dentro do Banco Central, tem algumas informa- no IniCIO, n~s concessoes, as operaçoes foram feitas
ções passadas, que foram objetos de... , enfim, já pas- ~o~ garan~las suficientes.. no limite mínimo, acima do
saram aqui dentro do Congresso, de fiscalizações an- limite que.tlnha q~e ~er feito, com um~ fol~a, portanto,
teriores, já na década de 80, que mostravam algumas de garantias, e nao tinha por ~ue se Imaginar, naque-
operações, ou parte das operações de crédito com di- le momento, qu~ ~s operaçoes do PROER fossem
ficuldade de Iiquidez e, depois, não apareciam mais, demonstrar, a ~non, qualquer falta de recursos para a
parecia que eventualmente teriam sido sanadas. Mas sua recuperaçao.
a verdade é que o Nacional, quando começou a apre- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
sentar as dificuldades de liquidez, os relatórios que se - Observando a ordem das inscrições, concedo a pa-
tinham era de um banco que não tinha dificuldade pa- lavra ao Deputado José Pimentel, pelo tempo regi-
trimonial. Ele terminou mostrando a dificuldade de li- mental de seis minutos ou, alternativamente, doze mi-
quidez e entrando no regime especial por conta disso. nutos, mediante pergunta e resposta.
Então, eu diria que, a exemplo de Econômico e O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre-
BAMERINDUS, onde tinha acompanhamento mais sidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Dr. Cláu-
d~ perto e já mostrando algumas dificuldades, eu não dio Mauch, eu queria começar registrando que o
VI essa mesma situação com o Banco Nacional. Em PROER foi criado não por medida provisória, mas
relação ao PROER, ao valor. O valor que foi contrata- pela Resolução do Banco Central de nO 2.208, de
do, por ocasião das operações, o número de que me 3.11.1995, com duas finalidades: assegurar liquidez e
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solvência ao Sistema Financeiro Nacional e, segun- 87 foi um ano logo depois do Plano Cruzado -, nós ti-
do, resguardar os interesses de depositantes e inves- vemos, depois, em 87, praticamente o Cruzado 11, no
tidores. Portanto, não foi medida provisória, até por- final de 86. Eu recordo que era um período em que
que não se tratava de recurso orçamentário, mas da existia inadimplência no Sistema Financeiro, por que,
conta de reserva bancária. Eu queria saber, Dr. Cláu- depois, digamos, de alguns meses sem inflação no
dia Mauch - o senhor, que é uma pessoa muito estu- Plano Cruzado, eu acho que muitas pessoas, muitas
diosa, todos nós sabemos; funcionário de carreira, empresas, buscando o crescimento, se endividaram
auditor do Banco Central ao longo da sua vida; em 85 também. E depois, com a volta da inflação e a mudan-
nomeado membro interventor do Banco Sul Brasileiro ça naquele ambiente econômico, certamente investi-
e, a partir dali, Diretor daquele banco -, qual foi o ob- mentos que foram feitos por empresas, baseados em
jetivo dessa Resolução do Conselho Monetário Naci- operações de crédito, devem ter chegado a algum
onal de n° 1.423, de 1987, exatamente o período em problema. Mas eu realmente talvez não seja a pessoa
que o senhor estava à frente do Banco Sul Brasileiro? mais indicada para atender o que o senhor exatamen-

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI- Meri- te quer saber - o que levou a editar essa resolução?-
dional. porque eu não era parte do grupo de estudo ou do

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Já era grupo decisório que emitiu esse normativo.
Meridional, mas, no início, era Sul Brasileiro e vem O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr.
nas suas sucessões. Em que permitia que crédito de Cláudio, o Laudo de Exame Contábil de n° 39.441,
má qualidade, de difícil recebimento, com vencimento elaborado por peritos do Instituto Nacional de Crimi-
de até 450 dias, pudesse ser considerado como crédi- nalística da Polícia Federal, analisa a chamada natu-
to bom. O que o senhor tem a comentar sobre essa reza 917, ou seja, as contas fraudadas, que são da or-
resolução do Conselho Monetário Nacional? dem 652 do Banco Nacional. E eles dizem, atestam,

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Obrigado, declaram que essas contas, o objeto desta fraude co-
Deputado. Só esclarecendo, quando eu falei na medi- meçou exatamente a partir desta resolução, a partir
da provisória, foi que a medida provisória deu um Iimi- de 1987, quando o Banco Nacional tinha feito uma sé-
te de garantia para ser recebido. As operações foram rie de operações e, após o malogro do Plano Cruza-
criadas pela Resolução 2.208, o senhor está correto. do, os devedores entraram em dificuldade, e foi nome-
Eu falei na medida provisória porque ela deu o limite ada uma nova Diretoria para o Banco Nacional para
de garantias e que os créditos contra o Tesouro pu- encontrar, através de marketing uma saída. E diz
dessem ser recebidos naquelas operações. A Reso- mais o laudo - este laudo da Polícia Federal que nós
lução 1.423, Deputado, o senhor mesmo disse, eu es- requeremos, e que também foi confirmado pelo rela-
tava fora, eu não estava no Banco Central nessa épo- tório da Comissão de Inquérito do Banco Central, que
ca, eu estava como diretor do Banco Meridional do culminou nesse processo - o seguinte: segundo
Brasil, na época, um banco oficial federal, o banco ti- aponta a Comissão, as 652 operações de emprésti-
nha sido estatizado depois da intervenção do Banco mos, agrupadas sob o código 917, apresentavam as
Sul Brasileiro. Conheço a resolução por que, enfim, seguintes características: tiveram seu início no ano de
porque todos nós que vivemos no Banco Central vi- 1987, época da resolução; o prazo dos contratos de
víamos no Sistema Financeiro nesse período e toma- empréstimo era de no máximo três meses; liquidação
mos conhecimento. Essa resolução é de 87. Eu não do contrato era em aberto, sem transferência para
participei das discussões, não participava da Direto- crédito de liquidação, no entanto, as mesmas eram
ria e sequer estava dentro do Banco Central, mesmo mantidas como uma operação de curso normal; apro-
nas áreas técnicas assessorando a Diretoria. Eu esta- priação de juros mensais independente das taxas de
va fora do Banco Central, mas certamente tenho o juros firmadas nos contratos de empréstimos; titular
voto que encaminhou essa resolução dentro do Ban- dos empréstimos empresas falidas, concordatárias,
co Central e ao Conselho Monetário Nacional, para desaparecidas juntamente com seus responsáveis e
dar subsídio maior. Agora, o Banco Central do Brasil e avalistas; quanto à cobrança dos empréstimos, no iní-
o Conselho Monetário, no âmbito das suas atribui- cio, eram adotadas algumas providências, inclusive
ções, eles têm, pela Lei 4.595, então, a obrigação ou com cobrança judicial, todavia, posteriormente, o
a prerrogativa, como queiramos tratar, de dar as nor- Banco Nacional desistiu das ações de execução.
mas de contabilidade e de estatísticas e algumas re- Essa pequena continha somou a quantia de 5 bilhões,
gras também de operações para o Sistema Financei- 367 milhões, 941 mil, 632 reais e 55 centavos. É bom
ro. Então, naquele momento, em 87 - vamos pensar, registrar que o laudo da Polícia Federal e o laudo do
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Banco Central comprovam e os dois declaram que, te, olho para trás e tento entender também. É claro
desde 1990, o Banco Nacional estava com o passivo que Banco Central do Brasil como o supervisor ban-
a descoberto. Indago de V.Sa.: é possível um órgão cário é o responsável maior. Agora, não posso sim-
fiscalizador, por cinco anos, não identificar uma frau- plesmente dizer que o problema foi o Banco Central
de desse tamanho? que não viu, quer dizer, apenas o Banco Central. Eu

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Toda ocor- acho que muita gente não viu, Deputado, o que não
rência do Banco Nacional, Deputado, eu acho que foi refresca e não vai melhorar a situação de que houve
alguma coisa do ponto de vista de quem é funcionário uma falha do Banco Central, e é impossível que al-
do Banco Central e de quem passou pela Diretoria do guém queira dizer que não houve falha. O Banco Cen-
Banco Central, sem dúvida nenhuma, tenho certeza, trai não viu alguma coisa que deveria ter visto - isso
para todos os funcionários do Banco Central, não eu já disse em outras oportunidades e vou continuar
está falando apenas de um ex-Diretor, mas todas as dizendo sempre -; empresas de raiting não viram;
pessoas que passaram pelo Banco Central, que en- empresas de auditoria não viram; investidores institu-
traram no Banco Central por concurso público e que, cionais não viram; enfim, quem fez lançamentos de
sem dúvida nenhuma, tem orgulho do que fizeram lá, bônus também não verificou a qualidade dos ativos,
sentiram-se extremamente desconfortáveis e, por devidamente, pelo menos. O que se pode dizer com
que não dizer, sinceramente, com vergonha também relação à falha? Houve uma falha e houve uma busca
porque isso não foi visto. Agora, eu quero dizer o se- de melhoria para que falhas da espécie não aconte-
guinte: o senhor fala desde 90; eu não sei no que foi çam mais. Eu falei numa central de risco, que foi cria-
baseado para dizer que em 90 já havia o passivo a da posteriormente, falei que, através de novos proce-
descoberto, se pegaram essas contas dessa nature- dimentos de inspeção geral consolidada, adotada
za 917, que o senhor falou, e abateram do patrimônio. pelo Banco Central, ele entra nos sistemas de proces-

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - E fize- sarnento de dados, nos computadores dos bancos e
ram ano a ano, Sr. Diretor. Tiveram o cuidado... tira os relatórios, como um fiscalizador entende que

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH _ Fizeram ano deve ter e não receber os relatórios que rotineiramen
te as instituições financeiras encaminham ao Banco

a ano. Em 90, o patrimônio... C t I t f' I' - E - h Ien ra e pres am a Isca Izaçao. ntao, ac o que, a-
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Desde gumas medidas para evitar, pelo menos aprender

1990, o patrimônio estava com o passivo a descober- com o erro que aconteceu, foram tomadas pelo Ban-
to, todo esse período. Não tem um ano que tinha pas- co Central. E isso é alguma coisa que vem sendo me-
sivo coberto. Ihorada, porque é uma eterna busca entre a excelên-

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - De qualquer cía na supervisão frente à agilidade e à criatividade
maneira, a questão se resume em: por que essas dos novos mercados da globalização com relação a
operações, desde o seu início, não foram verificadas, novas operações. E toda operação envolve um risco.
por que elas não foram vistas? Tenho a repetir aquilo Buscar identificar o risco existente talvez seja o ponto
que já várias vezes foi dito: o senhor fala desde 87, e o foco principal que o supervisor bancário tem que
desde a Resolução n° 1.423. Eu acho que nós tive- ter, e saber se esse risco está devidamente coberto
mos períodos de iliquidez, períodos de dificuldade, por provisão ou por capitalização.
onde devedores de instituições financeiras passaram O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr.
a não ter condições de honrar as suas dívidas, e ban- Cláudio, em 11 de maio de 1992, a empresa TRITON,
cos que estavam melhor capitalizados ou que tiveram Comércio e Indústria de Óculos Ltda. mandou uma
uma seleção de crédito melhor, tiveram um impacto correspondência ao Banco Central, informando que o
menor frente a seu patrimônio. Pelo visto, no Banco Banco Nacional tinha mandado um extrato para ela,
Nacional, isso tomou um valor mais elevado, além do confessando uma dívida, e que essa dívida ela tinha
que, como o senhor leu, foi uma operação continuada. pago em juízo e que não devia mais nada. O Banco

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Fraude Central deu uma reposta meio atravessada. Ela volta
continuada, para ser mais preciso. em 11 de setembro de 1992 reafirmando, e o Banco

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Sim. O se- Central, através da decisão DERJAlREFIS 3° man-
nhor se referiu que a cada ano havia uma incorpora- dou arquivar. E o que é incrível é que entre as 652 em-
ção de encargos e registrando como se receita fosse. presas identificadas nas fraudadas está a TRITON,
Porque não foram ver? Eu, como Diretor de Fiscaliza- Comércio e Indústria de Óculos Ltda. Comentário
ção, já na década de 90 e do meio da de 90 para fren- meu aqui: Na verdade, era uma conivência generali-
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zada para acobertar essas coisas. E eu queria finali- bancos privados nacionais que perderam recursos
zar, Sr. Presidente, com a seguinte pergunta: o Tribu- para bancos estatais e para bancos estrangeiros.
nal de Contas da União, na decisão de 28/02/1995, Principalmente depois do advento da intervenção no
em que V.Sa. já era Diretor de Fiscalização do Banco Econômico, o mercado ficou ainda mais seletivo com
Central, o TC n° 001918/96 diz o seguinte: o relatório relação a isso e concentrou, sem dúvida nenhuma,
de auditoria do TCU aponta, no item 6/10, da sua con- depois de determinado período, tiravam de bancos
clusão, que o Banco Central do Brasil já dispunha de nacionais e carreavam para bancos que entendiam
elementos, desde 1987, que lhe permitiram inferir que serem mais fortes, mais seguros, sejam bancos es-
era de má qualidade a carteira de créditos do Banco trangeiros, bancos oficiais, alguns estaduais e ban-
Nacional S/A, quais sejam: constatações do significa- cos federais. Então, isso efetivamente aconteceu, De-
tivo volume de créditos vencidos, de irregularidades putado, a contração de liquidez. Então, a quebra do
do provisionamento de créditos de difícil recebimento, Nacional foi pela má qualidade dos ativos, não tenho
verificações reiteradas de deficiências dos controles dúvida nenhuma. O reconhecimento foi pela impossi-
internos da instituição que suscitaram dúvidas quanto bilidade de financiamento que aconteceu nos anos
à fidedignidade dos dados enviados ao BACEN, além anteriores, quando tinha a época de inflação elevada,
da denúncia de meados de 1992 de débitos indevidos bastante Iiquidez e esses ativos, que, depois, por
em conta corrente de significativos valores relativos à qualquer motivo, o banco passou a ser visto como de
operação de crédito já quitada, apresentada pelo titu- risco por alguns investidores e passou a ter maior difi-
lar de uma das contas fraudadas pelo Nacional. Ainda culdade. Então, ele terminou reconhecendo no caixa
assim, em todo esse tempo, não se providenciou fis- a impossibilidade de gerar os seus ativos.
calização com o objetivo de avaliar a qualidade da re- . O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre-
ferida carteira. A partir de 1989, por exemplo, deixou sidente, eu gastei 4 minutos e 51 segundos nas mi-
de se fazer verificações do tipo procedimentos de ba- nhas perguntas. Controlei todas. Portanto, não usei
lanço e situação econômico-financeira, priorizan- meu tempo e vou abrir mão. Queria registrar que o
do-se outros tipos de fiscalização. Ao ignorar todas as nosso depoente declara que a quebra do Banco Naci-
evidências da fragilidade dos controles e da baixa onal se dá em face da baixa qualidade de seus ativos.
qualidade de ativos da instituição, a fiscalização do Muito obrigado.
BACEN se deparou com a constrangedora situação O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
de enaltecer os artificiais desempenho e solidez do - Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoini pelo
Banco Nacional S/A e de, meses antes da quebra, tempo regimental.
concluir que a instituição não oferecia risco ao merca- O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI - Dr.
do. Pergunto ao Dr. Cláudio: o senhor continua dizen- Cláudio Mauch o senhor assumiu a Diretoria do Ban-
do que a quebra do Banco Nacional é fruto do Plano co Central apó~ sua passagem pelo Banco Meridional
Real? em 93, assumiu a Diretoria de Fiscalização só em 95.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Talvez quali- Em 93, quem era o Presidente do Banco Central,
ficando um pouco o que eu falei anteriormente, Depu- quando o senhor assumiu?
tado, banco quebra pelo seu ativo, pela má qualidade O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Em 93, o Pre-
do ativo. Banco não quebra pelo seu passivo. Por isso, sidente era Paulo César Ximenes. Quando eu entrei,
a mudança no sistema de alavancagem, quando ado- teve mais de um Presidente em 93.
tamos aqui no Brasil o sistema de capitalização pela O SR. DEPUTADO DANILO DE CASTRO -
regra de Basiléia. O que eu disse e repito é que, num (Início inaudível) ... em 93 foram dois.
período inflacionário~ de alta Iiquidez, a ~apa~idad~ O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI- Era o
de oferecer taxas de JUros atraentes para finanCiar atl- P I C' X' d h . ?
vos, ainda que não bem explicitados para os doado- au o esar 'n;enes quan o o sen or assumiu ..
res de recursos, ela é maior do que num período de O SR. CLAUDIO NESS MAUCH - Eu entrei no
contração de liquidez. E a contração de liquidez, sem Banco Central ...
dúvida nenhuma, aconteceu depois do Plano Real. O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
Tivemos uma diminuição na liquidez e, sem dúvida Tenho aqui a relação, posso dá-Ia.
nenhuma, bancos que tinham, que começaram a bus- O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI - Não.
car operações, passaram a ter maior dificuldade. Aqui Estou fazendo a pergunta diretamente ao Diretor, por-
estou até lembrando que esqueci de responder a uma que da sua entrada até assumir a Diretoria de Fiscali-
pergunta do Sr. Relator com relação à mudança de zação, visto que a supervisão bancária é uma função
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nobre do Banco Central, quantas vezes veio à Direto
ria discussão sobre o Banco Nacional e em que cir
cunstâncias, que tipo de informação veio à Diretoria
com objetivo de discussão na reunião ordinária ou ex
traordinária da Diretoria do Banco Central? O senhor
tem a memária de quantas vezes esse fato ocorreu?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não. Ser dis
cutida a situação do Banco Nacional, quando eu não
estava na fiscalização, não recordo não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI- Mas
era comum, era freqüente ter essa discussão?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Assuntos das
Diretorias que são de competência exclusiva das Di
retorias, seja a condução de fiscalização, seja condu
ção da política cambial e monetária, que está dentro
da atribuição do Diretor, não necessariamente vão à
Diretoria, só vai à Diretoria quando precisa ter uma re
visão da Diretoria para algum assunto. O restante é
resolvido no âmbito de cada Diretoria.

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI - Da
própria Diretoria? E da relação do Diretor com a Pre
sidência do Banco Central, o senhor se lembra de ter
tratado com alguma freqüência do assunto Banco Na
cional com o Presidente ou de ter tomado conheci
mento de o Diretor de Fiscalização, então, ter tomado
esse tipo de providência?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, não tive.
O Diretor de Fiscalização não tem. Se ele fez alguma
reunião com o Presidente, eu não poderia responder
por eventualmente não ter participado dela.

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI - Qu
ando o senhor assumiu a Diretoria de Fiscalização o
senhor tinha um grau de informação grande sobre a
situação do Banco Nacional ou se considerava pouco
informado e ao assumir constatou a situação de difi
culdade do banco?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, há que
considerar que o Banco Central atuava com delegaci
as regionais e que tinham autonomia para fazer um
trabalho definido num programa semestral de fiscali
zação. Então, as delegacias tinham as suas divisões
de fiscalização que faziam o trabalho de campo, nor
malmente. Os assuntos que deveriam, por qualquer
motivo, excedendo a competência de cada regional,
ser levados ao departamento central ou à Diretoria,
eram encaminhados a Brasília. Mas primeiro assumi,
porque o Diretor anterior saiu. Então, o que se imagi
nava? que algum outro diretor fosse assumir. Então,
não significa que, a partir daquele momento, tenha
sido possível saber da situação de todas as institui
ções e todos os serviços em andamento. Esse é um

processo que vai através dos despachos do conheci
mento daquilo que vem a conhecimento da diretoria,
seja para conhecimento ou para decisão, e que então,
dentro dos processos normais do Banco Central, roti
nizados lá, se toma conhecimento de situações "a",
"b" ou "cJt

•

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI - No
entanto, o senhor acumulou a Diretoria por pratica
mente um ano?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Foi, acho que
não chegou a um ano, mas foi de junho... , não recordo
exatamente a data. A secretaria do Banco Central
pode fornecer a informação, se julgar importante. Foi
mais ou menos de junho de 95 até início de 96, até fe
vereiro ou março de 96.

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI - Em
que momento houve a constatação de que não have
ria outra solução para o Banco Nacional que não a in
tervenção? Ou seja, a intervenção se deu numa sex
ta-feira - correto? -, na sexta-feira no final da tarde,
em que momento, com que antecedência vocês fize
ram avaliação e formaram a opinião no Banco Central
de que teriam de tomar essa medida?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - A falta de ca
pacidade de capitalização por parte dos então contro
ladores e continuado, inclusive, por um pedido de de
cretação de regime especial, feito pelo então Presi
dente do Banco Nacional na época.

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI-Isso
foi na sexta-feira exatamente?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Foi, foi na
quele final. ..

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI - Foi
tomada a decisão naquele momento? Qual a relação
dessa tomada de decisão com a implantação do
PROER? Com que antecedência estava se formatan
do o programa com a natureza do PROER?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Os estudos a
partir do momento do Banco Econômico, em que o
mercado começou a ficar um pouco mais com dificul
dade e aparecendo instituições que tinham dificulda
de em financiar as suas posições, o Banco Central,
por suas áreas internas e dentro das discussões da
Diretoria, começou a discutir o que poderia acontecer.
Então, foi concebido que se deveria ter uma fórmula,
já que nós não tínhamos aqui no Brasil um sistema de
seguro de depósito, como existe em outros países,
que deveria haver alguma maneira de evitar que o
problema de um banco passasse a ser um problema
de todo o sistema e, sem dúvida nenhuma, congelan
do, porque chega a um ponto que simplesmente a de-
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cretação do regime especial vai fazer com que todos
os recursos de pessoas físicas ou jurídicas, deposita
dos naquela instituição, vão ficar congelados dentro
de um processo que se torna, no mais das vezes, e
pelos históricos que os senhores podem examinar, se
torna longo, porque todo o levantamento e até chegar
ao final de uma liquidação tem um processo bastante
demorado. Durante esse tempo, todas essas pesso
as, milhões e milhões de pessoas, sem dúvida nenhu
ma, ficariam com seus recursos bloqueados. Acho
que é obrigação do Banco Central pensar em solu
ções alternativas sim, dentro daquilo que é uma com
petência e uma obrigação do Banco Central de prover
a estabilidade do Sistema Financeiro, a credibilidade,
zelando pela sua estabilidade, evitando então essas
conseqüências outras que poderiam haver para insti
tuições sadias e para toda a economia que estava
atrelada a depósitos no Sistema Financeiro.

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI- Estou
fazendo essa pergunta pelo seguinte: o prazo entre se
tomar decisão - obviamente, o PROER não foi forma
tado num dia -, o prazo entre a decisão de se come
çar a tomar as providências que levaram à edição da
resolução e posteriormente da medida provisória e
esse momento do Nacional, que coincidiu com a im
plantação do PROER, foi de quanto tempo aproxima
damente? Eu quero entender o processo.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Falar exata
mente em tempo, Deputado, não saberia. Segura
mente nós discutimos os assuntos sobre o que pode
ria acontecer com o Sistema Financeiro e, como dis
se, essas medidas alternativas. Não saberia lhe dizer
a partir de que dia começou a se discutir e que dia foi
terminado. É um processo onde muitas pessoas ter
minam participando, porque é necessário discutir, sa
ber de legalidade, dessas coisas todas. Então, basi
camente, o Banco Central sempre trabalhou com a
possibilidade de que a própria instituição financeira
buscasse solução para os seus problemas, buscasse
um sócio, buscasse vender, buscasse um parceiro. A
decisão do Banco Central termina sendo a última
possível, não se conseguindo uma solução de merca
do estritamente, que é a melhor de todas, porque evi
ta o Banco Central de entrar num regime especial e
com todos os reflexos que ele tem, mesmo para ou
tras camadas. Então, foi um trabalho feito dentro do
Banco Central, com a área técnica do Banco Central,
buscando então formas de preservar poupança popu
lar, evitando que os recursos de depositantes, de ter
ceiros, que estão dentro daquele banco, que é fiscali
zado, autorizado, regulamentado pelo Banco Central,
pelo Conselho Monetário Nacional, que é uma ativi-

dade extremamente regulamentada, e fruto de um
processo bastante longo, que estava culminando en
tão por problemas de caixa, terminasse envolvendo
pessoas que não deveriam ser penalizadas simples
mente para dizer o seguinte: olha, não faça nada, sim
plesmente decrete a liquidação e o Banco Central vai
se mostrar culpado, porque não viu antes. Mas isso aí
faria com que milhões de pessoas ficassem com os
recursos bloqueados. Não seria a melhor solução na
quele momento, absolutamente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI - Dos
três maiores casos do PROER - o BAMERINDUS, o
Econômico e o Nacional-, as informações da impren
sa, à época, é que o Banco do Brasil e a Caixa Econô
mica Federal entraram pesado no Interbancário para
ajudar na Iiquidez desses bancos nas semanas ante
riores à decisão do Banco Central de intervir nessas
instituições. O senhor se lembra em relação ao Banco
Nacional qual era o volume de recursos que esses
dois bancos tinham no Interbancário com o Banco
Nacional?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, Deputado.
Mas as infonnaçães estão dispon(veis no Banco Central.
Certamente o Banco Central pode informar com exa
tidão os valores que eventualmente tenham.

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI- Havia
algum tipo de entendimento entre a Diretoria do Ban
co Central e desses dois bancos federais em relação
a esse tipo de operação?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Nunca houve
qualquer entendimento. As operações sempre foram
feitas avaliando o risco tomado, taxa combinada. São
decisões específicas de cada instituição do momento
em que estavam vivendo. E, no mais das vezes, ope
rações de over, são operações de um dia, feitas no fi
nal do dia e liquidadas no dia seguinte. Renova-se no
dia seguinte se quiserem ou não. Mas são decisões
tomadas pelas respectivas administrações.

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI- O se
nhor, como Diretor de Fiscalização, tomou alguma
providência em relação aos servidores do Banco
Central que participaram das auditorias e subestima
ram o risco potencial, no caso do Banco Nacional e
também em relação a outros bancos, ou não houve
qualquer procedimento interno de averiguação? Por
que a investigação não detectou o grau de compro
metimento dos ativos do Banco Nacional, quando
todo o mercado, e era praticamente voz corrente des
de 1993 pelo menos, e há uma portaria desde 88, 89,
de que o Banco Nacional era um banco operando
sempre na captação a qualquer preço, pagando inclu
sive - na época eu fui Presidente do Sindicato dos



O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Do Ban
co Central em diversas operações.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Quando ele é
fe~o, é liquidado. Eventualmente, é feito outro.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não. Isso
foi se acumulando. Evidentemente, esta é a tragédia:
o Banco Central aceitou fazer uma série de investi
mentos quando ninguém mais fazia, quando o Banco
Econômico inclusive já estava com problemas sérios.
Enterrou ali, o buraco era da ordem de 3 milhões na
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Bancários -, remunerações variáveis, altíssimas, fora não de CPI. Eu acho fundamental que tenhamos em
dos paradigmas de mercado para captar a qualquer mãos não só o depoimento dos Procuradores, como
preço, para manter o banco funcionando? Não houve os documentos, porque o nosso encaminhamento de
qualquer procedimento interno para apurar as res- debate vai ter um outro escalão. Por exemplo, vou co-
ponsabilidades em relação à qualidade da supervisão locar Banco Econômico, para não falar o Nacional.
bancária exercida pelo Banco Central? O senhor, Banco Econômico: entre dezembro de 94 e a inter-
como Diretor, não se sentiu responsável por apurar e venção em agosto, fora o que entrou pelo Interbancá-
buscar, não apenas propor medidas para o futuro, rio do Banco do Brasil e Caixa Econômica, o Banco
mas verificar falhas em momentos anteriores? E uma Central colocou em diversas parcelas, já depois de
pergunta agregada: em algum momento, houve diver- constatado o estado de absoluto desequilíbrio de
gências dentro da fiscalização do Banco Central so- contas, colocou 2 bilhões 975 milhões de reais, o que
bre o diagnóstico em relação ao Banco Nacional? Ou corresponde, mais ou menos, ao dinheiro da época, a
seja, do ponto de vista do Banco Central, qual foi o 3 bilhões 200 milhões de dólares, colocados num
procedimento adotado internamente para apurar banco quebrado, que, durante esse tempo, esses seis
esse tipo de responsabilidade? meses, esses recursos financiaram operações crimi-

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - No Banco nosas do Econômico - constatado isso -, tais como
Central, houve o procedimento, sim. Não tenho pre- concessão de empréstimos e adiantamentos a em-
sente o final dele, mas houve um procedimento inter- presas coligadas do banco, empréstimos a empresas
no com relação a verificar. Tenho presente também ligadas com sede no exterior, particularmente a Allied
que o Tribunal de Contas também fez algum procedi- Leasing Financiai Corporation, cujo endereço, evi-
mento. Mas certamente o Banco Central tem um pro- dentemente, é o paraíso fiscal de grande Cayman; a
cedimento feito pelos servidores, analisando o retros- Allied Investiment Fund LIda., sediada nas Ilhas Vir-
pecto da atuação no Banco Nacional. gens; e ainda distribuição de dividendos sobre resul-

O SR. DEIPUTADO RICARDO BEZOINI- Já foi tados simulados. Isso não era discutido na Diretoria
encerrado esse inquérito, então? do Banco Central? Quem é que determinou que neste

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Eu estou há período esses recursos fossem transferidos para o
um tempo fora. Então, também não tenho exatamente Banco Ec~nômico .s~m n;nhum controle especial
o resultado final. para esse tipO de atividade.

O SR. DEPUTADO RICARDO BEZOINI - O.k. O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Bem, Deputado
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) Milton Temer, eu não !e~ho presente.q~al é a origem, o

_ Com a palavra o Deputado Milton Temer. Informo senhor falou em 2 bllhoes e 900 mllhoes. ,
que já pedi para religar o ar-condicionado. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E o con-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi- junto.
dente, eu quero fazer também o critério de pergunta e O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Isso aqui é
resposta, mas com um pequeno comentário anterior. um somatório?
Eu considero que é premente para nós convocarmos O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Exata-
a esta Comissão os Procuradores que abriram pro- mente. Isso aí é no redesconto do Banco Central. Isso
cessos administrativos e processos por improbidade está contabilizado no Banco Central.
administrativa contra Diretores do Banco Central. Por O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Tudo bem.
quê? Quero repetir: Nossa proposta nesta CPI - eu Aqui seria somatório de operações e redesconto de
quero deixar bem claro - vou dizer para todos, Dr. somatório.
Cláudio Mauch, não existe nenhuma referência pes
soal. Sou capaz de dizer que os Diretores do Banco
Central, eu afirmo, ninguém se locupletou com irregu
laridades nisso. Esta CPI não é para ir em cima de di
retores. Agora, tenho clareza de que Diretores do
Banco Central cumpriram determinações superiores
para que olhos fossem fechados diante de operações
claramente irregulares e que o Banco Central tinha
detectado. Qual é o problema que nós estamos tendo
aqui? Estamos funcionando como uma Comissão
Especial. Estamos funcionando de audiência pública,
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hora que houve a intervenção; ali, do que o Banco préstimo do Banco Econômico. Por que isso? Por que
Central tinha colocado. Nesse perfodo, antes de de- tinham informações de mercado que o Banco Central
cretar, como era feito isso, com que determinação? não tinha? Nessa altura, certamente, o Banco Central

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Mas as ope- tinha essas informações que os bancos privado,s não
rações de redesconto do Banco Central têm uma re- emprestavam mais dinheiro para o Econômico. E nes-
gra muito clara. Elas são feitas de acordo com circula- sa altura que, coincidentemente, o Banco do Brasil e
res, em condições definidas por circulares à Diretoria a Caixa Econômica Federal entram nesse interbancá-
do Banco Central. O Departamento de Operações rio da~do din~eiro para qu~m? O ~taú, BRADESCO,
opera dentro desses limites. De acordo com cada etc. nao queriam dar. Eu nao consigo me convencer,
operação, tem um tipo de garantia. Então, eu quero absolutamente, que a autonomia, o brilho dos direto-
crer que essas operações aqui todas foram feitas res do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal
dentro do limite que o Banco Econômico tinha à épo- fosse num nfvel de entrar nessa operação de risco. O
ca, dando as garantias que foram entendidas como Banco do Brasil chegou a botar 1bilhão e 300 milhões
regulamentares e necessárias. Quando houve a inter- de reais nesse interbancário, garantido pelo Banco
venção do Banco Econômico, ele ficou com uma con- Central, garantido pelo Tesouro. Não é que o Banco
ta de reserva bancária virada, conta de reserva ban- do Brasil diga: não, a operação é lucrativa. Claro. A vi-
cária que agora também está sendo modificada. Se úva banca. Mas para a viúva bancar, esses são ban-
nós olharmos o que está sendo feito no novo sistema cos oficiais, ela não está sabendo que o enteado dela
de pagamento, isso não deverá acontecer mais. É um está fa::endo essa ~utretagem por baixo. Então, ess~
outro procedimento que está em fase de implantação. operaça,o ca~ada e que te~ que h~ver um esclarecl-
E acho de extrema importância para o Banco Central mento. E por ISSO que eu digo q~e e fundamental que
tirar do seu risco a atuação dos bancos. Acontece que te~~mos procuradore~, J?Orque e claro que a ~~ertura~
pelo sistema de funcionamento dos bancos, o Banco at~ aquele momento tra,glco do ~anco Economlco, fOI
Nacional, em operações do Banco Central, precisa feita. sab:ndo que estavamos Vivendo ~m ~om~nto
apresentar garantias em determinados níveis, em de- de sltua~ao de UTI ~e~ses ban~os. E~ dln~~lro fOI co-
terminados limites que ele pode tomar. Ele tem limites locado la. Essa ?eclsao é técnica ou e polltlca?
para tomar de acordo com seu patrimônio. Agora, as O SR. CLAUDIO NESS MAUCH - Eu entendo
operações que ele fazia e que ele faz com outros como uma decisão técnica, Deputado.
agentes econômicos, tudo cai na chamada conta re- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas, Dr.
serva bancária. Ou seja, as liquidações das opera- Cláudio Mauch, naquela ocasião, nós todos vimos,
ções, todas elas vão ficar numa conta lá no Banco quer dizer, isso não era uma questão trágica. Por mui-
Central. O que acontece? Se nós, num perfodo, em to menos do que isso, o Baring, na Inglaterra, fechou,
determinado momento em que os bancos pararam ou e não houve nenhuma crise de sistema; foi por 1 bi-
quem financiava o Banco Econômico, quem fazia pa- Ihão. O nosso opera em 3 bilhões, 4. Parece que nós
rou, ele pagou a operação do dia anterior e não fez éramos o grande sistema financeiro internacional. O
uma operação nova naquele dia. Então, o que aconte- Banco Baring fechou quando não pôde cumprir o
ceu? A conta de reserva bancária no Banco Central é compromisso de 1 bilhão. Nós arrebentamos. Quan-
que ficou com buraco, é que ficou com a dívida. Isso do, por exemplo, o Banco Central assume por sua Di-
que estou dizendo está sendo modificado agora no retoria - aí, é o conjunto da Diretoria; é um fato públi-
sistema de pagamento. Mas aquele era um sistema co, conhecido; eu não fiquei de trazer os recortes de
que vigia e funcionava assim desde a criação. Não tudo, porque eu tenho tudo arquivado - assume c1ara-
era uma coisa daquele momento. Isso, então, foi uma mente o seguinte: ou liquida ou a Diretoria do banco
decorrência da intervenção. Como ,muitas vezes os se demite. Isso não foi dito formalmente ao Presidente
valores que são levantados num dia sofrem altera- da República, ao Ministro da Fazenda? Não foi dito
ções por conta de créditos em débitos que vêm via isso ao Ministro da Fazenda? Ou liquida o Banco Eco-
compensação. Então, o número que o senhor tem nômico, que a gente não vai segurar mais, ou a Dire-
hoje, eventualmente, amanhã de manhã, depois de toria se demite. Isso não foi dito?
compensado tudo, pode modificar. O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - O Banco

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas Central decretou a intervenção no Banco Econômico
existe uma questão concreta no Banco Econômico, sem dizer isso aí, Deputado.
como houve no Banco Nacional. Os bancos, no inter- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Dr. Cláu-
bancário, se escafederam dessa operação de em- dio Mauch, é um complicador sério, porque já se pas-



O SR. CLÁUDIO NE5S MAUCH - Não. Eu não
posso dizer isso aí absolutamente, Deputado, porque
isso não compete ao Banco Central. Como eu disse
antes, o Banco Central é uma instância administrativa
e não tem poderes de expropriar absolutamente nada
de ninguém. Todo mundo concorda.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O Banco
Central ia emprestar, sim.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Nem deve
ter. Não tem de ficar sujeito à pessoa do momento de
expropriar ou não, um processo diferente dentro de
um regime democrático que não deve, enfim. Então,
quando se diz que o Banco Central decreta interven
ção e quando se fala em indisponibilidade de bens,
não é o Banco Central que decreta indisponibilidade
de bens. Isso é a lei. O Banco Central apenas dá pu
blicidade. Ao decretar a intervenção ou a liquidação, a
conseqüência da aplicação da lei é a indisponibilida
de e algumas outras cosias. Então, os bens todos que
ficam indisponíveis, eles ficam à disposição da Justi
ça para, ao final do processo, restar prejuízo ao Erário
através de uma ação, então, possam ser arrecadados
esses bens por medida judicial para fazer leilões ou

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Numa
sexta-feira foi decretada uma intervenção. Naquela
sexta-feira, o Dr. Antônio Carlos Magalhães, então,
todo poderoso da "babalorixá" da República, atraves
sa a Esplanada dos Ministérios, entra no Palácio do
Planalto e obriga que seja tomada outra revisão que
aquela que o Banco Central havia tomado naquele
momento. Aí a Diretoria do Banco Central recua, nem
mantém a decisão anterior nem sai. Mas houve um
momento claro.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - O Banco
Central não recuou não, Deputado. A decretação da
intervenção não andou para trás em nenhum momen
to, absolutamente. A decisão da intervenção foi toma
da, foi decretada a intervenção e a intervenção conti
nuou. Que pessoas tenham tentado buscar outras so
luções, cada um faz o que achar melhor do seu ponto
de vista, da sua análise.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas o
Banco Central não tinha determinado a liquidação?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Mas a inter
venção não foi suspensa em nenhum momento.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Tinha de
terminado a liquidação ali naquele momento?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não. A Inter
venção. O Banco Econômico sofreu intervenção no
primeiro momento. Foi a liquidação muito tempo de
pois.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Bom, eu
faço uma outra pergunta ao senhor. Naquele momen
to, então, quer dizer, quando se faz uma intervenção,
para se fazer um empréstimo, fazer ajuda que se pre
tendeu fazer, no caso a resolução do PROER para
que o Banco Econômico fosse negociado após, evi
dente que se buscaram garantias. Eu quero saber que
operação foi feita com o Dr. Ângelo Calmon de Sá, de
modo que ele, ao invés de dar garantias ao Banco
Central, ele tenha recebido títulos, letras do Tesouro
Nacional com correção cambial, que hoje faz com que
corremos o risco de daqui a pouco o Tesouro estar de
vendo a Ângelo Calmon de Sá e não Ângelo Calmon
de Sá ao PROER. Que operação foi essa? Como é
que ele recebe dinheiro nesse momento?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Eu não sei se
recebe dinheiro.

do.
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saram seis anos e estou me sentido diante de alguém O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, re-
que não se lembra das coisas que ocorreram naquela cebeu letras do Tesouro Nacional, correção cambial.

ocasião. O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - As opera-
o SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, Deputa- ções que foram feitas, operações PROER que foram

feitas com o Econômico, tem parte delas que garan
tia, eram títulos da dívida externa brasileira que, ao
serem adquiridos por instituições nacionais, por lei,
foram nacionalizados e se transformaram em papéis
do Tesouro em reais, mantendo as mesmas caracte
rísticas do papel que tinha lá fora. Ou seja, tinha varia
ção cambial a uma determinada taxa de juros. Isso foi
uma coisa natural. Foi uma decorrência de que quan
do todos esses papéis vieram para dentro para serem
nacionalizados, eles tiveram que ser transformados.
Eles já tinham variação cambial, porque eram papéis
denominados em dólar lá fora. Então, até aí não tem
diferença nenhuma. Virou um título interno, era um tí
tulo externo, mantendo a mesma característica.
Então, não modificou quase nada. O que está modifi
cando? É que tem uma variação cambial maior do
que outros parâmetros internos.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ou seja,
o Banco Econômico não era um banco em dificulda
des, não havia irregularidades que justificassem a
apropriação de bens desse banqueiro em função da
intervenção que se fez nele. Bastava emprestar di
nheiro?
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vendas para pagar então ao Erário. Mas isso já é feito
fora do âmbito do Banco Central. Não é o Banco cen
trai que faz. Já é um processo judicial. Então, todos os
bens pessoais de administradores controlando bens
da instituição financeira, que sofre um processo, um
regime especial, eles ficam indisponíveis, à disposi
ção da Justiça. Mas o Banco Central não pode tomar
isso aí.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Que cri
térios, então, eu posso dizer que o Banco Central teve
quando, por exemplo, em relação ao Nacional, ele
propõe um financiamento ao Banco Nacional, para
que o Banco Nacional recorresse a bancos privados,
que tinham em suas carteiras os fundos de compen
sação de variação salarial, que estavam até fora do
mercado, porque no mercado não dariam nem 30%.
Como é que ele recorre a esse banco, coloca valor na
ordem?

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Não foi
pouca coisa não.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Está
aqui: 882 milhões 400 mil reais de valor de face que
ele aceita por algo que, na verdade, foi comprado por
50% desse valor e que, na verdade, não valia 30, sen
do que não foi o Banco Central que foi comprar e res
gatar esse título na mão de quem estava com ele pa
rado. Entregou ao Banco Nacional. O Banco Nacional
comprou mais barato do que o valor de face. O Banco
Central recebe como valor de face nesse valor. Quem
é que fica com esse prejuízo? Quem é que determina
essa lógica?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Em primeiro
lugar, o Banco Central, quando fez a operação com o
Nacional, fez com o Nacional em RAET, não foi o Na
cional antes do RAET. Portanto, quem administrou os
recursos mutuados com o Banco Central foi o conse
lho diretor designado pelo Banco Central. Ou seja, já
não eram os antigos administradores. Já eram pesso
as designadas pelo Banco Central.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não. O
senhor não está entendendo. Eu estou dizendo o se
guinte: entre as garantias dadas pelo Banco Nacional
estão esses fundos de compensação de variação sa
larial. Está correto? Esse fundo de compensação de
variação salarial estavam colocados em todos os
bancos. Isso praticamente estava dado como fundo
perdido. São coisas que... os chamados papéis abso
lutamente podres que não eram recebidos para priva
tização inclusive. Prejuízos já. Já estavam contabiliza
dos como prejuízos. O que o Banco Central propõe ao
Nacional? Eu quero saber qual é a lógica, onde é que
nasceu essa lógica; quem ganhou, quem perdeu isso,

quem pagou isso. O Banco Nacional recebe um finan
ciamento do Banco Central para comprar esses pa
péis por 50% do seu valor na carteira. O ltaú faturou 1
bilhão 350 milhões; faturou nessa questão do que ti
nha. Eu pergunto o seguinte: quem é que deu essa or
dem para que o Banco Central financiasse o Banco
Nacional na compra de papéis que ninguém conse
guia vender, que foram recebidos com valor de face
pelo Banco Central, muito embora tivessem sido ad
quiridos por 50% do valor de face, o que já era muito
para os bancos que venderam, porque eles não esta
vam nem no mercado. No mercado não atingiriam
30% do valor de face. Como é que se estabeleceu
essa operação? Com que interesse nacional?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Dentro do in
teresse que foi criado o PROER, Deputado, de pre
servar a poupança popular.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não.
Como a poupança popular? Havia 2 bilhões 700 mi
lhões de depósito de correntistas no Banco Nacional.
Se for para privilegiar os grandes poupadores, além
daqueles que já tinham se retirado e se atrasaram,
tudo bem. Mas havia 2 bilhões 700, entraram 6 no
Banco Nacional, pelo PROER.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Volto a dizer:
o PROER foi feito para evitar que depositantes de to
das as suas qualificações em bancos que passavam
por dificuldades e que tivessem cumulativamente
controle transferível, capitalização pelo novo adqui
rente, quer dizer, seguindo toda uma regra, teriam as
operações no âmbito do PROER. Qual é a condição?
Que tivesse garantia para essas operações. Essas
operações poderiam ser, aí volto à medida provisória,
de 120% do valor mutuado. Olha, Deputado, era im
possível fazer a transferência de ativos e passivos de
mesmo valor para quem quer que fosse com ativos
que se mostravam ilíquidos. Ou seja, havia mais pas
sivos a serem transferidos do que ativos. Então, tinha
uma forma de transferir ativos líquidos para equalizar
os passivos e a operação seria inviável, impossível.
Ninguém assumiria isso aí. Dal que foi feita a opera
ção. É justamente essa, talvez, a forma de embasa
mento do PROER, utilizações de créditos contra o Te
souro, que eventualmente eram negociados com de
ságio pelo mercado, porque também entendiam que o
Tesouro poderia demorar a pagar, enfim, essas dívi
das de Governo muitas vezes vão sendo roladas no
tempo, e que eram negociadas com deságio.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas por
que não resgatou direto os títulos no valor de 50%?
Por que o Nacionai tem o direito de dar como garantia
o valor de face de algo que o Tesouro organizou para



O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
V.Exa. não deixa. Eu não consegui ouvi-lo responder.
Eu não consegui entender a resposta dele ainda.

O SR. DEPUTADO MILTOM TEMER - Então,
me responda.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
V.Exa. faz a pergunta e a resposta ao mesmo tempo e
já critica a resposta que não foi dada.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Vamos
ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Eu acato. Com a palavra o Sr. Cláudio Mauch.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Deputado,
vou tentar responder objetivamente. Em primeiro lu
gar, o senhor disse que todos os bancos... FCVS por
zero. Não é verdade. Muitos bancos tinham FCVS por
valor de face no seu balanço, motivos de algumas difi
culdades que eles mostraram posteriormente, porque
sofreram um regime especial justamente pela má
qualidade desses ativos. Então, nem todos os bancos
tinham créditos contra o Tesouro, contra o Governo
Federal- vale dizer - contra emissões de moeda real
provisionadas. Uma coisa muito engraçada, quando
se fala em moeda podre. Quem emite o FCVS é o que
emite a cédula de real aqui no País. Então, não existe
moeda podre. Existe devedor ruim. Ou o devedor é
ruim ou não é; ou o devedor vai dar calote e não vai
pagar ou ele vai pagar e honrar esses papéis dentro
do que se espera de qualquer pessoa ou de qualquer
Governo correto. Em primeiro lugar, tinha diferenças
de tratamento contábil dado para créditos contra o
Governo. Alguns bancos mais capitalizados, com me-
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ele comprar por 50% do valor de face? Isso que não eu estou querendo dizer? O que quero deixar claro é
estou entendendo. Eu não posso dizer que o Ivan Va- o seguinte: eu não quero fazer. ..
lente, que é o milionário dos títulos, tem lá com ele um O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
monte de títulos que não valem coisa nenhuma, aí o gostaria até de fazer uma questão de ordem, porque
Berzoini chega para mim e diz: Milton Temer faz o se- estou ouvindo V.Exa. fazer o discurso. V.Exa. faz as
guinte: tu vais comprar aqueles títulos, porque estou perguntas e ao mesmo tempo as respostas. Eu gosta-
precisando de um dinheiro de campanha, tu vais com- ria de deixar, pelo menos, o depoente responder até o
prar os títulos do Valente, que não valem nada, por final às questões que são postas, para que eu possa
50% do valor de face. Eu digo: eu não tenho dinheiro. tirar também as minhas conclusões, como os outros
Ele: não faz mal, eu te dou. E você me dá isso como membros da Comissão.
garantia por 100% do valor de face. Quem é que está O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu quero
pagando essa operação? O senhor, como gerente, na facilitar o seu trabalho. O que estou querendo dizer é
direção do Banco Sul Americano faria isso? que o depoente é mais competente do que nós dois

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Vamos sepa- na matéria, eu e o senhor juntos.

rar aqui. O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O cara Certamente tem mais competência do que nós juntos.

quebrado na sua frente, o senhor propicia ele uma O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ele sabe
compra, para ter garantia, para dar mais dinheiro para o que eu estou perguntando. Ele não está responden-
ele, o senhor dá dinheiro a ele para comprar um título d

I
o.

por metade do valor de face e recebe a garantia pe o
total de valor de face?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Essa opera
ção, se fosse analisada como o senhor está dizendo,
ela jamais seria feita. Ninguém compraria por mais al
guma coisa que não tem valor.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não. Isso
aí deu razão para uma ação popular. Por isso que eu
digo que os Procuradores têm que ser chamados. A
improbidade administrativa... Olha, entenda bem, Dr.
Mauch. Eu não estou fazendo nenhuma acusação
pessoal a ninguém. Eu tenho certeza absoluta de que
os senhores são pessoas de alta competência. Isso
aí, para mim, é uma decísão política que está no ovo
da serpente de uma financeirização da economia
posterior. Estava combinado que temos de fortalecer
o sistema financeiro privado brasileiro e abrir espaço
para os bancos internacionais. Ponto. Isso era uma
determinação do programa de Governo. Agora, para
se fazer isso, atropelou-se lei, implantou-se resolu
ções de algo que só poderia ser por lei complementar
na regulamentação do 192. E se fez por papel: vamos
fazer isso. E pode. E dentro desse tipo de operações,
eu cito essa, porque essa, para mim, é exemplar da
improbidade administrativa. Ninguém, com dinheiro
público, pode financiar um banco para comprar títulos
por um valor de face pela metade deles e receber
esse título pelo valor integral como garantia do em
préstimo que está colocando lá.

(Intervenção ínaudível.)
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E pior: o

que o Itaú lucrou aí, ele comprou o BANERJ, nessa
operação com esses títulos podres. Entendeu o que
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Ihores resultados, foram fazendo provisões, por um O 5R. DEPUTADO MILTON TEMER - Dr. Cláu-
princípio de conservadorismo, que eu, particularmen- dio Mauch, não estou satisfeito e vou dizer porque.
te, acho correto. Se não tem uma liquidez, deve serfe- Vou encerrar aqui e quero reiterar a necessidade ab-
ita a provisão. Outros não tinham resultados suficien- soluta de nós convocarmos o Procurador. Vou dizer o
tes para isso e mantinham créditos, contra FCVS, por quê ao senhor. Está aqui dito. Ainda em 18 de
contra os bradys, enfim, créditos securitizados do março de 1995, 18 de novembro de 1995, ou seja, no
tempo da SIDERBRÁS e outras por valor de face, dia de toda a operação, no sábado em que se fez de
como se aquilo ali fosse valor suficiente, bom e Ifquido tudo, se editou, se comprou banco, se vendeu. Negó-
para pagar os depositantes. Essa é a primeira diferen- cio impressionante. Nunca vi uma coisa tão rápida
ça. Quem é que arca com o deságio num papel vendi- com tal eficiência, que mostra que o Estado é muito
do por menos? Ora, se os bancos que são detentores mais eficaz do que qualquer empresa privada. Em um
de FCVS tinham isso aí como um crédito, por conta dia fizeram tudo, o voto DIPOM/BCB n° 467, de
de parte dos empréstimos habitacionais que fizeram, 1995/B: "Autorizo o Conselho Diretor do Banco Nacio-
então, alguém deposita 100 de poupança em uma nal/RAET a firmar os contratos de compra e venda de
instituição financeira, a instituição financeira pega os assunção de direitos e obrigações e de prestação de
100 e empresta para alguém, daquilo que emprestou serviços e outras avenças com o UNIBANCO e de op-
recebe parte em dinheiro e parte em FCVS, e a pou- ção de compras de crédito contra o FCVS com os
pança ele tem que pagar em dinheiro, convenhamos Bancos BRADESCO, Itaú e UNIBANCO. Além disso,
que tem uma diferença aí, que esse banco vai ter que o voto traz a proposição de que, in verbis: "novas ope-
criar para pagar a poupança, porque ele paga um di- rações da espécie possam ser realizadas, à medida
nheiro e outra ele recebe, num crédito de longo prazo das necessidades de recursos do Banco Nacional e
contra o Governo. Então, tem duas coisas, uma espe- mantendo sempre deságio de até 50%, cujas autori-
ra até o final para receber esse crédito pelo valor de zações serão examinadas caso a caso"'. Só que na-
100% ou o mercado, para quem precisa fazer dinhei- quele momento...
ro, começa a negociar aquilo ali, pelo prazo, com um (Intervenção inaudível.)
deságio. Então, o banco que vende por deságio está O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não vou
pagando o preço desse deságio. Não é o Governo entrar nesse detalhe, hoje. ~,aliás, no próprio dia 18,
que está pagando. O Governo deve 100, se o merca- o Banco Nacional firma contrato de opção de crédito
do negocia por um valor intermediário, 30, 40, 50, 60, contra FCVS com o UNIBANCO, no montante de 882
70, quem está assumindo esse prejuízo, naquele mo- milhões 401 mil reais, além de 1 bilhão e tanto com o
mento, é o detentor daquele papel. Não é o Governo Banco Itaú e o BRADESCO. Qual é o problema? Cin-
que está assumindo. Ora, a forma de equalizar ativos qüenta por cento do valor de face. Se o Banco Central
e passivos do PROER - não estou dizendo nenhuma quisesse resgatar esses títulos e fosse a esses ban-
novidade, isso já foi dito várias vezes - foi fazer com cos diretamente, ele comprava até por menos que
que, dividido um banco em dois, no banco a ser trans- 30% do valor de face. No mercado, esses títulos não
ferido, com todas suas agências, seus funcionários, valiam 50% do valor de face. Foi uma operação mon-
seus depositantes, suas obrigações com terceiros... tada pelo Banco Central que, evidentemente, não po-
Qual é o valor desse passivo todo que tem de ser dia pedir o valor integral. Não, não vai ser 30%, vocês
transferido? Seja o valor que for, tem de ter ativos Ii- vão ganhar, vocês entreguem isso que vocês não
quidos e valor igual, para que esse banco aceite, caso vendem por 30%, por 50%. É isto que está escrito
contrário, ele não vai aceitar. Se tem ativos que ele aqui. É por isso que quero deixar bem claro. O Sr. Re-
considera ilíquidos, ar volta-se, o senhor não vai com- lator tem razão de chamar atenção que estou respon-
prar esse papel. Então, o que o Banco Central fez? dendo, mas é que a resposta não está respondendo a
Considerando que podia receber os títulos contra o essa questão essencial. Algo que no mercado vale
Governo, por valor de face para as operações do menos de 30% do valor de face estava sendo negoci-
PROER, ele recebe, por valor de face, esse banco ado a 50% do valor de face, porque o Banco Central
que sofreu o regime especial, pagando valor de mer- assim determinou. Eu dou o dinheiro para o Nacional,
cado. A diferença permite, então, uma liberação para vocês só podem vender por 50% do valor de face.
fazer equalização, sem a qual o negócio não ocorre e Então, no mínimo, tem um deságio secundário que o
só resta a liquidação e o congelamento do depósito Tesouro bancou no interesse desses três bancos pri-
de todo mundo. Isso ar foi na essência do PROER. vados. Não é no interesse do bolso do Dr. Cláudio Ma-
Não foi... uch, do Loyola, não é isso. Mas é na concentração de
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capital no sistema financeiro. Não estou fazendo de
núncia contra nenhum diretor do Banco Central.
Estou fazendo denúncia contra uma política. Esta po
lítica era a seguinte: os bancos quebrados vão que
brar, os que não estão quebrados, nós vamos ajudar
a ser forte. O Excel não podia ser dono do Econômico.
O UNIBANCO, sozinho, não podia ser dono do Nacio
nal. Tudo isso só pôde ser feito por uma política deter
minada. Estou de acordo. É uma opção política, só
que dentro dessa política, que eu discordo, não vou
combatê-Ia como opção política. Eu quero combatê-Ia
como fato substantivo. Esta conta, aritmeticamente, é
um ataque contra o Erário. E eu quero saber quem
paga essa diferença. Era isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Gostaria de fazer mais alguma observação?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Pela con
cepção do PROER, todos os trâmites foram leva
dos, Deputado. E eu preciso registrar que não con
cordo com essa observação final. Fizemos dentro de
uma política de reestruturação do sistema financeiro,
que visava preservar efetivamente credores e institui
ções, evitando o risco que pudesse advir daí e trazer
conseqüências indesejáveis para toda a sociedade,
seja instituição financeira ou não. Talvez a grande so
lução para não ter acontecido o PROER fosse o Plano
Real ter dado errado e voltado a inflação, talvez não
estivéssemos discutindo o PROER, mas com a esta
bilização, é impossível, tirando toda a inflação de uma
economia, tudo vai continuar como antes. Alterações
existiram em instituições financeiras e instituições
não-financeiras.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quer di
zer que o senhor quer desconhecer que houve frau
des nesses bancos? Foi só a mudança na economia?

SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, absoluta
mente. Só estou falando na operação, a operação que
o Banco Central fez e que o senhor leu foi feita dentro
do espírito que norteou o PROER. Não estou fazendo
julgamento, nem observação, nem testemunho de ab
solutamente nada que ocorreu dentro dos bancos.
Isso as comissões de inquérito apuraram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Com a palavra o Deputado Ivan Valente, para sua
inquirição.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Dr. Cláudio Mauch, eu acho que a
presença de V.Sa. aqui não é condição para respon
der a todas as questões que envolvem o PROER.
Quer dizer, V.Sa. foi convidado como Diretor de Fisca
lização do Banco Central, embora seja um conhece
dor da matéria, da trajetória, dos meandros do Banco

Central e certamente dos mecanismos que o PROER
aplicou aí, mas confesso a V.Sa. que fiquei pasmo
com as declarações de V.Sa. a respeito do Banco Na
cional que eu quero resgatar. O senhor falou ai - a
gravação pode ser resgatada - o seguinte: no caso do
Banco Nacional dá até vergonha, porque é tão paten
te que é contraditório o que V.Sa. falou na sua primei
ra fala, foi o seguinte: vão aparecer sempre dúvidas 
eu anotei isso - e perguntas do tipo, por que vocês
não fizeram isso dois ou três meses antes? Ou seja,
são medidas que poderiam ter sido tomadas e não se
tomou porque o banqueiro ou a própria direção da fis
calização disse: não, vamos esperar mais um pouco,
vamos ver e etc. No caso do Banco Nacional, não dá
para dizer isso. No caso do Banco Nacional, os relató
rios indicam nove anos de buracos e de controles,
mas se aproximando da instalação do PROER foi
mais grave ainda. Então, quando V.Sa. diz que muita
gente não viu, e o Banco Central também não viu
isso é textual também na sua fala - eu não posso
acreditar, porque, veja o seguinte, muita gente pode
não ver. Nós aqui de fora não estamos lá no Banco
Central, não estamos de posse dos dados, mas neste
caso do Banco Nacional, o Banco Central, a fiscaliza
ção tem que ver, assim como no caso do Econômico.
Tem que ver, porque aí nós vamos chegar num limite
entre o que é uma operação irregular, ilegal e a preva
ricação por parte do funcionário público, que tem que
fiscalizar, determinar, indicar etc. Então, aí é que eu
acho que as questões entram. Nós já sabemos, politi
camente, Dr. Mauch, aí eu não quero discutir diver
gência geral com a sua fala, porque isso nós temos
temos projetos diferentes, inclusive -, mas o que
aconteceu com esse sistema bancário foi uma privati
zação do Estado. Quer dizer, o Estado está a serviço
de responder à hegemonia do capital financeiro no
Brasil e vai fazê-lo e faz pela privatização, e faz pela
ajuda, e ainda cria na sociedade o álibi de que existe
o risco sistêmico permanente. O mesmo problema
apareceu depois no Banco Marka, medo do risco sis
têmico etc. Isso já está mais ou menos esclarecido.
Agora, o que precisa ser visto - Dr. Mauch, quero
ouvi-lo sobre isso -, junho 1995, um mês antes da
implantação do RAET, no caso do Nacional, com
uma situação se encaminhando para um quadro de
irreversibilidade, diante da evasão de depósito e ou
tros passivos, a equipe de fiscalização do BACEN re
portou que os administradores do Nacional manti
nham a esperança na volta de grandes investimen
tos institucionais, basicamente fundos de pensão,
mas, caso essa volta não se concretizasse, grandes
problemas adviriam para o Grupo Nacional. Finali-
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zando O relatório, talvez num voto de confiança na pre dizer que se lhe dessem mais uma, duas, três se-
equipe administrativa da instituição financeira, os fis- manas, um mês ou dois meses resolveria isso aqui
cais externam as medidas cabíveis ao Nacional nos sozinho e não precisaria o Banco Central ter liquidado
seguintes termos: "Diante desse quadro, no nosso o meu banco. Passado algum tempo, em alguns exa-
entender, cabe à alta administração, com competên- mes, como o que se está fazendo agora, pode se di-
cia, com liderança, com capacidade de reação frente zer o seguinte: deveria ter feito antes. O que eu quis
às mudanças, capacidade na política de captação, dizer foi exatamente isso, não que, por pressão de
resgatar a credibilidade da instituição junto ao merca- quem quer que seja, tenha se demorado a tomar as
do financeiro. Quero que o senhor faça uma conside- medidas que se entendeu que foram necessárias. Era
ração sobre isso. É difícil imaginar que estamos dian- esse o esclarecimento com relação ao início. O se-
te de um parecer técnico sobre uma instituição, às nhor falou de pressão política e me perguntou se al-
vésperas de sofrer intervenção. Veja, o parecer da guma vez eu sofri essa pressão. Eu lhe digo, com toda
Comissão do Banco Central é político. Eu quero per- sinceridade, nunca, porque eu não aceitaria jamais,
guntar a V.Sa., sinceramente, primeiro o seguinte - Deputado, que alguém fosse, por pressão, dizer aqui-
V.Sa. não está mais no Banco Central, neste momen- lo que eu tenho convicção, do que eu posso, do que
to, não é mais funcionário do Banco Central - v'Sa. eu não posso fazer. Então, felizmente, eu posso dizer,
sofreu pressão dos seus superiores, para, como dire- com toda tranqüilidade, as decisões de que participei
tor de fiscalização, e os seus subordinados aceitarem foram decisões que eu tomei achando que eu estava
medidas que dessem conta de socorrer esses ban- fazendo o melhor, dentro do meu conhecimento, den-
cos? Quero uma resposta de V.Sa., como funcionário tro da minha capacidade. Eu acho que não teria con-
do Banco Central. Segundo, V.Sa. falou que a decisão dições de ter a necessária independência para fiscal i-
é uma decisão técnica. Eu acho que todos os argu- zar um sistema financeiro, promover talvez dezenas
mentos estão levando a exatamente o contrário, é ou mais de uma centena ou propor à Diretoria do Ban-
uma decisão política. Então, esta decisão política é co Central liquidações se não houvesse uma inde-
tomada por técnicos? Pergunto a v'Sa. o seguinte: di- pendência, se não houvesse liberdade. Essa inde-
ante desse quadro instalado, como v'Sa. imagina que pendência sempre foi dada. Ela não é legal. Essa in-
um dirigente do Banco Central deva agir, para que ele dependência, um dia, aqui no Congresso, terá que
não seja acusado de prevaricar no caso? ser verificada, qual é o grau de independência que os

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) dirigentes do Banco Central vai ter que ter. Vai ser a
- Com a palavra o Sr. Claúdio Mauch. discussão que os senhores vão ter: qual o arcabouço

SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Obrigado, legal que q~er:m da~ para qu~m. vai ~cupar .e~ses
Deputado. Eu gostaria de passar para suas respos- cargos: se e ~ao ter m~ependencla e ficar sUJeito. a
tas, apenas fazer observação do que eu falei em rela- quem e sup_enor, e alguem que eventualmen~e aceite
ção à palavra vergonha. Eu acho que qualquer pes- e~sa'pres.~o, ~u, even~ualmente, dar uma Indepe_n-
soa responsável, qualquer funcionário público ou pri- dencla e (mmtellgível), via Congresso, uma prestaçao
vado que veja que alguma coisa aconteceu no âmbito de conta, como em outros lugares do mundo se faz.
da sua instituição e que não foi visto e que pode se Então, respondendo, não vejo, não tenho registro dis-
considerar, sim, uma falha - e essa eu já reconheci so aí, não. Eu falei em decisão técnica, porque o Ban-
muitas vezes - acho que como funcionário, como co Central é um órgão técnico. Concebido um progra-
pessoa que tem orgulho da casa a que pertence, que ma tipo PROER, as áreas técnicas do Banco Cen-
defende realmente a instituição, a pessoa fica chatea- trai, o próprio Comitê do PROER, que não era for-
da, fica com vergonha, sim, porque não deveria ter mado por dirigentes do banco, mas, sim, por funci-
acontecido. Foi nesse aspecto. Outra observação. que onários do banco, que analisavam as documenta-
acho muito importante esclarecer, com relação a fa- ções, caso a caso, e que depois eram encaminha-
zer intervenção ou regime especial antes ou depois. das à Comissão de Assuntos Econômico do Senado,
O que eu disse foi respondendo a uma pergunta do aquilo era uma decisão técnica. Agora, se o senhor fa-
Relator, dizendo que têm uns banqueiros que dizem lar em decisão política, e eu não sou a melhor pessoa
que o Banco Central não deu chance para uma recu- para falar de uma decisão política como um todo. Ago-
peração própria, que foi muito apressado. Eu respon- ra acho que o Governo, como um todo, tomou, sim,
di dizendo que o Banco Central sempre é acusado, ao editar uma medida provisória, ao, dentro do âmbi-
por um lado ou por outro, ou de chegar atrasado ou de to do Governo, fazer um programa de reestrutura-
chegar muito na frente. Um ex-administrador vai sem- ção do sistema financeiro, que salvou do congela-
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mento e da quebra de poupanças populares e de te depois outros, mas em menor quantidade. O gros-
empresas não-financeiras, milhões de correntistas so do PROER - 93 - são três bancos - e esses três
deste País, sem dúvida nenhuma, é uma decisão que bancos, invertendo a ordem, formam a sigla BEN:
pode parecer antipática, porque sistema financeiro, BAMERINDUS, Econômico e Nacional-, os três são
em qualquer parte do mundo, é antipático. O Governo, bancos que têm controladores de enorme influência
depois do real, o PROER foi mais uma medida que política e decisão nesse Governo. É só coincidência?
assumiu que precisava fazer esse tipo de proteção, já O senhor acha? Porque salvar, Presidente, V.Sa. en-
que não havia uma outra proteção, principalmente tenda o seguinte, salvar correntistas pode ser feito de
para os pequenos depositantes. Os fundos garantido- diversas maneiras. Olha, se o Governo estatiza um
res de crédito, no futuro, deverão ser criados, está banco... VExa. não foi presidente de um banco esta-
previsto na Constituição, mas não existia ainda. tal? O Meridional?
Então, alguma coisa deveria ser feita sobre o Gover- O SR. CLAUDIO NESS MAUCH - Fui diretor.
no. Não poderia simplesmente deixar acontecer para
dizer que alguma coisa estava errada, que alguma co- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Diretor?
isa não funcionou e depois ter que fazer um processo Ué, se estatiza um banco e salva. Você não precisa
de recuperação de todo o sistema. Os exames que entregar dinheiro para banqueiro. Sabe o que aconte-
nós temos, e que são visíveis, da América Latina, são ce, Dr. Cláudio Mauch, é o seguinte, o Deputado Pi-
valores muito mais substanciais que o que deixaram mentel citou inclusive aqui essa... , operações de cré-
acontecer. Aconteceu na Venezuela. A Venezuela de- ditos denominadas de natureza 917, do Banco Nacio-
pois chegou até à falta de, até a um impeachment de nal, que deram um prejuízo, segundo ele, calculou ali,
um Presidente, depois de uma crise bancária; o Chile de 5 bilhões 367 milhões. E isso é o valor do que se
comprometeu quase 20% do PIB, só que foi feito num gasta com todas as universidades federais, num ano,
regime onde não precisava dar explicação. Mas esses que estão em greve. Estão aí em greve há dois meses.
processos foram feitos no mundo inteiro. Os Estados Então, é interessante que se tomem decisões políti-
Unidos botaram quase 200 bilhões de dólares nas cas que parece assim: "Bom, temos que socorrer o
empresas de poupança. Os países nórdicos, Norue- banco porque senão os correntistas,"... não tem nada
ga, Finlândia, todos eles tiveram, Suécia, todos eles a ver. Você pode socorrer de outras formas os corren-
tiveram um programa com maior grau de comprometi- tistas. Não necessariamente na forma como foi feita,
mento, menor, com maior gasto, eu acho - e sincera- entregando ou para o capital financeiro internacional
mente eu digo isso com toda tranqüilidade - o que o ou privatizando o setor ou facilitando ou no exemplo
Brasil investiu, o que o Brasil utilizou de recursos para que o Deputado Milton Temer deu aqui em relação
fazer o sistema, e a maneira com que foi feito, claro, aos valores de face e de moeda. Então, isso eu não
utilizando talvez alguma coisa que nem todos os paí- entendo. Quer dizer, a tarefa de vocês lá não conven-
ses do mundo tinham, que eram créditos contra o Go- ce, porque VExa. mesmo disse aqui, é o seguinte,
verno, emissor de moedas, que pudessem servir de tem uma margem de flexibilidade. Nisso concordo
lastro, sem dúvida nenhuma, dos sistemas - isso os com VExa., quer dizer, você intervir ou não, dar maior
números estão aí para provar -, dos processos mais flexibilidade, pode durar meses, mas não 9 anos.
baratos, se é que nós vamos ter algum custo definitivo Então, VExa. não pode vir aqui e dizer que essa é
ao final de todo esse processo. Então, Deputado, a uma decisão técnica, que ela não é, ela é política. O
decisão, o Banco Central tomava a decisão que o que foi feito com o Nacional, com o Econômico, é uma
PROER deveria, tinha um escopo regulatório, tinha decisão política. Não é à toa que o PROER foi criado
uma medida provisória, tinha a decisão do Conselho numa sexta-feira de fim de semana. E não foi um estu-
Monetário Nacional, onde ele ouvia não só o Banco do do Banco Central a respeito de... foi depois do Eco-
Central mas os participantes do Conselho Monetário. nômico. O Econômico entrou retroativamente no
Foi uma decisão tomada no âmbito, dentro de um âm- PROER. Então, é interessante ouvi-lo, porque VExa.
bito de Governo, não resta dúvida. E o Banco Central foi Diretor de Fiscalização do Banco Central, tem uma
operou e agiu dentro daquilo que é decisão técnica. enorme responsabilidade nisso. Eu sinto que V.Exa.,
Estão todas embasadas nos novos ativos que foram em determinados momentos, diz: "Não, falhamos. lO

levantados. Mas veja, falhar é humano, isso, sem dúvida, sem pro-
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Só que o blema. Agora, neste caso é uma decisão política, e foi

senhor imagine o seguinte, que desde, foram feitas uma decisão política. Estou entendendo inclusive que
188 intervenções e o PROER foi atender basicamen- VExa. se submete à possibilidade de também ser in-
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essa...
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Foi feito

este parecer aqui, entendeu? fiscalização do Banco

Promotoria Pública por gar a um final, depois. Enfim, o prazo é muito longo. O
senhor mesmo citou o prazo, quer dizer...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Vou citar
aqui para o senhor só o seguinte, para finalizar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Deputado Ivan Valente, desculpe interromper. Só
vou pedir a compreensão para o seguinte. Já come
çou a Ordem do Dia, ainda não é votação nominal. Só
temos mais dois Parlamentares inscritos. Então, para
que todos tenham oportunidade...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Peço um
minuto mais...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- ...para que nós então... pediria a compreensão de
VExas.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Só um mi
nuto a mais, Excelência. Perfeito. Aqui diz assim:
"Desde o ano de 87, era fato bastante conhecido que
o Banco Nacional convivia com uma crise de Iiquidez
decorrente em grande parte de uma irresponsável po
lítica de concessão de empréstimo." Começa assim.
Depois, ele tem outras questões, usa créditos, não dá
garantias, outras questões que vão se acumulando.
Não estou falando que a crise começou em 87. Estou
falando o seguinte, que era fácil prever que esse ban
co chegaria a isso. Aí, V.Sa. está dizendo o seguinte,
até um mês antes, e aí sim houve um estalo, aí eu li
para V.Sa. isso aqui. Os técnicos, as portas da criação
do PROER fazem isso. Diante desse quadro, no nos
so entender, cabe à alta administração, com compe
tência, liderança, capacidade e reação frente à mu
danças, capacidade de política de captação, resgatar
a credibilidade da instituição junto ao mercado finan
ceiro. Quer dizer, é brincadeira isso aqui, entendeu?
Isso aqui é brincadeira. Acho que isso aqui não cor
responde à verdade. Isso aqui é uma decisão política.
Em cima dessa nota, às vésperas do PROER. ..

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - O que o se
nhor leu, Deputado, se me permite, de onde é essa
afirmação?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Isso aqui
é um relatório de fiscais do Banco Central. Podemos
passar para VSa. depois. É um relatório, isso é textu
al, está entre aspas aqui, a Assessoria vai ...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - A asses

soria vai providenciar e passar para V.Exa.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Foi feita

diciado num inquérito pela
prevaricação. Já deve...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER -Improbi
dade administrativa.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ou impro
bidade administrativa. É aí que a coisa pega, porque
como técnico você vai operando. Agora, nesta ques
tão em especial, VSa.: "Não, nós não sofremos ne
nhum tipo de pressão; a decisão é técnica em relação
à situação encontrada." Quero ouvir sobre isso. Eu
acho que não é bem assim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Com a palavra o Sr. Cláudio Ness Mauch.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Bem, Depu
tado, volto a dizer, decisões das quais eu participei no
Banco Central foram decisões técnicas. E quando o
senhor fala que o Banco Nacional estava há 9 anos...
Parece que 9 anos atrás alguém já estava preparando
alguma coisa para acontecer no futuro, quer dizer,
nesses 9 anos que o senhor citou muita coisa aconte
ceu. Se os problemas do banco depois do regime es
pecial, através de comissão de inquérito, de outros in
quéritos que foram feitos, fazem uma verificação e
chegam que o início dos problemas foi a 9 anos atrás,
eu acho que tem um relatório que comprova isso. O
que eu disse é que, como Diretor de Fiscalização,
desde o momento que assumi, ainda que interina
mente, jamais recebi um relatório do Banco Nacional
dizendo o seguinte: "Esse banco está quebrado por
causa de tudo isso aqui". Não existe, não tem. Ora,
quem faz o procedimento de fiscalização, ele é feito
rotineiramente, quer dizer, hoje pode-se olhar para
traz e dizer, como - acho que foi o Deputado Milton
que leu um aparte - de que foi abandonado um proce
dimento de fiscalização no passado. Eventualmente,
no passado foi abandonado um, criado outro, eu não
estava no banco, não sei exatamente do que se trata.
O que vale dizer é que o Nacional, pelo menos nos re
latórios e citações que os senhores fizeram, sempre
foi fiscalizado, sempre teve uma fiscalização, como de
resto todos os bancos do País devem ser fiscalizados,
até pela forma, digamos, de atuação deles, trabalham
com a poupança popular e devem sofrer por parte do
Estado uma fiscalização para evitar que sejam cria
dos problemas para depositantes, porque teria que se
criar eventualmente programas, como o PROER,
para proteger essa poupança popular, em função de
más aplicações anteriores. Então, eu relevo o que eu
disse antes, Deputado. Não posso pensar que al
guém estivesse dentro do Banco Central, há 9 anos,
fazendo de conta que não via alguma coisa para che-
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Central. Então, é isso que estou falando, não é tão
simples assim. Agora, só para finalizar, quero dizer a
V.Sa., o ex-Presidente do Banco Central, Gustavo Lo
yola, esteve aqui na semana passada e deu o mesmo
exemplo que V.Sa. deu, o da Venezuela. Quero pedir
a V.Sa. que não repita esse argumento, porque a Ve
nezuela não chegou ao impeachment do Presidente
porque teve uma crise bancária, entende? Ao contrá
rio, chegou porque existe uma imensa crise política,
corrupção no governo, que levou ao impeachment. O
aguçamento da crise levou à crise bancária, não é
isso. Entende? Então, são duas coisas diferentes. O
Chile não teve nenhuma crise bancária e chegou a ter
um sistema, um gasto do porte de 19% e não teve ne
nhum problema político. Teve uma ditadura que tam
bém se sabe de quando, 73. Então, não é essa a
questão. É que vocês estão querendo... , vocês criam
uma coisa chamada terrorismo bancário. O terroris
mo bancário é isso: olha, crise sistêmica, se intervir, é
o caos. Não, não é isso, não, é o exemplo que o Milton
Temer aqui deu, do Banco Baring. Quero finalizar com
isso e dizer que realmente essa questão do PROER
não consegue convencer que nós necessitávamos
socorrer esses banqueiros fraudadores, inclusive
como é factível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Sr. Cláudio Mauch, mais alguma observação? Se
não, passo para o próximo orador. (Pausa.) Com a pa
lavra o Deputado José Roberto Batochio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Sr. Presidente, encontro-me em nítida
desvantagem, uma vez que começo a indagar no mo
mento em que a Ordem do Dia já se iniciou. Tentarei
ser bastante sucinto. Há algumas questões conceitu
ais aqui que gostaria de ver abordadas pelo nobre de
poente da tarde de hoje, mas tentarei usar ao máximo
meu poder de síntese, que não é grande. Sr. Cláudio
Mauch, uma das questões mais suscitadas, desde a
implementação do PROER, tem sido a relativa à fonte
de recursos que teriam sidos usados no financiamen
to do programa. No entanto, a partir do momento em
que o Governo reconheceu - isso depois de um logo
tempo - que os recursos foram de emissão primária
de moeda, consideramos que seja irrelevante a dis
cussão sobre a utilização dos compulsórios dos ban
cos ou não. A questão perdeu a importância, perdeu o
significado. A emissão primária de moeda, moeda ob
jeto de emissão primária, não tem carimbo, ela não
vem marcada pela sua origem. Tanto faz ser liberação
de compulsório ou emissão de papel-moeda. Dessa
forma, do ponto de vista técnico, não há qualquer jus
tificativa para que os encargos cobrados dos bancos

para o financiamento fossem referenciados na remu
neração dos depósitos compulsórios. Não há porque
existir esse link, uma vez que se trata de emissão pri
mária de moeda. Considerando que a emissão primá
ria da moeda seria neutralizada pela colocação de tí
tulos públicos federais, é razoável o entendimento de
que aqueles encargos deveriam ser medidos, ter
como parâmetro o custo dos títulos emitidos, não é
verdade? V.Exa. participou de todas as etapas, de to
dos os estudos e de outros procedimentos que prece
deram a implementação do PROER, e dessa forma,
encontrando-se habilitado a explanar sobre o assunto
ex cathedra, porque participou de todo o processo
dessa elaboração, gostaríamos que V.Sa. nos desse
alguns esclarecimentos a respeito. E aí vão as mi
nhas perguntas sobre esse item. De quem partiu a in
feliz sugestão para que o custo dos financiamentos
para os bancos fossem referenciados, tivessem por
parâmetro teórico os rendimentos dos depósitos
compulsórios? Essa é minha primeira pergunta. Se
gunda: essa sugestão foi feita por algum técnico ou
autoridade política do Governo que participava fre
qüentemente das reuniões ou foi determinada pelos
escalões superiores da República, sem qualquer dis
cussão técnica consistente? Qual é o nome dessa ou
dessas pessoas que tenham participado desse proje
to de geração do episódio a que me referi? Terceira
pergunta sobre esse tema: houve a participação ativa
de algum representante dos bancos privados nessa
decisão? Se houve, qual é o nome desse ou desses
representantes e dos bancos que representavam, du
rante as reuniões que levaram a essa decisão? Então,
essas são as perguntas que faço sobre esse tema
enunciado.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Obrigado,
Deputado. Só gostaria de fazer outro esclarecimento
inicial, porque a remuneração, o que é cobrado nas
operações do PROER não é a média dos compulsóri
os do Banco Central e, sim, o título que é dado em ga
rantia, acrescida de um spread de 2% em favor do
Banco Central. Então...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Não falei a remuneração, eu digo, o que
se anunciava é que o referencial não era o custo dos
títulos emitidos, não é? O referencial eram os depósi
tos compulsórios.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - As opera
ções do PROER eram contratadas tendo por encargo
o título dado em garantia, acrescido de um spread de
2%.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO funding dos recolhimentos... o custo médio dos com-
BATOCHIO - E por que se anunciava então que tinha pulsórios. Assim, o papel que ele dava em garantia,
a ver com os depósitos compulsórios? acrescida desse spread de 2%. O que se fazia, Depu-

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Porque o tado? Com a obrigação de fornecer à Comissão de
Banco Central sempre disse e sempre fez como no ... Assuntos Econômicos do Senado um resumo de to-
o fundo do PROER foram os depósitos compulsórios das as operações, com valores, enfim, com todas as
do sistema financeiro, ou seja, os recursos que o Ban- características da operação, sempre se dizia e fazia
co Central cobrava como recolhimento compulsório uma informação no valor de recolhimentos compulsó-
dos bancos e aí tirava recolhimento compulsório de... rios e o custo desses recolhimentos compulsórios, o

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO custo médio que o Banco Central tinha em relação a
BATOCHIO -Isso não levava, se me permite V.Sa. eles, mas esse não era o custo para os bancosqueti-
aqui um atalho, isso não levava à equivocada crença veram operação no PROER, que, como disse, antes
do povo de que na verdade eram os depósitos com- era o papel dado em garantia acrescido de 2%.
pulsórios que estavam a garantir, que estavam a las- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
trear, digamos assim, o custo financeiro dessas ope-
rações? BATOCHIO - Dr. Cláudio Mauch, V.Sa., em 1995, de-

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH _ Não, acho fendia, com veemência, a liquidação extrajudicial
que não foi equivocadamente, o Banco Central sem- pura e simples do Banco Econômico e contribuiu de-
pre afirmou que o funding para as operações do cisivamente para a decisão do Dr. Gustavo Loyola de
PROER são operações dos recolhimentos compulsó- não aceitar Regime de Administração Especial Tem-
rios, não têm nenhuma vinculação com o Orçamento porária, o RAET, para aquele banco. V.Sa. chegou
fiscal. Nunca houve uma dotação do Orçamento fiscal mesmo a admitir e defender a demissão coletiva da
da União para operações do PROER. Nunca houve diretoria do Banco Central, caso fosse dada uma so-
disputa por valores entre PROER e outras atividades lução política para o caso do Econômico, face a pres-
d G . são que a bancada baiana no Congresso Nacionalo overno, seJa...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO exercia à época. V.Sa. inclusive posicionava-se como
um crítico da prática da privatização do lucro e da so-

BATOCHIO - Ora, hoje já fica claro, então, que isso é, cialização do prejuízo. Entendemos, pois, que àquela
no duro mesmo, emissão primária de moeda, esses época, no âmbito do Banco Central não havia preocu-
recursos, não é?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH _ É. Não diria pação com a chamada crise sistêmica. No entanto, o
que se viu foi a implementação do PROER, que repre-

que é emissão primária de moeda. Se bem que o sentou exatamente a socialização não só dos prejuí-
Banco Central, toda vez que se comunica com al- zos causados pelas atividades normais daqueles
guém, por ser autoridade monetária e emissor, não é bancos, mas também dos prejuízos causados pelos
que o Banco Central paga para funcionar e vai emitin- atos ilícitos praticados pelos seus controladores e ad-
do moeda. Quer dizer, toda relação do Banco Central ministradores. Contudo, V.Sa. não se demitiu da Dire-
com a economia se dá via emissão de moeda. toria do Banco Central, constituiu-se num grande de-

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO fensor do programa. Dessa forma, gostaríamos que
BATOCHIO - Injeta-se moeda na circulação... V.Sa. nos explicasse, em primeiro lugar, de quem par-

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Independen- tiu a determinação no sentido de que fosse criada
te de algum funcionário pagando a conta de xerox. uma solução para o problema do Banco Econômico e

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO por extensão para qualquer banco em dificuldade?
BATOCHIO - Muito bem. Gostaria então que V.Exa., V.Sa. já respondeu a essa pergunta em relação ao
se pudesse, me fizesse a bondade de responder o se- Banco Nacional. Faço-a agora em relação ao Banco
gundo item. Econômico. Relembro que V.Sa. havia marcado aque-

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Bom, com re- la posição de que até se demitiria se não fossem ado-
lação à ... quem foi, o que se decidiram não tem nin- tadas as medidas que enunciava. Segunda pergunta:
guém extra. De bancos, certamente ninguém partici- quais as pessoas que participavam freqüentemente
pou, nem teria por que participar e permissão... ; não das reuniões ou dos estudos destinados à elaboração
teria fundamento nenhum. Nas discussões em curso desse programa de atendimento aos bancos, especi-
do PROER, o que se diz, temos um funding, o Banco almente ao Banco Econômico? Terceira indagação:
Central trabalha com o funding, que são os recursos participavam, além de técnicos e autoridades do Go-
compulsórios, e o que vai ser cobrado não vai ser um verno, algum acadêmico, algum doutrinador em eco-
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nomia, algum consultor da iniciativa privada ou repre- vez, não sei, vou tentar responder, e se faltar o senhor
sentante de bancos privados? Caso afirmativo, quem peça-me complementação. Não mudei absolutamen-
seriam essas pessoas? Quarta pergunta: qual foi a te nada. Acho que o PAOEA foi um programa criado
participação ativa que o Sr. Daniel Dantas teve nes- não para salvar banqueiro, absolutamente, não sal-
sas reuniões ou nos contatos com técnicos ou autori- vou nenhum banqueiro. Todas as operações do
dades do Governo a respeito dessa matéria? Quinta: PAOEA foram seguidas por liquidação ou em regime
de quem foi afinal a idéia do desenho do PAOER, tal especial. Nenhum banqueiro recebeu dinheiro do
como foi implementado? Sexta: quais os indicadores PROER para continuar com seu banco. Todas as ope-
de mercado, tais como a movimentação financeira rações tiveram uma transferência de controle acioná-
dos agentes econômicos, movimentação financeira rio e aquele banco sob aquele controle e sob aquela
no interbancário ou outro qualquer que fundamentou administração deixou de existir. Agora, o que foi saI-
a tese de risco de crise bancária na ausência do vo? Isso, sim: os depósitos de todos os milhões de de-
PROER? Finalmente, a última pergunta desse tópico: positantes, pessoas físicas, jurídicas, empresas das
qual o tipo de pressão que V.Sa. sofreu para que con- mais variadas naturezas. Não vejo problema nenhum
cordasse com a socialização do prejuízo que o em ter feito. Fiz, participei do que participei com con-
PROER efetuou, sendo que V.Sa. era um defensor da vicção e não tenho nada que...
não socialização desses prejuízos, momentos antes? O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Espero ter BATOCHIO - Vejo que V.Sa. reluta em abordar esse
conseguido anotar tudo, Deputado. aspecto da mudança de opinião. Não se preocupe.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO Carraro, um grande pensador espanhol, disse que
BATOCHIO - Nós estamos fazendo as coisas rapida- nada lhe causa mais veneração e assombro do que
mente. Vou relembrar a V.Sa.: de quem partiu a deter- alguém que sabe mudar de opinião. Eu queria só sa-
minação para que se encontrasse a solução para o ber o que levou V.Sa. a mudar de opinião.
Banco Econômico? Foi a primeira pergunta. O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, posso

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - O senhor fa- lhe dizer, Deputado. Se o senhor imagina que houve
lou em demissão e tudo o mais. O que propus à Dire- alguma pressão, alguma coisa, em primeiro lugar
toria do Banco Central, e foi aceita e decretada, foi o posso lhe dizer o seguinte: eu nunca pedi para ser e
regime de intervenção, não foi de liquidação. E tam- nunca pedi para continuar. Fui convidado para ser Di-
bém é um voto que está na Diretoria, está arquivado, retor do Banco Central porque era funcionário de car-
à disposição de qualquer pessoa que queira ver, que reira. Alguém achou que podia colaborar com alguma
tenha possibilidade e lá está escrito todas as razões coisa e virei Diretor do Banco Central, com muito or-
de porque foi proposto. Tomada a decisão de fazer a gulho, ser Diretor da casa onde iniciei no estágio inici-
intervenção - e a decisão foi, à vista do momento, ai da carreira. Passei por 6 Ministros da Fazenda, por
como necessária - continuei defendendo a manuten- 5 ou 6 Presidentes do Banco Central e sempre fui
ção da intervenção. Não havia porque ter proposto al- convidado a continuar. Então, nunca tive... Duvido que
guma num dia, ter sido feito, e no dia seguinte mudar alguém possa dizer "Eu fiz um pedido para que o Ma-
de idéia. Então, continuei com minha posição. Na ver- uch continue ou que fosse tal coisa." Se estiver dizen-
dade, não foi mudada por ninguém na Diretoria do do, está mentindo. Jamais alguém foi autorizado ou
Banco Central. A intervenção jamais foi suspensa, ela tem qualquer autorização para dizer que fez isso em
prosseguiu e teve uma solução depois com a assun- meu nome. Então, Deputado, não vejo... Posso enten-
ção de parte do Econômico por um outro banco. der a sua curiosidade, porque o senhor entende o
Então, isso foi o que aconteceu. PAOEA de uma maneira diferente do que eu. Mas

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO não mudei de opinião. Quer dizer, as medidas que
BATOCHIO - Minha pergunta é mais sobre o que le- propus conti~uaram. Ach~ que o PROER é um pr~-

vou V.Sa. a se resignar. V.Sa. era tão veemente nessa grama que fOI bem .conduzl?o. Ele tem u~a expectatl-
t d d t d'd' ti' va de resultado mUito favoravel em relaçao aos dema-

propos a e a o ar ~ss~s me I as _prevls as na el is países do mundo que fizeram programa semelhan-
contra ° Banco Economlco, na relaçao com o Banco te. Sem dúvida nenhuma ele está em melhor situa-
Econômico. O que teria demovido v.Sa. dessa intran- ção do que qualquer outr~, já reconhecido por entida-
sigência? des internacionais, inclusive, revistas econômicas e

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Acho que tudo o mais. Então, não tive essa mudança de opinião.
não houve intransigência nenhuma, Deputado. Tal- O desenho do PROER foi coisa discutida internamen-
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te no Banco Central, como respondi numa pergunta
anterior do Deputado Milton. Não houve interferência
de consultores externos, dizendo "Olha, façam isso
ou façam aquilo" com o sentido de direcionar alguma
solução.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - V.Sa. tem razão, na verdade essa per
gunta já foi respondida. Como temos a angústia do
tempo, vou passar para o item seguinte, mas compre
enda nossa preocupação, Dr. Mauch. Nós queremos
entender mais do que as operações e supostas e pos
síveis impropriedades nelas ocorridas. Queremos en
tender a dogmática, porque isso atende a um fim deli
berado, a uma política e é isso que queremos sindicar
aqui, perguntando sobre as origens do PROER.
V.Sa., assim como toda autoridade do Governo, argu
mentou insistentemente que as irregularidades efeti
vadas nas contas dos Bancos Econômico e Nacional
não foram detectadas, pela insuficiência do número
de auditores no Banco Central, fato que implicava
num serviço frágil de fiscalização. No entanto, desde
o final da década de 80, a fiscalização do Banco Cen
trai já apresentava seguidos relatórios a respeito de
irregularidades que estariam sendo cometidas na
quelas instituições. Em 1993, os auditores do Banco
Central chegaram a apresentar outro documento indi
cando irregularidades na contabilização dos emprés
timos desses bancos. Isso foi matéria de larga divul
gação pela grande imprensa. Adicionalmente, vale
mencionar que o Banco Econômico, desde o final de
1994, passou a recorrer sistematicamente às opera
ções de redesconto, que é um sintoma indicativo de
que as coisas não estão indo nada bem. É importante
frisar que o Sr. Flávio Barbosa, por ocasião da carta
de demissão da função de interventor do Banco Eco
nômico, chegou a afirmar que o Banco Central teria
feito acordo com aquele banco, permitindo que fosse
publicado balanço falsamente positivo, quando já es
tava quebrado. O TCU, Tribunal de Contas da União,
em 1987, também já admitia, em seu relatório, que o
Banco Central permitia ao Banco Nacional exibir seus
balanços fraudados". São anotações constantes dos
documentos a que me refiro. Então, eu lhe pergunto,
Dr. Mauch, por que razão a Diretoria de Fiscalização
ignorou os relatórios e pareceres técnicos dos audito
res, elaborados relativamente aos problemas dos
Bancos Nacional e Econômico? Segundo, gostaria
que VSa. fizesse uma narração, com detalhes, a res
peito do assunto referido, mencionando o nome das
pessoas que, de uma forma ou de outra, influencia
vam as decisões das diretorias de fiscalização - e se
houve pressões -, pressionando para que não fos-

sem tomadas medidas efetivas contra essas institui
ções. Houve pressões, nesse sentido? Serei mais es
pecífico: houve pressões, nesse sentido por parte de
Ministros de Estado, ou do próprio Presidente da Re
pública? Houve pressões, nesse sentido, por parte de
representantes de instituições financeiras privadas?
V.Sa. teria alguma coisa a acrescentar em relação às
acusações do Sr. Flávio Barbosa, cujo teor o senhor
conhece, não?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Conheço.

O SR. DEPUTAOO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Então, são essas as indagações sobre
esse tópico.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Tem mais tópicos, ainda?

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Infelizmente, para VExa., tem, nobre
Deputado Alberto Goldman. Eu sei que sou o último a
perguntar, a paciência de VExa. deve estar no limite,
mas vou pedir um pouco mais de paciência a V.Exa.
Como a questão é grande, a paciência também deve
ser grande.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
terei toda a paciência do mundo. É que há outros com
panheiros Deputados que costumam perguntar e
saem. E aí fica aquele rodízio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Não é o meu caso, esteja seguro.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Com relação
ao Econômico, Deputado, eu acho que tem um trata
mento diferente. O que eu falei antes não foi, exata
mente, o que o senhor colocou agora. Eu disse que o
Banco Econômico tinha processo de acompanha
mento da fiscalização. Inclusive, teve algum termo de
comparecimento, feito na época pelos responsáveis
pela fiscalização do Banco Central, onde havia deter
minações de capitalização. Quer dizer, era um banco
que já tinha um acompanhamento mais de perto. O
Banco Nacional, sim. O Banco Nacional nunca teve, e
eu desconheço qualquer relatório que tivesse chega
do ao nível dos relatórios do Banco Econômico falan
do em fragilidade. Não desconheço, até porque vi de
pois, porque o relatório é de 87. Quando eu cheguei
no Banco, quase dez anos, oito anos depois, não se
ria muito normal estar olhando todos os relatórios de
oito anos atrás. Mas isso está escrito aí por relatórios
que foram feitos. Só gostaria de esclarecer, com rela
ção a isso, que, eventualmente, uma irregularidade
constatada numa inspeção, se tiver uma solução, não
é, por si só, um motivo para haver um regime especial.
Quer dizer, uma instituição financeira pode, dentro
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das suas atividades, ter contabilizado alguma coisa
errada, ter feito alguma operação que não deveria ter
feito.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO- Permita-me V.Exa. essa breve interrup
ção. Dr. Mauch, todos nós nos lembramos de várias
centenas de correntistas fantasmas, no caso do Ban
co Nacional.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - O Banco Na
cional, Deputado - repito - foi uma surpresa a manei
ra como apareceu. Posteriormente, tudo terminou
aparecendo. Mas não tinha, volto a dizer, de meu co
nhecimento, relatórios que propusessem qualquer
medida mais drástica por parte da diretoria. Mesmo
nas anteriores, e muito menos no curto período em
que eu estive na Diretoria de Fiscalização enquanto
ele esteve como banco em situação regular. Então,
sobre essas irregularidade, imagine o seguinte: uma
onda de inadimplência é objeto de fiscalização do
Banco Central. Porque, os devedores não pagarem
os bancos, isso tem que preocupar o Banco Central,
sim. Eu não estou falando nesses casos das opera
ções desse porte, mas de operações normais que os
devedores não tenham pago. Ou seja, quando um
banco começa a ter ativos e é frustrada a sua liqüidez,
ele começa a colocar em risco os seus depositantes.
E essa é a grande preocupação do supervisor bancá
rio. Quer dizer, jamais pode um banco ter ativos de
qualidade duvidosa em relação ao volume dos depó
sitos que ele tem. Quer dizer, patrimônio líqüido, re
cursos próprios mais os ativos têm que superar larga
mente os compromissos que ele tem. Então, essas
inadimplências que acontecem dizem respeito, sim. O
Banco Central verifica a falta de liqüidez e exige provi
sões. Eu não sei exatamente, em todos os relatórios
e a quais o senhor teve acesso e a quais o senhor
está se referindo - quais foram as providências que,
eventualmente, a Divisão Regional de fiscalização to
mou. Porque o inspetor vai ao banco, ou o auditor, faz
o relatório e o manda para uma área interna. E as pro
vidências são determinadas e tomadas ali, naquele
âmbito. Em escala, dependendo do tipo de observa
ção. Esses relatórios, para dizer Sr. Presidente, ...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - São de 1993, e subscritos por auditores
do Banco Central, para explicitar mais a V.Sa. V.Sa.
disse que não sabia quais são os relatórios, além da
decisão do Tribunal de Contas da União. Só para lem
brar a V.Exa.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - O senhor
perguntou, também, eventualmente, que pessoas po
deriam interferir no andamento. Eu diria que desco-

nheço que qualquer pessoa possa interferir em um
processo do Banco Central. Porque o processo, De
putado, inicia como fiscalizador, que escreve e tem
toda a liberdade e a obrigação de ser o mais profundo
possível, ter convicção daquilo que ele está vendo, e
escrever aquilo que ele viu, sugerindo, se for o caso,
as providências que ele entenda frente à regulamen
tação. E isso fica escrito. Não é alguma coisa que pos
sa ser discutida com alguém.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Finalmente, a sua avaliação sobre esse
tópico, porque nós temos que andar com rapidez, so
bre a manifestação do Sr. Flávio barbosa.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - O senhor me
faria o favor de ler novamente?

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - O Sr. Flávio Barbosa, o senhor se lem
bra, se demitiu.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Ele foi inter
ventor do Banco Econômico.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - É, ele se demitiu, ele pediu para se
afastar.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Sim, pediu.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

BATOCHIO - E na carta em que ele toma esta delibe
ração, ele faz sérias e pesadas acusações sobre im
posições de autoridades governamentais, no sentido
de ele agir nessa ou naquela direção. O senhor tomou
conhecimento dessa carta. Eu queria saber a sua
avaliação: se o senhor concorda ou não concorda.
Enfim, qual é o seu juízo de valor sobre essa carta do
Dr. Flávio Barbosa?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Eu acho que
é uma carta feita por uma pessoa. Quem pode melhor
falar sobre ela é, logicamente, quem escreveu. Quan
do o interventor se demitiu, ele fez uma carta. Eu con
fesso que não tenho presente... o senhor disse que
ele teve pressões para fazer alguma coisa. Queria di
zer o seguinte: que o interventor ou liqüidante, por lei,
é autoridade máxima em uma empresa de regime es
pecial.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Ele disse até que o Banco Central teria
feito acordo com o Banco Econômico para que as
ações fossem direcionadas nessa ou noutro sentido.
Esse é o teor dessa carta.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Eu não sei
que acordos poderiam ter sido feitos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Está bem. Passemos, então...
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O SR. CLAuDIO NESS MAUCH - Foi antes da Parlamentar, declarou que o Banco do Brasil e a Cai-
intervenção? xa Econômica Federal financiaram os Bancos Econô-

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO mico e Nacional. Eu tenho a impressão de que V.Exa.
BATOCHIO - Eu estou no penúltimo item. Desde o fi- já respondeu.a essa indagação aqui, feita por um co-
nal de 1994, o Banco Econômico passou a recorrer, lega. O Sr. Angelo Calmon de Sá, em depoimento
sistematicamente, às operações de redesconto. Gos- prestado à CPI dos Bancos, no Senado Federal, de-
taria de alguns esclarecimentos de V.Sa. no que diz poimento esse datado do dia 19 de agosto de 1999,
respeito à comunicação existente entre o DEBAN - o fez declarações a respeito de acusações de que o
senhor sabe, o DEBAN é o departamento que opera o Banco Central teria feito ao Procurador-Geral da Re-
redesconto - e a Diretoria de Fiscalização, nesses ca- pública no sentido de que a direção do Banco Econô-
sos. E V.Sa. era a Diretoria de Fiscalização. Então, mico teria realizado operações ilícitas de emprésti-
como é que eram essas comunicações? O DEBAN mos desde 1988, e detectadas em 1995. Na ocasião,
acendia o alerta de que as operações de redescontos o Sr. Ângelo Calmon de Sá afirmou que essas opera-
estavam sendo insistentemente recorrentes, de modo ções teriam sido consideradas lícitas pelo Banco
a denunciar o sintoma de uma já irreversível doença Central- as palavras são dele, lá na CPI do Senado-
econômica ou financeira do Banco? "nos idos de 1989". Conforme suas palavras, citou, in-

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Operação de clusive, um ofício que teria recebido do Banco Cen-
redesconto, por si só, não é, necessariamente, algu- trai, que, entre outras coisas, dizia o seguinte: "... diri-
ma coisa fora de propósito. Muitos bancos centrais no gido esse ofício do Banco Central ao Sr. Ângelo Cal-
mundo injetam e retiram recursos da economia atra- mon de Sá. V.Sas. não deviam nem nos consultar se
vés de taxas de redesconto e a maneira de fixar taxa. poderiam ou não fazer essa operação. V.Sas. sabem
No Brasil, infelizmente, o redesconto é uma coisa que que podem fazer". Posteriormente, segundo o próprio
ficou um pouco fora de uso. Os bancos que entram no Calmon de Sá, o Banco Central enviou outra corres-
redesconto começam, parece, a ter um pouco mais pondência desautorizando a prática daquelas opera-
dificuldade em buscar recursos no mercado. Mas o ções, recomendando que as operações já realizadas
DEBAN tem regras muito claras, Deputado, para fazer fossem liqüidadas no seu vencimento. O Banco Cen-
operações de redesconto. Cada instituição financeira trai, ao longo do tempo, tem cometido equívocos, atos
tem um limite e deve apresentar determinado volume de suposta ingenuidade, atos de incompetência técni-
de garantias. E isso deve ser seguido. As comunica- ca, e outras falhas, que, muitas vezes, têm traduzido
ções, o Banco Central pode saber a qualquer.... importantes prejuízos para o Tesouro. O Sr. Calmon
Assim como o senhor está falando do Departamento de Sá e outros ex-banqueiros já têm ações contra o
de Operações Bancárias, o Departamento de Fiscali- Banco Central, pedindo indenização por conta de
zação, as regionais de fiscalização podem saber, a ações do Banco Central em relação aos seus bancos.
qualquer momento, o volume de operações que um E aí eu faço três perguntas e vou encerrar: a este pro-
banco esteja tomando no Banco Central, via redes- pósito, Sr. Cláudio Mauch, V.Sa. mencionou aqui, no
conto. E leva isso em consideração nas fiscalizações início do seu depoimento, as prontas intervenções e
que são feitas. liqüidações daquelas instituições financeiras que in-

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO tegraram aquilo que o Senador Requião, com muita
BATOCHIO - Mas o fato de um banco recorrer fre- verve, denominava de partícipes da cadeia da felici-
qüentemente à assistência financeira de liqüidez do dade. V. Exa. se lembra dessa expressão utilizada
Banco Central não é motivo para acentuar os procedi- pelo nobre Senador Roberto Requião. E essas ações
mentos de auditoria nesses bancos que, recorrente- do Banco Central foram imediatas, fulminantes, incisi-
mente, vão ao redesconto? vaso Na medida em que aparecia, digamos assim, a

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Provavel- presença de uma dessas instituições financeiras, na
mente, deve ter sido feito. O Banco Econômico era um tal cadeia da felicidade que integrou, lá, o escândalo
banco que era, até onde eu me lembro, bastante dos precatórios, o Banco Central agia de forma fulmi-
acompanhado pela fiscalização de Salvador. nante, imediata. Eu queria acrescentar aqui, então,

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO uma pergunta: consta que de todas essas que sofre-
BATOCHIO - Anoto que essa recorrência ao redes- ram intervenção, liqüidação, todas elas, à exceção de
conto operou-se no ano de 1994. Bem, o Dr. Gustavo uma, me parece, esta intervenção foi levantada, a Ii-
Loyola, em depoimento prestado na última quinta-fei- qüidação foi transformada em um regime mais benig-
ra nesta Comissão, respondendo à pergunta de um no, previsto na lei, que não vamos detalhar, enfim, es-

'.' ., ~.



O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
- Mais de cinco bilhões. A instituição dele recebeu 5 bi
lhões para evitar a tal chamada crise sistêmica. E, agora,
ele ficou com os títulos que foram convertidos em moeda
nacional, com correção cambial, e os títulos subiram tan
to de valor que ele é credor do Tesouro. Realmente, é
uma coisa de cabo de esquadra, se me permtte o Depu
tado Alberto Goldman, afeto às navegações marinhas, a
quem já atribuiu o timão outro dia.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Isso
é coisa do Milton Temer, que é oficial da Marinha. Isso
é coisa para ele. (Risos.)
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sas coisas. Então, eu lhe pergunto: o que justificaria, O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
em primeiro lugar, essa ação tão rápida e fulminante BATOCHIO - Poderia VSa. explicar para esta Comis-
em relação àquelas entidade financeiras, às vezes são as divergências entre as apurações de irregulari-
modestas, se é que uma corretora de valores ou uma dades de controladores e administradores dos ban-
outra instituição congênere pode ser modesta, sofre- cos sob intervenção incluídas no PROER, realizados
ram logo essa ação fulminante, rápida, eficaz? E, com pelo Banco Central, e a defesa dos acusados? E, fi-
relação aos bancos, que vêm apresentando sintomas nalmente, VSa. tem conhecimento dos fundamentos
de uma moléstia financeira crônica, desde 1988, se alegados pelos ex-banqueiros para pleitear a indeni-
arrastando com recorrentes penicilinas e vitaminas zação que vem aí, em forma de ações judiciais contra
B-12, na enfermaria do redesconto do Banco Cen- a viúva?
trai? Quer dizer, o que justifica esse descompasso, O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - (Inter-
essa diferença de método de ação em relação àque- venção inaudível.)
las financeiras e esses bancos de grande influência? O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
Então, termino aqui as minhas indagações. Esta é a pri- BATOCHIO - O Deputado José Pimentel me informa
meira pergunta. Segunda, sobre esse tópico: vSa. pode- aqui, com dados precisos, que a injeção recebida
ria nos garantir que a ação do Banco Central contra os pelo Banco Econômico foi de 7 bilhões, 191 milhões e
ex-controladores dos bancos sob intervenção foram cor- alguns reais. E, agora, vem aí mais uma conta de 2 bi-
retas e que não corremos riscos de sofrermos mais pre- Ihões, por parte do seu antigo controlador. Muito obri-
juízos em relação às ações conduzidas de forma incorre- gado, Sr. Presidente. Eram essas as indagações que
ta pela autoridade monetária no âmbtto do PROER? Qu- eu queria fazer.
ero lembrar a vSa. que a conversão dos títulos em moe- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
da alienígena, em moeda estrangeira, para a moeda na- - A Presidência agradece o poder de síntese de trinta
cional, com a preservação de correção cambial, com o e um minutos. Com a palavra o Dr. Cláudio Mauch.
devido respetto, a mim isto se me afigura, para dizer o mí- O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Tentando co-
nimo, uma grande, uma enorme, uma monumental ação laborar com a rapidez, o senhor faz várias colocações
de favorecimento de quem ficou com esses títulos. Aliás, aqui. Uma, entre liqüidações de instituições, como as
se a variação cambiável podia entrar na linha de conside- corretoras e distribuidoras que, como o senhor falou,
ração dos administradores do Banco Central, no sentido mencionou o Senador Requião. Se o senhor olhar to-
de que essa correção cambial poderia transformar os ati- dos aqueles motivos de liqüidação, Deputado, o se-
vos do banco, depois de um, ou dois, ou três anos, supe- nhor vai ver que todos eles foram por má condução no
riores aos seus passivos, como parece que vai aconte- mercado, por participarem, efetivamente, de forma
cer. O Sr. Ângelo calmon de Sá é credor do Tesouro Na- contrária às práticas de mercado de transação com
cional de cerca de 2 bilhões de reais, pelo que consta, aí, papéis, que levaram, sem dúvida nenhuma, a um des-
em decorrência da correção desses títulos, da correção virtuamento daquele mercado instituições que servi-
cambial. Isso, depois do PROER ter injetado quanto, De- ram apenas para fazer passagem de recursos. Os
pulado Pimentel, no Banco Econômico? bancos, quando verificado que têm outras conse-

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL _ Mais de qüências diferentes de uma corretora... Não resta dú-
cinco bilhões. vida, a corretora tem aqueles clientes. E no caso des

sas aí tinha a situação de prática de mercado contrá
ria totalmente à regulamentação vigente. Muitas de
las não tinham passivo a descoberto. Pelo contrário,
quando transformadas, pagaram tudo o que deviam,
saíram do mercado e ficaram com o saldo do patrimô
nio. Nada foi expropriado dessas pessoas, absoluta
mente. Apenas se tirou a atividade do mercado por
conta do que estava ocorrendo. O banco requer, no
mínimo, urna possibilidade de dizer o seguinte: vamos
tentar ver se tem uma solução de mercado para evitar
que o problema vá para um número ilimitado de cor
rentistas . Porque a liqüidação, Deputado, não é uma
punição, eu já disse isso antes. A punição vem atra
vés dos instrumentos legais que existem, regulamen-
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tares, dentro do Banco Central, dentro do seu âmbito não, não sei, são os advogados dele que devem sa·
administrativo, e legais, depois, por ações públicas ou ber. Se tem base para entrar com uma ação contra o
outras. Então, no mínimo, o banco precisa ter uma Banco Central ou contra o Governo para pleitear algu-
análise sobre todos esses reflexos e se é possível ter ma coisa porque foi errado, aí o administrador do Ban-
uma solução de mercado, diferente dessas correto- co Central fica naquela situação: é processado por
ras, só para ficar nesse exemplo. Ações contra ban- um lado, é processado por outro. Quer dizer, daqui a
queiros. Eu queria só lembrar, no caso, quando o se- pouco não vai mais ter diretor do Banco Central.
nhor falou da conversão dos braids em papéis com Então, eu acho que essas ações que estão correndo,
correção cambial: se não tivesse sido feito nada, a claro que o Governo, certamente, tem as suas razões.
massa continuaria tendo braid por variação cambial, Entende que as medidas que o Banco Central tomou
não mudaria absolutamente nada. Quer dizer, essa foram corretas, foram embasadas na legislação, e vai
variação cambial seria apropriada ou nos braids ou defender por uma questão de discutir na justiça que
no papel nacional, que mantém a mesma característi- não está disponível. A decisão não é do Banco Cen-
ca. Então, isso é decorrência de lei. Quando o credor trai, a decisão é da justiça. E o Banco Central, através
passa a ser uma entidade brasileira, ele não fica dele, da sua procuradoria, do próprio Governo, vai de-
como credor externo, ele nacionaliza com as mesmas fender e tentar mostrar que a razão estava com o
condições. E isso, só para complementar, possibilitou Banco Central ao decretar o regime, e fez de acordo
que o Banco Central do Brasil liberasse garantias de com a lei, e não por um ato, simplesmente, sem fun-
operações com o Banco de Compensações Internaci- damento nenhum.
onais, para efeito de liberação de limites, e tomasse O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
recursos no mercado internacional. Então, o reflexo - Com a palavra, o Deputado José Antonio Almeida.
dela, ou seja, a extinção da dívida externa estava ga- O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
rantida por outras garantias da República. Ao se - Sr. Presidente, Sr. Relator, Dr. Cláudio Mauch. V.Sa.,
transformar em uma dívida interna, com as mesmas respondendo a uma pergunta do Relator, falou sobre
características, possibilitou a liberação de garantias. a questão do momento da intervenção. Dizia, inclusi-
Então, não vejo nada diferente do que ocorreria se ve, e já repetiu aqui, a questão de que, para alguns,
nada fosse fe~o. Continuaria a variação cambial. Eu esse momento ainda não deveria ser aquele, para ou-
não diria que o ex-banqueiro passa a ser credor, por- tros já deveria ter sido feita antes a intervenção. Mas
que, se hoje, na liqüidação, a moeda da massa tem V.Sa. disse, na resposta ao Relator, e eu anotei, que
que pagar a TR, se ela for superavitária, se puder pa- existem alguns parâmetros legais que devem ser ob-
gar a TR, vai pagar o encargo, o juro, até a força pos- servados para definir o momento da intervenção. Eu
sível. Então, digamos, se nas operações corrigidas pergunto: quais são esses parâmetros legais?
pela TR o valor chegasse a 5 mil, e, com alguns ga- O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Uma coisa
nhos patrimoniais decorrentes de variações outras que está claramente prevista em lei, por exemplo, é ir-
ocorridas muito tempo depois da intervenção, essa regularidades na conta de reserva bancária. Quer di-
massa apresenta possibilidade de pagar seis, há que zer um banco que apresente a sua conta de reserva
pegar os cinco e atribuir, então, a ele a taxa de juros bancária está previsto na lei. Embora possa dizer. ..
correspondentes nos contratos originais e, então, ver O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
o novo valor a ser pago. Isso está previsto na lei. - E como se apura o momento em que se deu a irre-
Então, eu não vejo muito essa possibilidade de dizer gularidade? Quer dizer, no momento em que há uma
que, simplesmente, vai sair com dinheiro. E outra, as irregularidade na conta de reserva bancária... V.Sa.
ações de indenização: o Banco Central, quando de- disse, aqui, que é contador, que é auditor do Banco
ereta uma intervenção, uma liqüidação, um regime Central. Eu sou leigo, eu sou advogado, mas não atuo
especial, quando toma qualquer medida, claro que nessa área. Então, a minha pergunta: existem parâ-
ele faz dentro daquilo que entende como sendo a metros legais para definir o momento da intervenção.
ação mais correta naquela momento, dentro das con- V.Sa. está se referindo a irregularidade na conta de
dições que ele está trabalhando. Claro que contra isso reserva bancária. De que montante? Como se apura
poderão se insurgir pessoas: ex-controlador, ex-admi- essa irregularidade? Que tipo de irregularidade é
nistrador; ou num programa como o PROER, as expli- essa?
cações todas, ações de improbidade, essas coisas, O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, só para
tudo para discutir o que foi feito. Então, dizer que o dar um exemplo de irregularidade na reserva bancá-
ex-controlador não pode alegar... Se ele tem razão ou ria, Deputado, se um banco não tem condições mais
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de financiar a sua posição no mercado, se, eventual
mente, os limites que ele tem para tomar - redescon
tos do Banco Central - já estão tomados ou ele não
tem garantia, e ele deixa de cobrir as suas contas de
reserva bancária, eu estou dizendo que esse é um
caso que está previsto como um dos suficientes para
que seja decretado o regime especial. Não é o único.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Mas é intervenção ou regime especial? Qual é a di
ferença de gradação? Ou não há? Aí, é uma questão
de juízo de conveniência e oportunidade: se faz a in
tervenção ou se faz o regime de administração espe
cial?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, exis
tem, dois regimes mais utilizados: é a intervenção e a
liqüidação. Existe, ainda, o RAET.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
-Sim.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - O RAET foi
utilizado... Basicamente, foi criado por ocasião, princi
palmente, quando foi feita uma grande...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Criado, por quê? V.Sa. me perdoe, mas, criado por
quê? Por lei, por medida provisória, por resolução do
Banco Central?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, foi um
decreto-lei. O regime especial não poderia ser criado
pelo Banco Central. Foi um decreto, o Decreto Lei
2.321, se não me falha a memória, ainda. E previu,
principalmente, quando houve uma ocorrência muito
grande de bancos estaduais. Então, isso também vi
sava a colocar recursos na conta de reserva monetá
ria para atender esse compromisso. Pela Lei 6.024,
existem dois regimes: a intervenção e a liqüidação ex
trajudicial. A intervenção tem um período de seis me
ses, e prorrogado por um outro período. Após isso, ou
no decorrer desse período...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- A liquidação.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não. Eventu
almente, pode ter uma solução: alguém vai lá, compra
o banco, ou o controlador bota dinheiro.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Se não houver, pode liqüidar.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Aí, o final se
ria a liqüidação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Certo. Agora, a minha pergunta é a seguinte: como
é que se define que vai se fazer administração especi
al temporária ou intervenção? Quem define isso?
Que juízo é esse? É um juízo do Banco Central, de

conveniência, ou a lei diz que pode ser feita uma coisa
e outra?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, o Banco
Central tem liberdade para escolher o regime.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Está certo. Eu vou fazer só mais uma pergunta, por
que já começou a Ordem do Dia e a votação. V.Exa.
falou que, no caso do Banco Nacional, é impossível
dizer que não houve falha. Houve falha. V.Exa. disse,
também, com relação ao Banco Nacional, que havia
nele dificuldade de liqüidez, mas não havia dificulda
de patrimonial. Na sua resposta ao Relator, dizia o se
guinte: havia dificuldade de liqüidez do banco, de re
pente, mas para a Diretoria do Banco Central não ha
via dificuldade patrimonial. O Banco Nacional queria
respaldo, queria patrimônio para respaldar a sua situ
ação. Eu pergunto: como é que se avaliava a situação
patrimonial do Banco Nacional? Nisso, estaria incluí
da, de alguma forma, a chamada maquiagem dos ba
lanços? Como foi divulgado, mencionavam créditos
fictícios pela decorrência de operações também fictí
cias. Nisso aí estava incluído o patrimônio do banco?
Quer dizer, isso era um ativo do banco? Era essa situ
ação patrimonial que ele tinha? E mais, V.Sa. disse
que o Banco Central não viu, as empresas de audito
ria não viram, outras empresas que teriam que classi
ficar o Banco não viram. Mas eu pergunto: alguma co
isa foi feita contra quem não viu?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Bem, Depu
tado, só gostaria de fazer uma... Com relação à inter
venção, acho que nós já respondemos na anterior. O
que eu falei com relação ao Banco Nacional é que é
diferente do Banco Econômico - e eu vou voltar à res
posta do Banco Econômico. O Banco Econômico ti
nha relatório de acompanhamento, inclusive, com ter
mo de comparecimento. Já há um acompanhamento,
inclusive, do ponto de vista patrimonial, já sendo feito
há mais tempo. Do Banco Nacional não tinha uma in
dicação desse tipo, salvos os exemplos que alguns
Deputados deram aqui de relatório do ano de 1987,
de 1989, e citavam algumas coisas bastante específi
cas, e que não tiveram continuidade como se fosse
um problema que iria continuando para o futuro. Des
culpe-me, a última pergunta que o senhor fez...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Perguntei se nos ativos do Banco Nacional estavam
esses créditos fictícios.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, note
bem. O Banco Central toma conhecimento da situa
ção de uma instituição financeira, em primeiro lugar,
através do balanço que ela é obrigada a encaminhar
a cada mês ao Banco Central, mais algumas informa-



PARECERES

"Art. 149 .

§ 2° As contribuições sociais e de intervenção
no domínio econômico de que trata o caput deste ar
tigo:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° Acrescentam-se o art. 149 da Constitui
ção Federal os seguintes parágrafos, renumeran
do-se para § 1° o atual parágrafo único:.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI
TUiÇÃO N° 277-C, DE 2000, QUE "ALTE
RA OS ARTS. 149, 155 E 177 DA CONSTI
TUiÇÃO FEDERAL".

Redação para o Segundo Turno de
Discussão da Proposta de Emenda a
Constituição n° 2n-B, de 2000, que "Altera
os arts. 149 1n da Constituição Federal".

~Proposta inicial publicada no OCO de 16·8·00
- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça de Redação pu
blicado no OCO de 8-11-00
- Parecer da Comissão Especial publicado no OCO de 20-9-01

47298 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200\

ções gerenciais que complementam as informações O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
de balanço. E o Banco Central, no uso de sua atribui- - Quer dizer, a solução é apenas do mercado. Não há
ção de fiscalizador, vai às instituições fazer inspeções uma solução daquele que controla, que fiscaliza, que,
diretas, verificar se os números que estão nos balan- como o senhor diz, é supervisor bancário? Elas não
cetes são aqueles que estão comprovados por docu- são credenciadas para dar esses relatórios?

mentação, por empréstimo. O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Na medida
O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA provisória do PROER foi estabelecido uma responsa-

- Isso foi feito com relação ao Nacional? bilização para as empresas de auditoria, coisa que
O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Todos os não existia, Deputado. Dali para frente começou a

bancos devem passar sempre por fiscalização. existir.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Mas o senhor não sabe se no Banco Nacional foi fe~o? - Obrigado.

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Foi lido aqui O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
neste plenário vários trechos... - Antes de encerrar a presente reunião, informo que a

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA assessoria do Dr. Agílio Monteiro Filho, Diretor da Po-
- Mas o senhor não tinha conhecimento antes? lícia Federal, já entrou em contato, e nesta semana

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Não, o Banco será marcada audiência. Agradeço a presença aos
Nacional sofreu intervenções ao longo do período, Srs. Parlamentares, ao depoente, Sr. Cláudio Mauch,
sim; inspeções ao longo do período. Passou, sim, por aos demais presentes, e convoco reunião de audiên-
inspeções ao longo do período. cia pública a realizar-se amanhã, dia 3 de outubro de

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA 2001, quarta-feira, às 14h, no Plenário 3, com a pre-
_ Mas o senhor disse que ninguém viu esse quadro. sença do Sr. Gustavo Franco, economista e ex·Presi-
Esse quadro ninguém viu. O senhor disse que o Ban- dente do Banco Central do Brasil. Está encerrada a

reunião.co Central não viu, que a empresa de auditoria não
viu, empresas outras não viram que classificavam o
banco numa situação patrimonial boa. Eu quero sa
ber: foi feita alguma coisa contra quem não viu?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - O Banco
Central, de certa maneira, teve que assumir toda a
culpa por tudo isso por ser o responsável principal,
Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Mas ninguém foi punido?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Quem sofreu
todo esse desgaste por ter falhado. Mais uma vez re
conheço: houve uma falha do Banco Central em não
ter detectado operações ilíquidas registradas como
boas no ativo de um banco. As outras empresas, em
presas de rating e empresas que fizeram um banco
de investimento, que fizeram lançamentos, não tem
responsabilização com relação a elas. O que elas po
dem ter é, eventualmente, uma queda de percepção
de qualidade de seus serviços por conta de outros.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Elas dão atestado de liquidez, de idoneidade, e
nada acontece com elas, se aquela instituição para
quem foi dado atestado de liquidez na verdade não é
idônea?

O SR. CLÁUDIO NESS MAUCH - Eu acho que
eventualmente algumas podem perder clientela. Sin
to-me frustrado por isso.



I - nas operações com os lubrificantes
e combustíveis derivados de petróleo, o im
posto caberá ao Estado onde ocorrer o con
sumo;

11 - nas operações interestaduais, en
tre contribuintes, com gás natural e seus de
rivados, e lubrificantes e combustíveis não
incluídos no inciso anterior, o imposto será
repartido entre os Estados de origem e de
destino, mantendo-se a mesma proporcio
nalidade que ocorre nas operações com as
demais mercadorias;

111 - nas operações interestaduais com
gás natural e seus derivados, e lubrificantes
e combustíveis não incluídos no inciso I
deste parágrafo, destinadas a não-contribu
inte, o imposto caberá ao Estado de origem;

IV - as alíquotas do imposto serão de
finidas mediante deliberação dos Estados e
Distrito Federal, nos termos do § 2°, XII, g,
observando-se o seguinte:

a) serão uniformes em todo o território
nacional, podendo ser diferenciadas por
produto;

b) poderão ser específicas, por unida
de de medida adotada, ou ad vaiarem, inci
dindo sobre o valor da operação ou sobre o
preço que o produto ou seu similar alcança
ria em uma venda em condições de livre
concorrência;

c) poderão ser reduzidas e restabeleci
das, não se lhes aplicando o disposto no art.
150, 111, b.

§ 5° As regras necessárias à aplicação do dis
posto no parágrafo anterior, inclusive as relativas à
apuração e à destinação do imposto, serão estabe
lecidas mediante deliberação dos Estados e do Dis
trito Federal, nos termos do § 2°, XII, g."

Art. 3° O art. 177 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 177 ..

XII- .

IX - .

§ 2° .

h) definir os combustíveis e lubrifican
tes sobre os quais o imposto incidirá uma
única vez, qualquer que seja a sua finalida
de, hipótese em que não se aplicará o dis
posto no inciso X, b;

i) fixar a base de cálculo, de modo que
O montante do imposto a integre, também
na importação do exterior de bem, mercado
ria ou serviço.

a) sobre a entrada de bem ou merca
doria importados do exterior por pessoa físi
ca ou jurídica, ainda que não seja contribu
inte habitual do imposto, qualquer que seja
a sua finalidade, assim como sobre serviço
prestado no exterior, cabendo o imposto ao
Estado onde estiver situado o domicílio ou o
estabelecimento do destinatário da merca
doria, bem ou serviço;
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I - não incidirão sobre as receitas de- cações, derivados de petróleo, combustíveis e mine-
correntes de exportação; rais do País,

11 - poderão incidir sobre a importação § 4° Na hipótese do incho XII, h, observar-se-á o
de petróleo e seus derivados, gás natural e seguinte:
seus derivados e a álcool combustível;

111 - poderão ter alíquotas:

a) ad vaiarem, tendo por base o fatu
ramento, a receita bruta ou o valor da ope
ração e, no caso de importação, o valor
aduaneiro;

b) específica, tendo por base a unida
de de medida adotada.

§ 3° A pessoa natural destinatária das opera
ções de importação poderá ser equiparada a pes
soa jurídica, na forma da lei.

§ 4° A lei definirá as hipóteses em que as contri
buições incidirão uma única vez."

Art. 2° O art. 155 da Constituição Federal passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 155 .

§ 3° A exceção dos impostos de que tratam o
inciso 11 do caput deste artigo e o art. 153, I e 11, ne
nhum outro imposto poderá incidir sobre operações
relativas a energia elétrica, serviços de telecomuni-

§ 4° A lei que institui contribuição de interven
ção no domínio econômico relativa às atividades de
importação ou comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool
combustível deverá atender aos seguintes requisitos:



COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.717/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 31-10-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1997.
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

Encontra-se sob analise nesta Comissão o Pro
jeto de Lei n°3.717, de 1997, originário do Poder Exe
cutivo, tendo como finalidade alterar para "Ponte so
bre o Vale do Menino Deus" a denominação da ponte
sobre o Km 316,5 da BR-158 - RS.

Na Exposição de Motivos que acompanha a
Mensagem Presidencial, diz-se que o projeto foi ela
borado em consonância com Indicação oriunda da
Câmara os Deputados, de autoria do Deputado Nel
son Marchezan. A apresentação da propositura tem
como motivação o fato da população das localidades
adjacentes àquela ponte estar insatisfeita com a pre
sente denominação: "Ponte sobre o Vale dos Diabos".
Segundo a Exposição de Motivos, de fato, trata-se de
área belíssima, contemplada com aprazíveis balneá
rios, importante turística e economicamente, não ha
vendo razão, portanto para que se perpetue denomi
nação tão sinistra. Além disso, argumenta-se, já exis
te nas imediações da referida ponte um bairro cujo
nome é "Campestre do Menino Deus".

Esgotado o prazo regimental , não foram apre
sentadas emendas ao projeto. É o relatório .

11 - Voto do Relator

Folga-nos saber que a solicitação e encaminha
da por esta Casa ao Poder Executivo, nos termos pro
postos pelo nobre Deputado Nelson Marchezan, te
nha recebido célere e total respaldo do Ministério dos
Transportes e da Presidência da República.

Com efeito, justificável é a retensão dos morado
res próximos à ponte sobre e Km 316,5 da BR-158, no
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I - a alíquota da contribuição poderá ser: - termo e recebimento de emendas

a) diferenciada por produto ou uso; - parece do Relator
- parece da Comissão

b) reduzida e restabelecida por ato do
Poder Executivo, não se lhe aplicando o dis
posto no art. 150, 111, b.

11- os recursos arrecadados serão destinados:

a) ao pagamento de subsídios a pre
ços ou transporte de álcool combustível, gás
natural e seus derivados e derivados de pe
tróleo;

b) financiamento de projetos ambientais
relacionados com a indústria do petróleo e
do gás;

c) ao financiamento de programas de
infra-estrutura de transportes."

Art. 4° Enquanto não entrar em vigor a lei com
plementar de que trata o art. 155, § 2°, XII, h, da
Constituição Federal, os Estados e o Distrito Fede
ral, mediante convênio celebrado nos termos do §
2°, XII, g, do mesmo artigo, fixarão normas para re
gular provisoriamente a matéria.

Art. 5° Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua promulgação.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001.

* PROJETO DE LEI N° 3.717-B, DE 1997
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.163/97

Altera a denominação da ponte sobre
o km 316,5 da BR-158JRS; tendo parece
res: da Comissão de Viação e Transportes,
pela aprovação (Relator: Dep. Gonzaga Pa
triota); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade a técnica legislativa,
contra o voto do Deputado Marcos Rolim
(Relator: Dep. Cezar Schirmer)

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

• Projeto inicial publicado no DCD de 22-10-97

SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Viação e Transportes:

- termo de recebimento de emendas
- parece do Relator
- parece da Comissão

11 - Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação:
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Rio Grande do Sul. A provável inospijalidade do lugar
em tempos remotos, quando de sua ocupação, e que
pode ter ensejado a denominação existente - Vale dos
Diabos - já não corresponde, certamente, à imagem
que habitantes e visitantes têm daquelas terras.

Natural, portanto, que haja desconforto com o
nome conferido à citada ponte, já que está a ir de en
contro ao que os olhos dos passantes descortinam.
Se de tal beleza é dotado o vale, não pode ser ele do
Diabo, senão de fato, do Menino Deus.

Atendidas as exigências da Lei na 6.682, de
1979, e não se vislumbrando qualquer prejuízo ao
trânsito local a partir da alteração proposta, votamos
pela aprovação do Projeto de Lei na 3.717, de 1997.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1997. 
Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 3.717/97, nos termos do parecer
do Relator.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
João Henrique, Presidente - Leônidas Cristino,

Vice-Presidente - Célia Mendes - Lael Varella 
Oscar Andrade - Paulo Gouvêa - Sérgio Barcellos 
Mário Martins - Mauro Lopes - Moreira Franco - Ro
naldo Perim - Marcos Vicente - Mário Negromonte 
Pedro Henry - Roberto Rocha Chico da Princesa 
Teima de Souza - Dolores Nunes - Felipe Mendes 
Osvaldo Reis - Duílio Pisaneschi - Philemon Rodri
gues - José Egydio - De Velasco - Arnon Bezerra
Cadinho Mattos e Emerson Olavo Pires.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1997.
Deputado João Henrique, Presidente - Deputado
Gonzaga Patriota, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.717-AJ97

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art. 10

, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presiden
te determinou a abertura e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões, prazo para apresentação de
emendas a partir de 29-6-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 1999. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Presidente.

I - Relatório

O projeto, como indica a ementa, altera a deno
minação de ponte em rodovia federal.

A Comissão de Viação e Transportes aprovou o
projeto.

11 - Voto do Relator

Nada há a opor ao projeto no que toca a esta
Comissão apreciar.

Assim, opinamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do PL na
3.717/97.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2000 
Deputado Cesar Schimer, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado Marcos Rolim, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Lei na 3.717-A/97, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Cezar Schirmer. O Deputado
José Genoíno absteve-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e

Osmar Serraglio Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Antônio Carlos Konder
Reis, Augusto Farias, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoino, José Roberto Batochio, Lucia
no Bivar, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim,
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Marchezan, Nelson
Trad, Ney Lopes, Paulo Magalhães Renato Vianna,
Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda Zu
laiê Cobra, Atila Lins, Claudio Cajado, Domiciano Ca
bral, Dr, Benedito Dias, João Leão, Léo Alcântara
Nelo Rodolfo, Nelson Pellegrino, Odílio Balbinotti,
Osvaldo Reis e Rita Camata.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2001 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 9-8, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera a Lei n° 8.009, de 29 de março
de 1990, que "dispõe sobre a impenhorabi
lidade do bem de família"; tendo pareceres:
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\I - Voto do Relator

O Projeto contém, inegavelmente, o mérito de
defender os interesses da família, impedindo uma
eventual penhora do único imóvel residencial de que
dispõe.

A matéria já foi objeto de larga discussão, quan
do da aprovação da Lei na 8009, de 29 de março de
1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem
de família.

Com efe~o, esta Lei estabeleceu as excessões
admissíveis, tais como os critérios trabalhistas e pre
videnciários, em função de empregados da própria
residência; débito corrente de financiamento ou hipo
teca para aquisição do mesmo; ou, ainda, no caso de
ter o imóvel sido adquirido com produto de crime.

Posteriormente, quando da aprovação da Lei na
8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre a
locação dos imóveis urbanos, foi inserida mais uma
exceção à impenhorabilidade, desta vez para alcan
çar a fiança decorrente de contrato de locação.

Dessa forma, o avanço obtido com a Lei anterior
foi repentinamente subtraído pela Lei do Inquilinato, a
qual permite que o aval dado por pessoas de bem, em
razão de amizade e confiança, possa no futuro vir a
comprometer a segurança de sua própria família, po
dendo ser desalojada do único imóvel residencial,
que irá a leilão para pagamento de dívidas oriundas
de aluguel de outrem.

Essas as razões que embasam suficientemente
o Projeto de Lei nO 9, de 1999, e que nos levam a votar
por sua aprovação.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 1999. 
Deputado José Unhares, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei na 9, de 1999, nos termos do
parecer do Relator, Deputado José Unhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Alceu Collares, Presidente, Airton Roveda,

Almerinda de Carvalho, Angela Guadagnin, Antônio
Palocci, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos
Mosconi, Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito
Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler Morais, Hen
rique Fontana, Jorge Alberto, Jorge Costa, José Car
los Coutinho, José Unhares, Lavoisier Maia, Lidia Qu
inan, Lúcia Vânia, Marcondes Gadelha, Marcos de
Jesus, Nilton Baiano, Osmânio Pereira, Pastor Ama
rildo, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Re
nildo Leal, Rita Camata, Sérgio Carvalho, Teté Bezer
ra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso - Titulares;
Almeida de Jesus, Antônio Joaquim Araújo, Arnon
Bezerra, Celso Giglio, Costa Ferreira, Ivanio Guerra,

SUMÁRIO

da Comissão de Seguridade Social e Famf- É o Relatório.
lia, pela aprovação (Relator: Deputado José
Unhares); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com emenda (Rela
tor: Deputado Léo Alcântara).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação - art. 24,11)

'Projeto inicial publicado no DCD de 19-3-99

I - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

\I - Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- emenda oferecida pelo Relator

- parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 9/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 20 de abril de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de abril de 1999. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei na 9, de 1999, do nobre Deputa
do Paulo Paim, tratando da impenhorabilidade do
bem de família de que cuida a Lei na 8.009, de 29 de
março de 1990, pretende revogar dispositivo acresci
do pela Lei na 8245, de 18 de outubro de 1991 ( Lei do
Inquilinato), que permite a penhora do imóvel residen
cial da família decorrente de fiança concedida em
contrato de locação.

No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas ao Projeto.



Substitua-se, no art. 1° do projeto, a
palavra "item" por "inciso".

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2001. - Deputa
do lnaldo Leitão.

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
emenda, do Projeto de Lei n° 9-A/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Léo Alcântara

Participaram da votação os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Antônio Carlos Konder
Reis, Augusto Farias, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoino, José Roberto Batochio, Lucia
no Bivar, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim,
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Marchezan Nelson
Trad, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Renato Vianna,
Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda Zu
laié Cobra, Átila Lins, Claudio Cajado, Domiciano Ca
bral, Dr. Benedito Dias, João Leão, Léo Alcântara
Nelo Rodolfo, Nelson Pellegrino Odí1 io Balbinotti,
Osvaldo Reis e Rita Camata.

Sala da comissão, 2 de outubro de 2001. - Deputa
do lnaldo Leitão, Presidente.

EMENDA ADOTADA - CCJR

PROJETO DE LEI N° 9-A/99

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões, prazo para recebimento de emendas a partir
de 5-4-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Damaci
Pires de Miranda, Secretária Substituta.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe busca revogar dis
positivo do art. 3° da Lei n° 8.009, em virtude do qual o
bem de família do fiador de um contrato de locação
não é protegido pela impenhorabilidae.

De acordo com a justificação, este dispositivo
vai de encontro ao espírito da Lei n° 8009, pois a fian
ça em contrato de locação traduz uma dívida que be
neficia a terceiros, e não à família do próprio fiador.

O projeto de lei foi aprovado pela Comissão de
Seguridade Social e Família.

Não foram apresentadas emendas nesta Co
missão.

É o relatório.

11- Voto do Relator

A proposição em tela atende aos pressupostos
de constitucionalidade (competência legislativa da
União, atribuição do Congresso Nacional, legitimida
de de iniciativa e elaboração de lei ordinária) e de juri
dicidade. A técnica legislativa pode ser aperfeiçoada,
o que faremos via emenda.

No mérito, tem-se que é absolutamente oportu
na e justa a revogação do inciso VII do art. 3°, da lei
que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de fa
mília.

Não se justifica desprotejer-se o fiador e sua fa
mília, em razão de uma dívida contraída, originalmen
te, pelo locatário.

A fiança é normalmente restada em razão da
amizade e da confiança que existe por parte do fiador
em relação ao locatário. O dispositivo que ora se pre-
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Laire Rosado, Saulo Pedrosa e Serafim Venzon - Su- tende fazer excluir da Lei n° 8.009 é um desestímulo à
plentes. concessão da fiança, o que, em última análise, vai de

S I d C . - 17 d b d 1999 encontro aos interesses do mercado de locação de
a a a omlssao, e ~ovem ro e . - imóveis urbanos.

Deputado Alceu Collares, Presidente. Não é correto, enfim, que o indivíduo aceite afi-
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO ançar a obrigação assumida pelo locatário e, ainda,

E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO como conseqüência, possa ser desamparado pela lei
que garante a impenhorabilidade do bem de família.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS O voto, portanto, é pela constitucionalidade, juri-
dicidade, boa técnica legislativa (com emenda) e, no
mérito, pela aprovação do PL n° 9, de 1999.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000.
Deputado Léo Alcântara, Relator.

Substitua-se, no art. 1° do projeto, a palavra
"item" por inciso.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Léo Alcantara.
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·PROJETO DE LEI N° 2.212-B, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Institui o Dia do Bacharel em Turis
mo; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação (Relatora: Deputada Marisa Serra
no); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va, contra os votos dos Deputados Vi
cente Arruda e Alceu Collares (Relator:
Deputado Augusto Farias)

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11)

'Projeto inicial e parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto publicados no OCD de 8-6-00)

SUMÁRIO

- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
ede Redação

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 2.212199

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento interno da Câmara dos Deputados, a~erado pelo
art.10,1, da Resolução na 10/91, O Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões, prazo para recebimento de emendas a partir
de 11-8-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000 - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

1- Relatório

O projeto de lei em epígrafe intenta instituir o
"Dia do Bacharel em Turismo", a ser comemorado, no
dia 27 de setembro de cada ano, em todo o País.

Na sua justificação, o ilustre autor aduz que "a
presente proposição legislativa tem como finalidade
básica prestar uma justa homenagem a esses profis
sionais, instituindo o Dia do Bacharel em Turismo, a
ser comemorado anualmente, em todo o território na
cional, no dia 27 de setembro, data alusiva ao Dia
Mundial do Turismo".

A proposição foi, inicialmente, distribuída à Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, onde lo
grou aprovação unânime, nos termos do parecer da
ilustre relatora, Deputada Marisa Serrano.

A matéria vem, agora, a esta Comissão, para
exame de sua constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislalva, na forma do art. 32,111, a, do Regimen
to Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto em tela atende às normas constitucio
nais relativas à competência legislativa da União (art.
22, I). à atribuição do Congresso Nacional (art. 48) e à
legitimidade da iniciativa parlamentar concorrente
(art. 61, caput)

Outrossim, a técnica legislativa não merece re
paros, estando em conformidade com a Lei Comple
mentar na 95, de 1998.

Ante o exposto, nosso voto é pela constituciona
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Lei na 2.212, de 1999.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2001 - Deputado
Augusto Farias, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordináría realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Vicente Arruda e
Alceu Collares, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei na 2.212199, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Augusto Fa
rias. Os Deputados Marcos Rolim e Jarbas Lima abs
tiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, VicePresidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Antônio Carlos Konder
Reis, Augusto Farias, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Lucia
no Bivar, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim,
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Marchezan, Nelson
Trad, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Renato Vianna,
Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Zu
laiê Cobra, Átila Lins Claudio Cajado, Domiciano Ca
bral, Dr Benedito Dias, João Leão, Léo Alcântara,
Nelo Rodolfo, Nelson Pellegrino Odílio Balbinotti,
Osvaldo Reis e Rita Camata.
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Sala da Comissão, 2 de outubro de 2001 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.082-8, DE 2000
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Dispõe sob e a veiculação de infor
mações turísticas e material didático-es
colar e dá outras providências; tendo pa
receres: da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela aprovação Re
lator: Deputado João Pizzolatti); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo, contra os votos dos Deputados
Marcos Rolim, Jarbas Lima e Orlando
Fantazzini (Relator: Deputado Jairo Car
neiro).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; e de Constituição e Justiça e
de Redaçao (art. 54) - art. 24,11}

• Projeto inicial publicado no OCO de 25-5-00
- Parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio publi
cado no OCO de 5-10-00

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator

- termo de recebimento de emendas ao substi-
tutivo

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE E EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.082-A/OO

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 22-11-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2000 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relátorio

O projeto em exame, como bem traduz a sua
ementa, dispõe sobre a veiculação de informações tu
rísticas em material didático-escolar, objetivando,
com isso, a divulgação de locais de interesse turístico
no Brasil.

Prevê o projeto que tais informações com
por-se-iam de localização geográfica, fotos, alternati
vas de lazer disponíveis, aspectos culturais e ambien
tais e indicação do órgão oficial de turismo.

Prevê, ainda, o projeto que o Executivo regula
mentará a lei respectiva no prazo de cento e oitenta
dias.

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio
aprovou unanimemente o projeto, nos termos do pa
recer do relator, Deputado João Pizzolatti.

Cabe a esta Comissão opinar, agora, sobre a
constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legisla
tiva do projeto, nos termos regimentais.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei nO 3.08212000 tem por objetivo,
como demonstrado, a veiculação de informações tu
rísticas em material didático-escolar, a fim de que se
possa melhor divulgar os locais de interesse turístico
em nosso País.

Trata-se, como se vê, de proposição de inegável
valor, porquanto voltada para a divulgação e o desen
volvimento do turismo doméstico e, conseqüente
mente, do turismo internacional, no Brasil.

Todos sabemos da importância do turismo para
a economia de qualquer país. No nosso caso, essa
importância econômica e social cresce ainda mais
face às incontáveis belezas naturais de que dispo
mos, aliadas, ainda, às condições favoráveis do nos
so clima e ao caráter hospitaleiro do nosso povo.

É necessário, no entanto, para o pleno desen
volvimento do turismo interno e, em conseqüência, do
turismo internacional, entre outras providências, que
a nossa população. a começar pelas gerações mais
novas, conheça, valorize e divulgue esse nosso imen
so acervo turístico e cultural.

O presente projeto tem, pois, esta preocupação,
ao promover a divulgação de nossas belezas naturais
e culturais através do material didático-escolar utiliza
do no meio estudantil.

Há, todavia, que se aperfeiçoar a redação deste
projeto, não apenas para viabilizar o alcance dos fins
a que se destina, mas, também, isentá-lo da invoca
ção de qualquer pretensa inconstitucionalidade. Para
tanto, de comum acordo com o seu Autor, estamos
apesentando o anexo Substitutivo, tornando claro que
as despesas decorrentes da aquisição do material di-



TERMO DE RECEBIMENO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.082-A/000

111 - Parecer da Comissão

A Comssão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Marcos Rolim, Jarbas
Lima e Orlando Fantazzini pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo do
Projeto de Lei n° 3.082-A/00, nos termos do Parecer

do Relator, Deputado Jairo Carneiro.

Participaram da votação os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho
e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes Alceu Colla
res, Aldir Cabral, Andre Benassi, Antônio Carlos

Nostermosdoart, 119, caput e inciso 11 do Regi

mento interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo

art, 1°,1, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente

determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia

das comissões, prazo para recebimento de emendas a
partir de 8-8-2001 por cinco sessões, Esgotado o prazo,

não foram apresentadas emendas ao substitutivo,

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2001. - Reja
ne Salete Marques, Secretária.SUBSTITUTIVO AO PROJETO

DE LEI N° 3.082, DE 2000

Dispõe sobre a veiculação de informa
ções turísticas em material didático-escolar
e determina outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art, 1° Esta Lei dispõe sobre a veiculação de in
formações turísticas em material didático-escolar pro
duzido ou adquirido com recursos da União.

Art. 2° O material didático-escolar, a que se refe
re o art. 1° desta Lei, destinado a distribuição gratuita
a alunos da rede oficial de ensino em todo o País, de
verá conter em espaço apropriado informações sobre
locais de interesse turístico no Brasil.
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dático-escolar, para distribuição gratuita a alunos da Parágrafo únioo. As infonnaçõe5 relativas a cada 10-
rede pública de ensino, serão atendidas com recursos cal tulistico, as quais se refere o caput deste artigo, incluem
da União, previstos para programas de natureza edu- os seguintes elementos, dentre outros:
cativa ou cultural, E, aliás, o que prevê a Lei n° 9.394, l-localização geográfíca;
de 20 de de_zembr~de 1996 (Lei de Diretrizes e ~a~es II - resumo das alternativas de lazer disponíveis;
da Educaçao NaCional), que, em seu art. 70, mClso 111 _ aspectos culturais e ambientais; e

VII I, estabelece: IV _ número do telefone do órgão oficial de turis-
"Art. 70 - Considerar-se-ão como de manuten- mo do Estado onde estiver situado o respectivo local

ção e desenvolvimento do ensino as despesas reali- turístico.

zada~ c~m.vi~tas à cons~cuç~o dos objetivos básic?s Art, 3° O disposto nesta Lei aplica-se a todas as
das Instltulçoes educaCionaIs de todos os níveiS, U 'd d d F d - , . t't' - .

d d d t
' nl a es a e eraçao e a quaisquer InS I ulçoes pu-

compreen en o as que se es Inam a: "

V
.. - d . I d'd' . I bhcas OU privadas contempladas com recursos da

111 - aqulslçao e materla I atlco-esco ar e ,_ .
t - d d t rt I" Unlao para programas ou projetos de natureza edu-

manu ençao e programas e ranspo e esco ar. . I I
, _ cativa ou cu tura ,

Além do maiS, deduzida a remuneraçao do ma- ° ' . .
gistério, que é contemplada com 60% do Fundo de , Art,4 Concede-se aos fabnc.ant.~s de ~atenal dl-
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda- dãtlco-escolar o pra.zo d: cento e cl~quenta dias, a co_n-
mental e Valorização de Magistério (FUNDEF), os tar da data da pubhcaçao desta Lei, para a adaptaçao
40% restantes dos recursos do Fundo podem ser utili- de seu processo produtivo às exigências nela contidas.
zados na cobertura das despesas previstas no retro- Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
citado art. 70 da Lei n° 9,394/1996, que permite, den- blicação,
treoutras, a aquisição de materiais didático-escolares Sala da Comissão, 28 de junho de 2001 -
diversos destinados ao uso individual dos alunos e ao Deputado Jairo Carneiro, Relator.
uso coletivo nas escolas.

Assinale-se, por fim, que o Substitutivo ora ofe
recido amplia a possibilidade de aplicação de recur
sos da União, seja através de transferência voluntária
ou de programas ou projetos de natureza educativa
ou cultural, consoante o disposto no seu artigo 3°,

Por todo o exposto, votamos pela constituciona
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Proje
to de Lei n° 3.08212000, na forma do Substitutivo que
apresentamos em anexo.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2001, 
Deputado Jairo Carneiro, Relator,



SUMÁRIO

Solicita informações ao Presidente do
Tribunal de Contas da União; tendo parecer
da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle pelo encerramento e arquivamen
to (Relator: Deputado Max Mauro).

(A Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle)

I - Proposta Inicial
11 - Na Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle:

- relatório prévio

- Aviso do TCU n° 8479

- relatório final

- parecer da Comissão

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, solicito a V. Exa que
seja encaminhado ao Sr Presidente do Tribunal de
Contas da União, o seguinte pedido de informações

Considerando o que dispõe o art. 167, inciso 111,
da Constituição Federal.

Considerado que os contratos de renegociação
das dividas dos Estados foram de simples homologa
ção pelo Senado Federal.

Considerando que o segundo termo aditivo ao
contrato de abertura de contas, nomeação de agente
fiduciário e outros pactos firmados em 10-6-1997 e
aditado em 8-7-1997 tendo como partes celebrantes
o Estado do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Fe
deral (vide anexo) liberou dos contratos de emprésti
mo e refinanciamento do Estado do Rio de Janeiro.
R$320 milhões, conforme a cláusula 30, inciso I com
binado com o seu parágrafo 30, que exclui o inciso I.

Considerando que o Estado do Rio de Janeiro
utilizou esses recursos para pagamento de pessoal
do mês de dezembro, contrariando o que dispõe o ar
tigo 167, inciso 111 da Constituição Federal.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2001, Depu

tado Inaldo Leitão, Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Dispõe sobre a veiculação de infor
mações Turísticas em material didático-es
colar e determina outras providências.
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konder Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. data de publicação desta Lei, para a adaptação de
Antonio Cruz, Fernando Coruja, Geovan Freitas, seu processo produtivo às exigências nela contidas.

Gerson Peres Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jai- Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, blicação.
José Dirceu, José Genoíno, José Roberto Bato- Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. -
chio, Luciano Bivar, Luiz Eduardo Greenhalgh, Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Mar- PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E
chezan Nelson Trad, Ney Lopes, Paulo Magalhães, CONTROLE N° 23-A, DE 2000
Renato Vianna, Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, (Do Sr. Rodrigo Maia)

Vicente Arruda Zulaiê Cobra, Atila Lins, Claudio

Cajado, Domiciano Cabral, Dr. Benedito Dias, Jai

ro Carneiro, João Leão, Léo Alcantara, Nela Rodol
fo, Odílio Balbinotti, Orlando Fantazzini, Osvaldo
Reis e Rita Camata.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei dispõe sobre a veiculação de in
formações turísticas em material didático-escolar
produzido ou adquirido com recursos da União.

Art. 20O material didático-escolar, a que se refe
re o art. 10 desta Lei, destinado a distribuição gratuita
a alunos da rede oficial de ensino em todo o Pais de
verá conter em espaço apropriado informações sobre
locais de interesse turístico no Brasil.

Parágrafo únioo. As informações relativas a cada
local turístico, às quais se refere o caput deste artigo, in
cluem os seguintes elementos, dentre outros:

I - localização geográfica;

11 - resumo das ahemativas de lazer disponíveis;

111- aspectos culturais e ambientais; e

IV - número do telefone do órgão oficial de turismo
do Estado onde estiver situado o respectivo local turístico.

Art. 30 O disposto nesta Lei aplica-se a todas as
Unidades da Federação e a quaisquer instituições pú
blicas ou privadas contempladas com recursos da
União para programas ou projetos de natureza edu
cativa ou cultural.

Art. 40Concede-se aos fabricantes de material didá
tico-escolar o prazo de cento ecinqüenta dias, a contar da
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Considerando que esta operação foi autorizada

pelo sr. Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e conside

rando que esse segundo termo aditivo não foi sequer

encaminhado ao Senado Federal. venho requerer des

ta Corte de Contas, imediata inspeção dos fatos elen-

cados nas considerações acima, de forma a garantir o

cumprimento da Constituição Federal, artigo 67, inciso

111, revertendo imediatamente a operação realizada.

Atenciosamente, Rodrigo Maia, - Deputado

Federal.

SEGL-:\"'DO TER.\IQ ADITIVO AO CO~TR.\.TO
DE ABERTt:RA DE COZ";1':\S. ;.iOMEAÇÁO DE
\-GENTE FIDUClÁRIO E OUTROS PACTOS.
FIRMADO EM 10 DE JUNHO DE 1997 E
ADITADO EM 8 DE .J"CLHO DE 1997. EYl'RE AS
MESMAS 'PARTES AQUI NOMEADAS. QUE
ENTRE SI CELEBRARAM O ESTADO DO RIO
DE JANEIRO E A CAIXA ECONÕ~UCA
FEDERAL. COM BASE ~OS VOTOS l';'!, 162J95.
175/95, 80197 E 102/97. DO CONSELHO
MONETÁRIO NACIONAL.

o Estado do Rio de Janeiro, doravante denominado ESTADO. neste ato representado por
seu Go....ernador, Anthony Wtlliam. Garotinho Matheus de Oli"eira, e s. Caixa Econômíc:
Federal. doravante denominada CAIXA. representada por seu Presidente em exercícío.
ValdCry Frota 'de Albuquerque. e' como interVemente:s, a. UNIÁo,' representada. pele
Minisrro de Estado da Fazenda, Pedro Sampaio Mal~ o Banco do Estado do Rio de
Janeiro S.A, em Liquidação ExttajudiciaI. doravante denominado BANCO DO ESTADO.
representado pelo seu liq,uidante RenatO Sob~sa Cordeiro, o Banco BANERJ S.A..
doravante denominado BANERJ ou DEPOSlrAlUO. reoresemado por seu Diretor Marcc
Antônio Monteiro Sampaio e por seu procurador Luciano da Silva Amaro, e o Banco de
Brasil S.A., doravante denominado AGENTE, r~resen.ta.do por seu Diretor. Rossauc
Ma:ranbão Pinw, têm justo e acordado o presente SEGti"NTIO TERMO ADITIVO AC
CONTRATO DE ABERruRA DE CONTAS, NOMEAÇÃO DE AGENTE FIDUCIÁRIC
E OUTROS PACTOS. fumado em 10 de junho de 1997 e aditado em 2 de julho de 1997:

cLÁusULA pRr.\1EmA - O C01\TTRA.TO DE ABERTI.TR,A DE CONTAS, NOMEAÇAo DE

AGENfE FIDUCIÁRIO E OlTfROS PACTOS. na parte que aqui se adita., passa a viger com a~

seguintes alterações:

"CLÁUSULA PRIMEIRA

PARÁGRAFO PRIMEmO - o valor da reserva monetária denominada CONTA A. a qUl

se retere esta Cláusula.. passa a ser de RS 3.12.987.683,80 (trezentos e doze milhões.
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::ovecer:.!os C~:!er:.:~ e sete :nii. seiscentos ~ oitem~ e t:-es re~5 e oitenta cer.ravos), tendo e::-.

'vlsta a ii~erad.a la ESTADO. ::3.S condições estacelecici:s r:o segunáo termo aditivo ao

CO~"TRA.TO DE ABERTl'"RA DE CO~lAS. ~o~AçAo DE AGENTE FIDUCLWO

E OL"TROS PACTOS. da áife:-ença entre o valor estabeieci~o no CapUl desta Cliusula e c

\'~ior ;)oui fiX:lào.

PARÁGRAFO SEGL'}.iTIO - O valor estabelecido no paragrafo an~erior corresponde a dez,

vezes o somatório das liberaÇÕes realiz:ada.s na comA A no mês de outubro de 1999 e ser:

revisto, até o dia 5 de cada mês. sem;>re pelo produto de doze vezes o somatário àa

liberações reaiizaàas no mês anterior ao àa. revisão~ devendo eventual excesso assim apurado

ser entregue ímeáiatame.'1te ao ESTADO pela CAIXA. Em caso de inswiciência. o EstaCL

de imediato, deverá entregar à CAIXA, para crédito da CONTA A. recursos suficiemes

:lua cobertUr.l. "

~LÁUSULA SEGUNDA - As duas CONTAS constituídas na CAIXA asslm

caracterizarn:

I - COmA A.: para (a) pagamento das obrigações assumidas pelo ESTADO, em relaç.:.

aos particioamcs e pensIOnistas-dependentes da PREVI-BAJ."TERJ, inciusive quanc

decorrentes de oráem judicial conÚ"a a qual não c:1iba recurso com efeito suspensivo; (

p:tgamento de obrig i1cÕes pecuniárias assumidas pelo E5TAOO para com os benenciári'

dos planos de incentivo TI. m e IV. e outros, e que \inharn recebendo os aludidos benefici

na data de publicaçio da Lei Estadual n~ 2.674, de 21 de janeiro de 1997. inclusive quan(

decorrentes de ordem judiciai, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo.

. . .. . , ,

PARAGRAFO QUARTO - O ESTADO fica autori.z.ado, e:n caráter irrevogável

irretratável. a receber da Previ-Banerj os valores correspondentes aos pagamentos efemad<
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:'.~ra\'es C:l CO~TA .;... 2.0S ~ar.:C::::1meS G:l.oueia emiciaàe e=-:1 C~IOS creditas o ESTADO

~~nn3. se sub-rogaria.

. .

"'CtiUSLTL-\ SÉTIl\{A .

. , - .

PARÁGRAFO PRTh1EIRO - Os rendimentos da apiicaÇ-io áos recursos da CONTA B qUt

~iUperarem o IGP-DI mais 6% (seis por cento) ao ano serão utilizados no cwnprimemo da:

obrigações estabelecidas no parágnúo sesruudo da Cláusula !Jrimcira e na Cláusula Quan:
do Segundo Aditivo a este Cônttato e, havendo sobra. entregues ao ESTADO pela. CAIXA

em moeda corrente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso os rendimentos da aplicação dos recursos da CONTj

sejam inferiores ao IGP-DI mais 6% (seis por cento) ao ano. a deficiência deverá se

compensaàa com ex.cessos apurados nos meses subscquentes. antes da apliC:lÇào Cf

parágrafo anterior."

CLÁUSULA S:EGlJ~-nA - Ficam mantidas inalteradas todas as áenuis cláusulas e condiçõe

constantes do insuumento ora aditaáo.

CLÃUSUL\. TERCEIRA - A. liberação pela CAIXA de pane do saldo da CUN 1A A. a que 5

!"e1ere a Clausula y..r1m~h11 l1u CONTRATO DI: ;UH;RTt.JP-A. Dl=' rn'l\i'TÂ~. NOMEACÃO Dl

AGENTE FIDUCIÁRIO E Ourn.OS PACTOS. na redação dada pela Cláusula Primeira dest

Aditivo. acrescloa ao excesso ue n..'lllUll\;l"~V 1..,...:..:. .;, ·..lU'iGljIaO do IJJ'P.nr mRj, jnrn:'i rlc G~

ao ano, observado nas comAS A e B. e."(cesso este que tambem se liberara 8.0 ESTADO. dever

observar as seguintes condiÇÕes:
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...... -." "00 000 CO l·P .. .,OMOS e ,.;- ;;;.,ões u(: :-e:l~S I em ::'.oecJ. COI.~~:e. ;.0 p:-:lZO m:l.'<.imoI - .'\.~ .;.;."_.u . • _ ...."""...... . - -

..:..3 r.c:>..5 2.'OOS o :.:ticio cU ~!:cicia des:e .~..:iiti\'o. ~os temos da Cl~usuia oitava.

Il - ~..s i98.287.000.0G (setecentos e :".cvenu e aito milhões e duzentos e oitenta e sete mil re~

:::-. ti..-ulos ~ublicos r'ederais. ::prc:s:~:arios por L.~rtlucaà.os Enancclros do Tesouro com

set!UítHCS caracteristicas:

a. DATA DE E:\tlSSÃO: 15 de nove=:lbro de 1999:

b. DATA DE VENCI:'vfENTO: 15 de d:zembro de 2001:

'-o "ALOR ~A DATA DE EMISSÃO: RS 1.000.00 (um nú1 re:us);

d. QUA1vrIDADE DE ATIVOS! 798.287

e. :\10DALIDADE: nominativa e inalienável:

.. FORMA DE ATUALIZAÇÃO :'\-10NETÁRIA: mensalmeme. a cada dia 15 do mês. cc

oase J:.a variação do Índice Gerai cie P:eços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, divulgado pe

Funàacão G~túlio Vargas - FGV, do mês anterior:

g. JUROS RE~IUNE.RATÓRIOS:6 % a.a. ('seis por cento ao ano);

h. PRAZO: ~5 meses (2 ano:! e 1 mês);

l. PAGA~tE;'I:TO DE PRI~CIPAL: 3 partir de 15 de janeiro de 2000, em 24 (vinte e qU3trc

parcelas mC:lSais e eonsecuúvas equivalentes a 4.1667% do principal atualizado:

j. PAGAMENTO DE JUROS: os iuros referentes J.Q penaào compreendido entre \S d

novemb:o 1999 e 15 de dezembro clt: 1999 :scr4iu iIll,;UrpUrê1uu:, <lU IJlim:;ilJal ü~St.1 última dato.
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.' . ." '. 1 -; .' .parcr c.e e;o.tia. 5er~o eXlglvels rr:.ensalne!lte. senao a ?:1!ne~r:l parcela paga em . ~ ce J.1r.el:-O '

:000,

r(. FÓR.\1{;~SDE CÁLCULO:

k.l, Quantidade: r..~mero áe ativos a ser cscrimraào na CETIP~

v
Q-- onde,

- 1.000

Q:; quantiá:u:ie de ativos (número inteiro. sem arredondamemo)~ e

V;;;:; valor áa dívida na data de emissão do ativo.

k.2. índice de 8malizaçAo monetária: será feito mensalmente com base na variação do indic

descrito no item 'If" anterior, de acordo com a seguinte fórmula:

., Nl~
( =- onde,
-n NIo

C. = indLce àe atuaiiz:lçào monetária do ativo para o més de referênci;\',
-

.vI~ == número-índice do IGP-DI (FGV), do mês anterior à data de aniversário mens~d de

ativo;

iVIo = número-indice do IGP-DI (FG\J, do mes anterior à data de emissão do ativo 0:1 da

última amortização:

k.3 Valor lltuali:zado:

V. =VI) x C" onde.

v, =valor atualizado do ativo:

v" ;;;:; valor do ativo na data de emissão ou d:l última amonizaçio~ e
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.,.:: índice :::e ~:'..:~~z:;;.çjo ....onct:!.r:::. co :'.!lVO Ic:liC'~:aéo conrome o sub-item

J-ntenon:

kA luros rcmunera.tório§: sobre <) valor 3.rualizacio ce c:lda :mvo incidirão Jure

remuneratórios c;.t.:e se:5.o calculados mensalme~te a!Jlicanco-se a seguinte fónnula

J = V :< T
" n :.;

onde.

1. =valor fi.nmceiro dos juros devidos desde a emissão 011 último pagamento (calculaác

com duas c:1sas decimais. sem arredondamento)~

TI. ::; valor atualizado do ativo, conforme discriminado no sub-item '"k.37O anterior;

T.q = taxa equivalente (calculada com nove casas áecimais. com arredondamemo);

i = taxa. de juros remuneratórios, especificada no item "g". na forma anual e percentual; e

m = prazo decorrido. em meses, desde a emissão, ou capitalização de juros ou último

pagamento;

k.5. Cálculo do PU: mensalmente, após a divulgação do IGP-DI (FGV), a Secretaria do

Tesouro Nacional divulgará o preço unitário (PU) do ativo que será calculado da seguinte

forma:

PU. =V" + J" onde,

PU. == preço unitário do ativo referente à data de aniversário:

V = valor atualizado do ativo, conforme discriminado no sub-item '1<.3n~..
J = valor financeiro dos juros devidos desde no ert'issão cu último pagamento, con1ormc

"
discriminado no sub-item "k.4";
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lU -:{.S ::.500.889.000.00 lCcis 'oii:'ões. '1~ir.l1~r:.~as ~.iihõ:s ~ 8::::C::ltos e 8itenu c ::lCV~ ::

:~:m J. ~;":1 titulas publicos re:ierais. ~ep:"esentacios por Cen~!.ic:lCOS ri::a.."".c:iros c.o Tesouro ~o:n

seguir:tes caractc::-:SHC:lS:

:1. DATA DE E~IISSÃO: :: cie noverr:oro à~ 1999;

b. DATA DE VE~CI:\lEt\TO: 15 de dezembro de 2014:

c. VALOR NA DATA DE EMISSÃO: RS 1.000.00 (um rrü! re:lls:,;

d.. QUANTIDADE DE ATIVOS: 2.500.889

c. MODALIDADE: nominativa e inalienável;

f. FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONET.ÁR;lA: mensaimcme. :l cada dia 15 do mês, co

base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Ir.tern:l - IOP-DI, divulgado pe

Fundaç~o Getúlio Vargas - FGV, do mês anterior;

g. JUROS RE~HJNERATÓRlOS: 6 % a.a. (seis por cento ao ano);

h. PRAZO: 181 mes~s (15 anos e 1 mês);

1. PAGAMENTO DE PRINCIPAL: :l panir de 15 de janeiro de 2000. em 180 (cento c oiteDt:"

parcelas mensais c consecutivas equivaiemes a 0.5555% do p:incip~i atu.'Úizado:

J. PAGAME~TO DE .fUROS: os juros referentes ao período çompreendido entre 15 d

novembro 1999 e 15 de dezembro de 1999 serão incorpor<!.Cios <lO principal nesta última data..

parur de então. serão exigivcis mensalmente. sendo a primeira parcela paga em 15 de janeiro d

2000.

k. FÓRMlJLAS DE CALCULO: Iàe:n item "K" do inciso 11 desta Cláusula.
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?ARAGRAFO P?J:MEIRO - O valOr a ~'.Je se refere o inciso 1 .:iera aruaiiZJ.oo. :lote à. esta do et~:·.

?agarnc:.mo. ;:leia variação do iGP·DI. ac:"escioa ée juros de 6% ao ano.

PARÁGRAFO SEGL"'?\"DO - Os vaiares a que se referem os incisos II e III serão atualizados. ate

data de emissão éas titulas. pela variação do IGP-DL acrescido de juros de 6% ao ano.

PARÁGRAfO TERCEm.O - Os titulos públicos a que se referem os incisos II e m ter.!

eiestinacãa exclusiva para a capitalizacão do Fundo de Previdência dos Servidores Estaduais

RlOPREVIDÊNCIA.. éevendo ser entregues diretamente ao rerenao funào_ Dor conta e ordem é

ESTADO. que.. neste ato. amarga ã CAIXA poderes bastantes para a entre1!:l referid~.

P.-\R.~GRAFO QUARTO - Qualquer redução no valor mínimo d~ _ONTA. A. previsto na C1áusul

primeira do coatrato ora aditado~ em decorrência das liberações aqui previstas, será ajustada no

termos da Cláusula seguinte.

CLÁuSULA QUARTA - A reserva n:.onetária denominada CONTA A será considerada come

valor mínimo a ser mantido em depósito. obrigando-3e o ESTADO a repor. no prazo máximo de H

dias e a partir de l! de janeiro de 2000, 05 valores eventUalmente liberados nas condiçOes de

Conmu:a ora aditado. por solicitação da CAIXA. com cópia ao BANERJ. sempre que o saldo d;:

reierida CONTA A atingir o piso de 80% do valor estabelecido nos termos da Cliusula primeira de

CONTRATO DE ABERTIJRA DE CO~lAS. NOMEAÇÃO DE AGENTE FIDUCIARIO E

oumos PACTOS, sem prejuízo dos ajustes mensais previstos no paragrafo segundo da mesma

Cláusula.

CLÁUSQ...A QUINTA - A UNIÃO se obriga a repassar à CAlXA as quantias decorrentes de

evenrual inadimplemento do ESTADO com relação à obrigação a que se refere a Cláusuia anterior.

bem como da obrigação constante da Cláusuia primeira ao CONTRATO DE ABERTURA DE

CO~-rA.s.~OM.EAÇÃODE AGENTE FIDUCIÁRIO E OUTROS PACTOS.
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CLÁUSrL.-\ SEXTA - Sem prejuízo cias obrigações assur.üõas pe~o ESTADO no processo Ct:

?rivati2ar;ào e nos instIUrne~~os daí decorrentes. as obrigações tio ESTADO e áa UXlÃo, a que se

referem as Cáu~ias quarta e Quinta. limitam-se a 120% (cento c vime por cento) do saldo existentE

na COKrA. A em 9 de julho de 1997, acrescido de e~cargos corresDondentes avariação do IGP-DI

mais juros de 6% ao ano e cieáuzidas as utilizações previsras na Cláusula segunda no Comrato ora

aditado.

CÚUSULA SÉIDfA - O ESTADO transIere 2. UNIÃO. mediante cessào. conáicionacia 3.

ocorrência de ina.ciim.t)lemento das obrigações orapa~ a título pro solvendo, os recursos

provenientes das receitas de que tratam os artigos 155, 157 e 15 ~ .ncisos l. alínea "a", e lI. da

Constituição, ate os montante~ devidos e não pagos. inclusive enc:ar~os. e, neste ato, confere

poderes, em CMáter irrevogávei e irretratáve~ à UNIÃo, por si ou por intermêdio do AGENTE,

para:

I - transferir as cotas das receitas tributárias a que se refere o artigo 159 cia

Constitui<;:5o, creditadas no Banco do Brasil S.A.. Agência 1755-8 - Lélio Gama., Conta Corrente n.O

290177-3,

fi - :equerer a transferência de recursos. até o limite do saldo ocistente, da conta de

centralização de n:o<:iw próprias do ESTADO no DEPOSITÁRIO, Agência 3497, conta corrente

0.° 30071-9: e

m ~ transferir as cotas das receitas tributárias a que se refere o item 1 do Anexo à Lei

Complementar n,) 87, de 13 de setembro de 1996_ creditadas no Banco do Brasil S.A., agência n°

1755-8 - Lélio Gama. conta corrente nO 283160-0

PARÁGRAFO PRIMEmO - Para efetivação da. cessão e transferência a que se refere ~sta

Clãusula. a UNIÃO. por si ou por intermédio do AGENTE. iniormani ao DEPOSITÁRIO. o vi1.lor

da importância a lhe ser transferida.



Outubro de 2001 DIÁH.IO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-fcil'll 3 47317

PARÁGRAFO SEGL"?\1)O • O ESTADO se o~riga a a.àour. r.O àmbito de sua competência.. 2

meàidas necessarias para complementar as garantias ora ajustarias, rr.ecüante solicitação jUStiIi~J

da CNlAo.

PARÁGRAFO TERCEmO - O DEPOSITÁRIO se obriga, neste ato, em caráter irrevogllvei

irretr.Uá.veL a transferir. no prazo máximo de 1 (um.) dia útil.. ate o limite dos saldos existente~

mediante requisição dil UNIÃ.o ou do AGENTE, os valores necessários ao pagamento d.s..

obrigaçdes decorrentes deste Contrilto. sob pena cie muita àiana de 1% (um por cento) do vaio

requisitado.

PARÁGRAFO QUARTO - O ESTADO se compromete :1 ma...•:r a conta de centralização dt

receitas referida no inciso II desta Cláusula e a somente substituir a insrimição depositária ap6:

comunicação à UNIÃo, por intermedio da Secretaria do Tesouro NacionaL, e ciência do AGENTE

e desde que a nova instiruição depositária se manifeste fonn.almente de acordo com os teImaS destl

Instrumento. no que se refere às obrigações do DEPOSITÁRIO.

CL.\tJSUL\ orrAVA - A. eficácia cio presente termo aditivo rica condicionada (a) à obtenção d:

autoriz.lção legislativa estadual que se 1i.zer necessaria e (b) à eficácia plena do Contrato dt

Confissão. Promessa de Assunção, Consoiidação e Refinanciamento de Dividas, firmado nest:

mesma data entre a UNIÃo e o ESTADO.

PARÁGRAFO lJNICO - Além das obrigações relacionadas à eficácia., fica o ESTADO obrigadc

a obter as necessárias autorizações legislativas orçamentárias para os compromissos ora assumidos.

CL-\..üSUL\. NONA - O ESTADO providenciará a publicação, em extrato, nos Diários Oficiais

da União e do Estado do Rio àc Janeiro do presente termo aditivo. nos termos do art. 61 da Lei r.,;

8.666, de 1993.
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~ por estare~ assim. j~stas e cO:'l.trataáas. assinam as panes o prese:1~e ten':'lO aditivo, em seis v1ó!5

de igual teor e rorma.

Bra..süia, 29 de outUbro de 1999.

'\( \
I \

UNIÃo

rco B~'J'ERJ S.A.

11~
"

{~
C \. ,NOMICA FEDE
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO res ou especiais com finalidade precisa, aprovados
FINANCEIRA E CONTROLE pelo Poder legislativo por maioria absoluta:

Of-P n° 9/2000.

Brasília, março de 2000

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência providências no sen
tido de numerar e publicar a Proposta de Fiscaliza
ção e Controle, em anexo, do Deputado Rodrigo
Maia, que "Propõe à Comissão de Fiscalização Fi
nanceira e Controle solicitar ao Tribunal de Contas
da União a realização de inspeção nos contratos de
renegociação das dividas do Estado de Rio de Janei
ro e a Caixa Econômica Federal firmado em 10-6-97
e aditado em 8-7-97, no valor de trezentos e vinte mi
lhões de reais.

Atenciosamente, - Deputado Márcio Reinaldo
Moreira

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CEDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO IV
Da Tributação e do orçamento.

CAPíTULO 11
Das Finanças Públicas

SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

Art. 167. São vedados:

I - o inicio de programas ou projetos não incluí
dos na lei orçamentária anual;

11 - a realização de despesas ou a assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos orça
mentários ou adicionais

111 - a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas e capital, ressal
vadas as autorizadas mediante créditos suplementa-

Relatório Prévio

I - DA SOLICITAÇÃO DA PFC

O Excelentíssimo Deputado Rodrigo Maia
(PFLlRJ) apresentou a Comissão de Fiscaiização e
Controle da Câmara dos Deputados Requerimento
solicitando que o Tribunal de Contas da União realize
inspeção, do segundo termo aditivo ao contrato de
abertura de contas, nomeação de agente finduciário
e outros pactos, firmado em 8 de julho de 1997, que
entre si celebraram o Estado do Rio de Janeiro e a
Caixa Econômica Federal, com base nos votos nOs
162-95,80-97 e 102-97. do Conselho Monetário Na
cional, bem como outras ocorrências, baseando-se
no Art. 100 § 1°, combinado com os Arts. 60, inciso 1 e
61 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que foi numerada pela Mesa como Proposta de Fisca
lização e Controle n° 23. de 2000.

O ilustre Autor propõe ouvido o Plenário desta
Comissão, se digne adotar as medidas necessárias
para que seja solicitado ao Tribunal de Contas da
União, de conformidade com o artigo 71 inciso IV da
Constituição Federal, inciso 11 do art. 1° da lei n°
8.443, de 1992 e inciso 11 do art. 1° do Regimento
Interno do Tribunal de Contas da União, a realização
de inspeção, do termo aditivo ao contrato, cujo termo
aditivo encontra-se em anexo.

O autor enumera as possíveis irregularidades
ou improbidades que deseja esclarecer, uma vez que
foram citados, dentre outros casos:

1) O segundo termo aditivo ao contrato de aber
tura de contas, nomeação de agente finduciário e ou
tros pactos firmados em 10-6-1997 e aditado em
8-7-1997 tendo como partes celebrantes o Estado do
Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Federal (vide ane
xo) liberou dos contratos de empréstimo e refinancia
mento do Estado do Rio de Janeiro, R$320 milhões,
conforme a cláusula 3°, inciso I, combinado com o seu
parágrafo 3° que exclui o inciso I;

2) O estado do Rio de Janeiro utilizou esses re
cursos para pagamento de pessoal do mês de de
zembro, contrariando o que dispõe o artigo 167, inci
so 111 da Constituição Federal;
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3) A operação foi autorizada pelo sr. Ministro da balho do TCU deve ficar à disposição de todos os in-
Fazenda, Pedro Malan, e que esse segundo termo teressados na Secretaria desta Comissão.
aditivo não foi sequer encaminhado ao Senado Fe- É o parecer.

deral. Sala da Comissão, Brasília 30 de maio de 2000,

11 - Da Competência desta Comissão - Deputado, Max Mauro

o artigo 32, inciso VIII, alínea b do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, e o Parágrafo Úni
co do mesmo artigo, não deixam margem à dúvidas
quanto a competência desta Comissão sobre o as
sunto suscitado pelo Deputado Rodrigo Maia.

111- Da Conveniência e Oportunidade

A medida proposta pelo Autor é oportuna e con
veniente. Os poderes e prerrogativas do Poder Legis
lativo para exercer a fiscalização do Poder Executivo
são abrangentes. No caso em tela, a inspeção dos fa
tos elencados acima, permitirá verificar se o artigo
167. inciso 111, da Constituição Federal estar sendo
cumprido ou não.

IV - Plano de Execução e Metodologia
de Avaliação

O Plano de Execução e Metodologia de Avalia
ção será integrada exclusivamente pelo resultado da
inspeção a ser executada pelo Tribunal de Contas da
União consoante estabelece o artigo 24, X do Regi
mento, que reproduzimos a seguir:

Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão
da matéria de sua competência, e às demais Comis
sões, no que lhes for aplicável, cabe:

X - determinar a realização, com o auxílio do Tri
bunal de Contas da União, de diligências, perícias,
inspeções e auditorias de natureza contábil, financei
ra, orçamentária, operacional e patrimonial, nas uni
dades administrativas dos Poderes Legislativo, Exe
cutivo e Judiciário, da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal;"

V - Parecer do Relator

Em função do exposto este Relator propõe à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle o
acolhimento da proposta do ilustre autor. Deputado
Rodrigo Maia, de tal forma que esta PFC será execu
tada de acordo como especificado neste Relatório 
Prévio, e assinalando que cópia do resultado do tra-

TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO
DA PFC N° 23/2000

Declaro que foi aprovado o relatório prévio do
Sr. Max Mauro pela implementação da PFC n°
23/2000, na reunião de 14-6-2000.

Brasília, 14 de junho de 2000. - Maria Helena
Pinheiro Monteiro Secretária.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

OF-P n° 107/2000

Brasília, 14 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Ministro Iram Saraiva
Presidente do Tribunal de Contas da União
Brasília/DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as devi

das providências, cópia do relatório prévio do Deputa
do Max Mauro, à Proposta de Fiscalização e Controle
n023/2000, de iniciativa do Deputado Rodrigo Maia,
aprovado por esta Comissão, em reunião ordinária re
alizada no dia 14-6-2000, que solicita a esse Egrégio
Tribunal na realização de inspeção nos contratos de
renegociação das dividas do Estado do Rio de Janei
ro e a Caixa Econômica Federal firmado em 10-6-97 e
aditado em 8-7-97, no valor de trezentos e vinte mi
lhões de reais".

Certo de contar com sua atenção, renovo a Vos
sa Excelência os meus protestos de estima e consi
deração.

Deputado Márcio Reinaldo Moreira, - Presi
dente.

Aviso n0486 - GPITCU

Em 26 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação dessa Comissão de

Fiscalização Financeira e Controle, formulada no Ofi-
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cio nOOF-P-l07/2000, de 14-6-2000, informo a Vossa
Excelência que foi constituído, no âmbito deste Tribu
nal, o processo TC n° 008.623/2000-4, o qual foi en
caminhado à Unidade Técnica competente para ins
trução preliminar quanto à forma de atendimento.

Informo, ainda, que esta Corte de Contas se
coloca à disposição dessa Comissão para quaisquer
outras solicitações que se fizerem necessárias á
continuidade de seus trabalhos.

Atenciosamente, - Iram Saraiva, Presidente.

Aviso n° 8479-SGS-TCU

Brasília-DF, 29 de novembro de 2000

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Márcio Reinaldo
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento do contido no item 8.2, cópia Decisão número
1007/2000, adotada pelo Tribunal de Contas da União
na Sessão Ordinária do Plenário de 29-11-2000, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a funda
mentam (TC n0008.623/2000-4).

Atenciosamente, - Iram Saraiva, Presidente

DECISÃO N° 1 007/2000 - TCU - Plenário

1. Processo n° TC-008.623/2000-4
2. Classe de Assunto: 11 - Solicitação do Con

gresso Nacional
3. Interessada: Comissão de Fiscalização Fi-

nanceira e Controle da Câmara dos Deputados
4. Entidade: Caixa Econômica Federal
5. Relator: Ministro Marcos Vinícios Vi laça
6. Representante do Ministério Público: Subpro

curador-Geral Paulo Soares Bugarin
7. Unidade Técnica: 88 SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno diante das razões

expostas pelo Relator, Decide:
8.1. conhecer da solicitação formulada pela Co

missão de Fiscalização Financeira e Controle da Câ
mara dos Deputados. nos termos do art. 71, inciso IV,
da Constituição Federal, c/c o art. 184 do RIITCU e os
arts. 41 e 43, 11, da Resolução/TeU n° 136/2000;

8.2. comunicar ao Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados e ao Deputado Rodrigo Maia, autor da So
licitação, que:

8.2.1. os valores envolvidos no contrato de em
préstimo celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro
e a Caixa Econômica Federal, concedido ao amparo

dos Votos nOs 162 e 175 de 1995, 80 e 102 de 1996,
todos do Conselho Monetário Nacional, bem como
em seus termos aditivos, foram incluídos no programa
de renegociação da divida estadual, consubstanciado
no Contrato n° 4/99 - STN/COAFI, tendo sido suprida
a autorização legislativa para essa operação pela Re
solução do Senado Federal n°65, de 13 de dezembro
de 1999;

8.2.2. a fiscalização do emprego dos recursos
provenientes de operações de crédito realizadas entre
o Estado do Rio de Janeiro e instituições financeiras
encontra-se sob jurisdição do Tribunal de Contas Esta
dual, não podendo esta Corte emitir opinião sobre o
assunto por refugir-Ihe a necessária competência;

8.3. enviar ao Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro cópia integral destes autos, para as
providências que aquela Corte julgar cabíveis;

8.4. enviar cópia da presente Decisão, acompa
nhada do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado
Rodrigo Maia, autor da Solicitação, para ciência; e

8.5. arquivar o presente processo.
9. Ata n° 47/2000 - Plenário
10. Data da Sessão: 29-11-2000 - Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presi

dente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinícios Ro
drigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo, Adylson Motta, Walton Alencar Ro
drigues, Guilherme Palmeira e o Ministro-Substituto
José Antonio Barreto de Macedo.

Iram Saraiva, Presidente Marcos Vinicios
Vilaça, Ministro-Relator

Grupo I - Classe 11- Plenário
TC-008 .623/2000-4
Natureza: Solicitação do Congresso

Nacional
Entidade: Caixa Econômica Federal 

CEF
Interessada: Comissão de Fiscalização

Financeira e Controle da Câmara dos Depu
tados

Ementa: Solicitação de realização de inspeção
para a averiguação da regularidade dos atos refe
rentes a termo aditivo a contrato celebrado em 1997
entre a Caixa Econômica Federal e o Estado do Rio
de Janeiro, no âmbito do Programa de Apoio à Re
estruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Levan
tamento de suspeita, pelo requerente, de falta de
aprovação da operação de financiamento pelo Se-
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nado Federal e de aplicação dos recursos empresta
dos ao Estado em finalidade distinta da prevista no
contrato. Instrução pela 8a SECEX. Constatação da
existência de aprovação da operação pelo Senado.
Competência para a apreciação da destinação dos
recursos do TCElRJ, por tratar-se de contrato one
roso. Conhecimento. Prestação de informações à
Comissão Parlamentar solicitante e ao autor da soli
citação. Remessa de cópia dos autos ao TCElRJ
para as providências cabíveis, Arquivamento.

Relatório

Examina-se no presente processo solicitação
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados, encaminhada por seu
Presidente, Deputado Márcio Reinaldo Moreira (fI. 1),
com base na Proposta de Fiscalização e Controle n°
23/2000 (fls. 3/5), de autoria do Deputado Rodrigo
Maia, relatada pelo Deputado Max Mauro, para que o
Tribunal realize inspeção no segundo termo aditivo
(datado de 29.10.1999) ao contrato de abertura de
contas, nomeação de agente fiduciário e outros pac
tos, firmado em 10-6-1997, entre o Estado do Rio de
Janeiro e a Caixa Econômica Federal, com base nos
Votos nOs 162-95, 80-97 e 102-97, do Conselho Mo
netário Nacional.

2. O autor da solicitação enumera possíveis irre
gularidades que deseja esclarecer, a saber:

a) utilização dos recursos da avença para paga
mento de pessoal no mês de dezembro último, con
trariando o que dispõe o artigo 167, inciso 111, da
Constituição Federal; e

b) ausência de autorização do termo aditivo
pelo Senado Federal.

3. Após autuação da solicitação no TCU em
20-6-2000, o processo foi encaminhado à 8a SECEX
para instrução, tendo recebido de seu Secretá
rio-Substituto, Edvan Galdino Marques, em 17-7-2000,
o seguinte parecer (fls. 55/6):

4. Quando à ausência de autorização, temos a
Resolução do Senado Federal nO 65, de 13 de dezem
bro de 1999 (fls. 44/45), localizada pela diligente pes
quisa encetada pelo analista-instrutor, que autoriza a
União a realizar operação de crédito de aquisição e
refinanciamento das dividas do Estado do Rio de Ja
neiro, consubstanciadas no contrato de Confissão,
Promessa de Assunção, Consolidação e Refinancia
mento de Dívidas, celebrado em 29 de outubro de
1999 entre a União e o Estado do Rio de Janeiro e dá
outras providências'. Essa resolução, em seu artigo
2°, alínea e (fi 44), autoriza a renegociação do 'saldo
devedor do contrato de empréstimo celebrado entre o

estado do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Fede
ral, concedido ao amparo dos Votos nOs 162 e 175, de
1999, 80 e 102, de 1997, todos do Conselho Monetá
rio Nacional, [com vistas] à constituição de contas na
Caixa, cuja destinação e movimentação estão subor
dinadas ao que dispõe o Contrato de Abertura de
Contas, Nomeação de Agente Fiduciário e Outros
Pactos, celebrado em 10 de junho de 1997, no valor
de R$6.070.212.441,86 (seis bilhões, setenta mi
lhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e
um reais e oitenta e seis centavos)'.

{Com base nesses elementos}. permitimo-nos
concluir que o recursos relativos ao 2 termo aditivo
estão incluídos no valor total do contrato, de
R$6.070.212.441 ,86, cujo refinanciamento foi autori
zado pela dita Resolução n° 65/99.

6. Quanto à utilização das verbas recebidas
para pagamento de pessoal, notamos que, não obs
tante a jurisdição do TCU seja plena para apurar a
boa e regular utilização de recursos federais, confor
me observado pelo Sr. Diretor (item 07, fls. 52), a fis
calização não alcança, para efeito de responsabilida
de, as autoridades dos Governos estaduais, a menos
que estes tenham dado causa a perda, extravio ou
outra irregularidade que tenha resultado em prejuízo
aos cofres da União, nos termos do inciso 11 art. 71 da
Constituição Federal. Neste diapasão, a apuração do
destino dado aos recursos liberados refoge de nossa
competência constitucional. Esta tem sido a orienta
ção adotada pelo Tribunal em processos que versa
ram sobre assuntos similares (TC 001.920/98-7 - De
cisão 306/98 - Plenário - Ata 19/98, TC 018.887/96-1
- Decisão n° 737/98 - Plenário - Ata 43/98).

7. Finalmente, considerando que a solicitação
de auditoria trata de questões pontuais - todas relati
vas à operação de crédito contratada entre o Estado
do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Federal- ma
nifestamos nossa discordância das instruções anteri
ores quanto à necessidade de estender o escopo dos
trabalhos para todo o processo de renegociação da
dívida estadual.

8. Assim, considerando que a falta de autoriza
ção foi suprida pela Resolução n° 65199 e que a ques
tão da aplicação dos recursos refoge à competência
desta Corte, entendemos despicienda a realização da
auditoria proposta pela Divisão Técnica e remetemos
os autos à elevada consideração do Relator, Exmo Sr.
Ministro Marcos Vilaça, propondo ao Tribunal:

I) conhecer da presente solicitação, por atender
ao disposto no art. 184 do RIITCU c/c os arts. 29A e
29E da ResoluçãolTCU n° 77/96;
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"

b) a fiscalização da utilização dada aos recur
sos provenientes de operações de crédito realiza
das entre o Estado do Rio de Janeiro e instituições
financeiras encontra-se sob jurisdição do Tribunal
de Contas Estadual, não podendo esta Corte emitir
opinião sobre o assunto por refugir-Ihe a necessária
competência.

111) enviar ao Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro cópia da solicitação encaminhada
pela Câmara dos Deputados (fls. 01/1 B) e da Deci
são que for proferida, bem como dos respectivos
Relatório e Voto, para as providências cabíveis; e

IV) arquivar o processo.

4. Por meio do despacho datado de 20-7-2000
(fi. 57), solicitei o pronunciamento do Ministério PÚ
blico, com a urgência requerida, "em relação à com
petência do TCU para fiscalizar a aplicação dos re
cursos repassados pela Caixa Econômica Federal
ao Estado do Rio de Janeiro, por meio do termo adi
tivo tratado nos autos, tendo em vista que a União
figura como garantidora da operação".

5. Em parecer de fI. 58, o Subprocurador-Geral
Paulo Soares Bugarin sugeriu que, preliminarmente
a seu pronunciamento quanto ao mérito da questão
a ele submetida, fossem realizadas as diligências
anteriormente sugeridas pela unidade técnica, com
vistas à obtenção de documentação necessária à
compreensão da matéria.

6. Após comunicar as providências até então
adotadas no âmbito do Tribunal à autoridade solici
tante das informações (fI. 59), determinei, por meio
de despacho de fI. 60, a promoção das diligências
sugeridas pelo Ministério Público.

Parecer da Unidade Técnica
7. Promovidas as diligências, o AFCE Alexandre

Magno Nicoli Miranda emitiu parecer de fls. 139/43.
referendado pelas chefias imediata e superior, nos
seguintes termos:

11) informar ao Presidente da Comissão de Fis- III-Informações Obtidas
calização Finan~eira e Contro,le. da Câm~r~ dos De- Em atendimento às diligências a CEF e a Se.
putados, encaminhando-lhe copia da Declsao quefor. . '
proferida, acompanhada do Relatório e Voto, que: cretarla do Tesou.r~ Naclonal- STN, apresentaram os

a) a autorização para renegociação das dívidas documentos ~o~lclta.dos (fls. ~/~ 38 e Vol. I f~S.
do Estado do Rio de Janeiro com a União, incluído 01/211). Esta ultima Informou, adicionalmente, que.
nestas o segundo termo aditivo ao contrato de abertu- 'A Caixa Econômica Federal celebrou com o
ra de contas, nomeação de agente fiduciário e outros Estado do Rio de Janeiro, em 10-6/97, ao amparo do
pactos, firmado em 29-10-1999, foi suprida pela Re- Voto n° 80/97, do Conselho Monetário Nacional, con-
solução do Senado Federal n065 de 13 de dezembro trato de empréstimo no valor de R$3.0BB.974.812,31,
de 1999; destinado a permitir ao Estado fazer face às obriga

ções do Banco BANERJ SA para com a Caixa de
Previdência dos Funcionários do BANERJ e outras
obrigações cíveis, comerciais, trabalhistas, tributárias
e administrativas do Banco do Estado do Rio de Jane
iro S.A., em liquidação, que venham a recair sobre o
BANERJ de forma a viabilizar o processo de privatiza
ção deste banco. O BAN ERJ foi arrematado em leilão,
ocorrido em 26 de junho de 1997, pelo Banco Itaú.

Em consonância com o referido Voto, aquele
contrato incluiu cláusula prevendo a assunção, pela
União, das obrigações de pagamento decorrentes do
empréstimo autorizado, no âmbito do refinanciamen
to das dívidas estaduais, ao amparo da MP n° 1.560,
atual Lei n09A96, de 1997.

Em 24-6-98, a União celebrou com aquele Esta-
do um Contrato de Confissão, Promessa de Assun
ção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas,
sob a égide da Lei nO 9.496, de 1997, onde foram esta
belecidas as condições para o refinanciamento da dí
vida mobiliária, dos saldos devedores dos emprésti
mos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social- BNDES e à Caixa Econômica
Federal - CEF.

Em 1999, empossado o novo Governador e ten
do presente que o Senado Federal ainda não havia
aprovado o contrato anteriormente assinado, inicia
ram-se novas negociações, com o intuito de rediscutir
os termos e condições contratuais com a União.

Das novas negociações, restou acordado que:

• a dívida mobiliária e contratual do Estado se
ria refinanciada, nos termos da supramencionada Lei,
pelo prazo de 30 anos, com encargos equivalentes à
variação positiva do IGP-DI + 6% ao ano, com presta
ções mensais limitadas a 13% da Receita Líquida do
Estado;

• o comprometimento do Estado de liquidar a
Conta Gráfica (amortização extraordinária prevista no
art. 8° do referido diploma legislativo) correspondente
a 20% do valor refinanciado referente à dívida mobi
liária e contratual junto ao BNDES e CEF, excluído o
Contrato de Empréstimo, realizado entre o Estado e a
CEF em 10-6-97;



13. Uma vez que todos os questionamentos for
mulados pelo solicitante e situados na esfera de atua
ção desta Corte encontram-se solucionados, acredi
tamos despicienda a realização de ulteriores inspe
ções ou auditorias, conforme proposto anteriormente.

14. Ante o exposto, propomos que este Tribunal
decida:

I) conhecer da presente solicitação, por atender
ao disposto no art. 184 do RIITCU c/c os arts. 43, lida
ResoluçãolTCU n° 136/2000;

11) informar ao Presidente da Comissão de Fis
calização Financeira e Controle da Câmara dos De
putados, encaminhando-lhe cópia da Decisão que for
proferida, acompanhada dos respectivos Relatório e
Voto, que:

IV - Análise dos Fatos
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• tal amortização se deu mediante cessão dos Questão 2 - Utilização dos recursos recebi-
direitos de crédito a que fazia jus o Estado, relativa- dos em utilização diversa da pactuada
mente à participação governamental obrigatória nas ,. .
modalidades de Royalties e participação especial, de 10. N? que tange a competencla desta C?rte
que trata o art. 8° da Lei n° 7.990, de 28-12-89. para examinar o emprego dos recursos recebidos

Assim em 29-10-99 foram celebrados os se- pelo Estado do Rio de Janeiro, adotamos o entendi-
guintes ter~os contratuais': mento exarado às fls. 55/56. Excluidas as hipóteses

• novo Contrato de Refinanciamento' de perda, desvio, locupletação ou outra irregularidade
• ~, . '. que resulte em prejuizo ao Erário, a competência des-
• contrato d~. cessa0 de credltos/Royaltles; e te Tribunal não alcança, para efeito de responsabilida-

termo aditivo ao Contrato de Abertura de de as autoridades estaduais
Contas, nomeação de Agente Fiduciário e outrospac-' . .
tos, que integra o Contrato de Empréstimo entre a Ca- . . 11. Acerca do ponto lev,an!ado pelo eminente
ixa Econômica Federal, de 10-6-97. Ministro-Relator sobre os passlvels reflexos da garan-

Quanto à contratação de agente financeiro na tia concedida pela Uni.ão nos I~mite~ da jurisdição
forma do art. 9° da Lei n° 9.496, de 1997, e do pará- desta Corte, em especial para fiscalizar o. emprego
grafo 4° do art. 5° da Medida Provisória n° 2.044, de dos re~cursos repassados, fazemos as seguintes pan-
2000, cabe esclarecer que o Contrato celebrado com deraçoes.
o Banco do Brasil S.A., cuja cópia também segue, em 12. As obrigações decorrentes do empréstimo
anexo, visa ao atendimento dos serviços relativos à original celebrado entre a CEF e o Estado do Rio de
celebração, ao acompanhamento e ao controle dos Janeiro foram completamente absorvidas no progra-
contratos de financiamento e refinanciamento, não se ma de refinanciamento da dívida estadual. Dessa for-
inserindo, neste contexto, o acompanhamento e con- ma, a garantia fornecida pela União para esse contra-
trole das metas estabelecidas no Programa de Ajuste to tornou-se insubsistente. O Contrato n° 4/99 -
Fiscal, que cabe diretamente a esta Secretaria.' STN/COAFI, que tratou da renegociação das dividas

estaduais, vinculou as receitas estaduais provenien
tesde royalties (art. 8° da Lei n07.990/89) à amortiza
ção da dívida (Cláusula ya § 1° - Vol. I, fls. 89) e esta
beleceu como garantia a possibilidade de a União re
ter receitas tributárias estaduais (Cláusula 13° - VaI. I
fls. 92/93). Uma vez que as novas garantias nos pare
cem suficientes para assegurar o adimplemento do
contrato, consideramos que esse assunto não é rele
vante para a análise em curso.

V - Conclusão e Proposta de Encaminha
mento

7. O empréstimo firmado em 10 de junho de
1997 entre o Estado do Rio de Janeiro e a CEF desti
nou-se ao pagamento das obrigações decorrentes do
processo de privatização do Banerj, bem como aos
participantes e pensionistas do plano de previdência
do Banerj - PREVI-BANERJ (fls. 23/30,).

8. Este contrato foi objeto de um termo aditivo de
8 de julho de 1997 (fls. 31/39), um termo de rerratifica
ção de 27 de fevereiro de 1998 (fls. 40/41) e um se
gundo termo aditivo de 29 de outubro de 1999 (fls.
42/53). É sobre esse último termo aditivo que recaem
os questionamentos aqui examinados.

Questão 1 - Inexistência de Autorização Le
gislativa

9. Conforme se verifica pelo disposto no item V
da Cláusula Primeira do Contrato n04/99-STN/COAFI
(vai. I, fls. 79/97), o total dos valores envolvidos no em
préstimo da CEF foi incorporado no bojo do programa
de refinanciamento da dívida estadual. O refinancia
mento da dívida estadual, por seu turno, foi autoriza
do pela Resolução do Senado Federal n° 65 de 13 de
dezembro de 1999. Assim, confirmando a posição já
sustentada nos autos pelo Titular desta Unidade Téc
nica, verificamos que se encontra suprida a autoriza
ção legislativa para a contratação do empréstimo em
comento.



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 47325

a) os valores envolvidos no empréstimo celebra
do entre o Estado do Rio de Janeiro e a Caixa Econô
mica Federal, concedido ao amparo dos Votos nOs
162 e 175 de 1995, 80 e 102 de 1996, todos do Con
selho Monetário Nacional, destinado a atender as
obrigações decorrentes do processo de privatização
do Banerj, bem como encargos com os pensionistas e
participantes do plano de previdência do banco
PREVJ-BANERJ e seus termos aditivos foram incluí
dos no programa de renegociação da dívida estadual,
consubstanciado no Contrato n°4/99 - STN/COAFI. A
autorização legislativa para essa operação foi suprida
pela Resolução do Senado Federal nO 65, de 13 de
dezembro de 1999;

b) a fiscalização do emprego dos recursos pro
venientes de operações de crédito realizadas entre o
Estado do Rio de Janeiro e instituições financeiras
encontra-se sob jurisdição do Tribunal de Contas
Estadual, não podendo esta Corte emitir opinião sobre o
assunto por refugir-Ihe a necessária competência.

111) enviar ao Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro cópia da solicitação encaminhada pela
Câmara dos Deputados (fls. 01/08) e da Decisão que
for proferida, bem como dos respectivos Relatório e
voto, para as providências que julgar pertinentes; e

IV) arquivar o processo.

Parecer do Ministério Público

8. Em novo parecer de fI. 145, o Subprocura
dor-Geral Paulo Soares Bugarin assim se pronunci
ou:

"
3. Com relação à questionada inexistência de

autorização legislativa, a Unidade Técnica observa
que, de acordo com o Contrato n°4/99 - STN/COAFI
(fls. 79197- vol. 1), o total dos valores envolvidos no
empréstimo foi incorporado no programa de refinanci
amento da dívida estadual, o qual foi autorizado pela
Resolução n065/99 do Senado Federal (fls. 1411142).

4. Quanto à utilização dos recursos para paga
mento de pessoal, a 83 SECEX reafirma o entendi
mento de que a competência do Tribunal não atinge,
no caso, autoridades estaduais, exceto se verificada
perda, desvio, locupletação ou outra irregularidade
que resulte em prejuízo ao Erário Federal (fI. 142).

5. Sobre esse assunto, vale observar que esta
Corte, ao apreciar solicitação de informações, formu
lada pelo Presidente do Senado Federal, sobre provi
dências adotadas pelo TCU em razão do entendi
mento firmado em resposta à consulta sobre a anteci
pação a Estados, por instituição financeira federal, de

receitas provenientes da privatização de empresas
estaduais, proferiu a Decisão n° 306/9 8 - Plenário
(Ata n° 19198), esclarecendo ao solicitante, entre ou
tros aspectos, que a fiscalização exercida pelo Tribu
na" no tocante à contratação das operações de crédi
to em apreço, não alcança autoridades de governos
estaduais, a menos que tenham dado causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que tenha resulta
do prejuízo aos cofres da União, consoante determina
o art. 71, inciso 11 da Constituição Federal.

6. Por fim, relativamente à repercussão da ga
rantia oferecida pela União para efeito da fiscalização
dos recursos repassados pela Caixa Econômica Fe
deral ao Estado do Rio de Janeiro, ressalta a Unidade
Técnica que as obrigações decorrentes do aludido
empréstimo foram completamente absorvidas pelo
programa de refinanciamento da dívida estadual,
sendo que o supracitado Contrato n° 4/99 
STN/COAFI prevê novas garantias, como é o caso da
possível retenção, pela União, de receitas tributárias
estaduais (fI. 142,).

7. Ante o exposto, considerando que os elemen
tos trazidos aos autos serviram para confirmar a aná
lise anteriormente desenvolvida às fls. 55/56, este
Representante do Ministério Público manifesta-se em
consonância com o encaminhamento proposto pela
83 SECEX às fls. 1421143.

Voto

A análise das informações disponíveis na pági
na do Senado Federal na Internet não deixa dúvidas
quanto ao suprimento da necessária autorização da
quela Casa Legislativa para o aditamento contratual
tratado nos autos, por meio da Resolução SF n°
65/99. Manifesto-me, pois, de acordo com o entendi
mento da unidade técnica, ratificado pelo Ministério
Público, em relação a esse ponto.

2. Concordo, também, com o posicionamento da
83 SECEX e da Procuradoria acerca da competência
do Tribunal de Contas Estadual para fiscalizar a corre
ta destinação dos recursos sob exame, ainda que ori
undos de contrato de financiamento lavrado entre a
Caixa Econômica Federal e o Estado do Rio de Janei
ro, pelas razões a seguir aduzidas.

3. Penso que não figura entre as competências
do TCU fixadas pela Constituição Federal, em seu art.
71, a fiscalização da aplicação de recursos transferi
dos pela União aos entes federados por meio de con
tratos de financiamento. Esses recursos, a meu ver,
uma vez tendo ingressado nos cofres do Tesouro
Estadual (ou Municipal) passam a integrar o patrimô-



RELATÓRIO FINAL

11 - Da Execução da P1c

Após a sua numeração pela Mesa Diretora ãa
Casa, a presente PFC fo distribuída a este Relator,
tendo sido apresentado o Relatório Prévio em
30-5-2000. A aprovação do aludido Relatório Prévio

l-Introdução

O Excelentíssimo Deputado Rodrigo Maia (PFL
- RJ) apresentou à Comissão de Fiscalização Finan
ceira e Controle da Câmara dos Deputados Requeri
mento solicitando que o Tribunal de Contas da União
realizasse inspeção a respeito do segundo termo adi
tivo ao contrato de abertura de contas, nomeação de
agente fiduciário e outros pactos, firmado em 8 de ju
lho de 1997. que entre si celebraram o Estado do Rio
de Janeiro e a Caixa Econômica Federal, com base
nos votos nOs 162-95. aO-97 e 102-97, do Conselho
Monetário Nacional, bem como outras ocorrências,
baseando-se no art. 100, § 1°, combinado com os
arts. 60, inciso I e 61 do Regimento interno da Câma
ra dos Deputados.

Aludido Requerimento foi numerado pela Mesa
como Proposta de Fiscalização e Controle n° 23, de
2000.

Em seu Requerimento, o Autor enumerou as
possíveis irregularidades em relação ao termo aditivo
ao contrato supracitado, destacando que o segundo
termo aditivo ao contrato de abertura de contas, no
meação de agente fiduciário e outros pactos firmados
em 10-6-1997 e aditado em a-7-1997. tendo como
partes celebrantes o Estado do Rio de Janeiro e a Ca
ixa Econômica Federal, liberou dos contratos de em
préstimo e refinanciamento do Estado do Rio de Ja
neiro, R$320 milhões, conforme a cláusula 3a

, inciso I,
combinado com o seu parágrafo 3°, que exclui o inci
so I. Seriam irregularidades a serem investigadas:

1) o Estado do Rio de Janeiro utilizou esses re
cursos para pagamento de pessoal do mês de de
zembro, contrariando o que dispõe o artigo 167, inci
so 11 da Constituição Federal;

2) a operação foi autorizada pelo Sr. Ministro da
Fazenda, Pedro Malan, e que esse segundo termo
aditivo não foi sequer encaminhado ao Senado Federal.
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nio daqueles entes, devendo. em atenção ao princípio mento das dívidas estaduais que. conforme demons-
federativo, ser fiscalizados pelo correspondente Tri- trado pelos pareceres da aa SECEX e do Ministério
bunal de Contas Estadual (ou Municipal). Esses re- PÚ,bli~o, foi firmado com garantias oferecidas pelo
cursos. emprestados aos Estados por meio de contra- proprro Governo Estadual.
tos onerosos, devem ser devolvidos ao mutuante na Diante do exposto, acolho os pareceres unifor-
forma contratualmente estabelecida, não se confun- mes e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que
dindo com os recursos transferidos pela União a Esta- submeto à apreciação do Plenário.
dos e Municípios a ''fundo perdido" por meio de "con- TCU, Sala das Sessões, 29 de novembro de
vênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos con- 2000. - Marcos Vinicios Vilaça, Ministro-Relator.
gêneres", cuja competência fiscalizatória é atribuída
ao TCU por terça do inciso VI do referido artigo da
Carta Magna e do inciso VII do art. SO da Lei Orgânica
do Tribunal.

4. Quando gere recursos de convênios, o Esta
do ou o Município está aplicando recursos da União.
ainda que para a consecução de objetivos de interes
se de ambas as partes, e por isso sujeita-se ao dever
de prestar contas dos recursos recebidos, e à fiscali
zação, tanto do órgão repassador quanto do Tribunal
de Contas da União. Esses recursos são plenamente
vinculados ao objetivo ao qual se destinam, devendo
ser aplicados conforme conveniado, sob pena de seu
ressarcimento ao repassador, sem prejuízo da aplica
ção de sanções por parte do TCU.

S. Já quando gere recursos oriundos de emprés
timo ou financiamento, o ente federado está. em últi
ma análise, gerindo seus próprios recursos cuja dis
ponibilidade futura é antecipada, ao custo dos juros
cobrados na operação. Portanto. cabe ao Tribunal de
Contas Estadual ou Municipal fiscalizar a aplicação
desses recursos.

6. É certo que contratos de financiamento de
projetos costumam conter cláusulas disciplinadoras
da aplicação dos recursos, inscritas pelo mutuante
como forma de garantir a consecução do empreendi
mento e, conseqüentemente, o retorno do investi
mento. Nesses casos, por força de contrato também é
prevista a fiscalização da aplicação dos recursos pelo
mutuante. Isso, entretanto, não confere competência
ao TCU para fiscalizar a aplicação desses recursos.

7. Todos os argumentos anteriores poderiam ser
afastados se fosse constatada a assunção de com
promissos pela União, por meio da prestação de ga
rantias ao contrato de empréstimo tratado nos autos,
hipótese em que se configuraria a competência do
TCU para a fiscalização do destino dado aos recursos
assim transferidos, por força do disposto na parte final
do parágrafo único do art. 71 da Constituição Federal.

a. Essa hipótese, todavia, resta afastada ante a
constatação da insubsistência de aval ou de outra ga
rantia prestada pela União ao empréstimo objeto da
presente solicitação parlamentar, em razão da absor
ção do contrato antigo pelo programa de refinancia-
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"8.2.2. a fiscalização do emprego dos
recursos provenientes de operações de cré
dito realizadas entre o Estado do Rio de Ja
neiro e instituições financeiras encontra-se
sob jurisdição do Tribunal de Contas Esta
dual, não podendo esta Corte emitir opinião
sobre o assunto por refugir-Ihe a necessária
competência."

O Ministro-Relator esclarece desta forma a in
competência do Tribunal ae Contas da União para
apreciar a matéria em seu Voto:

Esclarece aludida decisão que aquela Resolu
ção, em seu art. 2°, e, autoriza a "renegociação do
'saldo devedor do contrato de empréstimo celebrado
entre o estado do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica
Federal, concedido ao amparo dos Votos nOs 162 e
175, de 1999, 80 e 102, de 1997, todos do Conselho
Monetário Nacional, [com vistas) à constituição de
contas na Caixa, cuja destinação e movimentação es
tão subordinadas ao que dispõe o contrato de abertu
ra de contas, nomeação de agente fiduciário e outros
pactos, celebrado em 10 de junho de 1997, no valor
de R$6.070.212.441.86 (seis bilhões, setenta mi
lhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e
um reais e oitenta e seis centavos)".

Além disso, salienta o Ministro-Relator que "...0

total dos valores envolvidos no empréstimo da CEF
foi incorporado no bojo do programa de refinancia
mento da dívida estadual. O refinanciamento da dívi
da estadual, por seu turno, foi autorizado pela Resolu
ção do Senado Federal n° 65 de 13 de dezembro de
1999. Assim, confirmando a posição já sustentada
nos autos pelo Titular desta Unidade Técnica, verifi
camos que se encontra suprida a autorização legisla
tiva para a contratação do empréstimo em comento".

O 2° termo aditivo ao contrato estaria incluído na
renegociação da dívida do Estado do Rio de Janeiro
supramencionada, autorizada pela Resolução n°
65/99 do Senado Federal, suprindo-se desta forma a
necessidade de autorização específica.

Com relação ao segundo indício de irregularida
de, consistente na aplicação dos recursos provenien
tes das operações de crédito pelo Estado do Rio de
Janeiro em despesas com pessoal, assim se pronun
ciou aquela Corte no item 8.2.2 da Decisão n°
1007/2000:

deu-se na reunião de programa de renegociação da dívida esta-
dual, consubstanciado no Contrato n° 4/99 
STN/COAFI, tendo sido suprida a autoriza
ção legislativa para essa operação pela Re
solução do Senado Federal n° 65, de 13 de
dezembro de 1999."

no Plenário da Comissão
14-6-2000.

Na mesma data, o então Presidente da Comis
são, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, encaminhou
ofício ao Exmo Sr. Ministro Iram Saraiva, Presidente
do Tribunal de Contas da União, solicitando as devi
das providências para realização do solicitado na
PFC.

Em 26-6-2000, o Presidente daquela Corte de
Contas encaminhou ofício a esta Comissão, dando
ciência da constituição de processo para atendimento
do solicitado.

Por meio do Aviso n° 8.479, de 29-11-2000, o
Presidente do TCU encaminha cópia da Decisão nO
1007/2000-TCU-Plenário, prolatada na Sessão Ordi
nária de 29-11-2000, acompanhada do Relató
riolVoto do eminente Ministro-Relator, Marcos Vilaça.

Cabe agora a este Relator apresentar as con
clusões e propostas de encaminhamento resultantes
dos fatos apurados neste procedimento de fiscalização.

111- Da Avaliação dos Resultados

O nobre Autor, ao formular o requerimento da
presente PFC, solicitou a realização de inspeção no
segundo termo aditivo ao contrato de abertura de
contas, nomeação de agente fiduciário e outros pac
tos, firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a Cai
xa Econômica Federal, com base nos Votos nOs
162-95,80-97 e 102-97, do Conselho Monetário Naci
onal. Para tanto, indicou como possíveis irregularida
des que:

a) a operação foi autorizada pelo Sr.
Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e que
esse segundo termo aditivo não foi sequer
encaminhado ao Senado Federal;

b) o Estado do Rio de Janeiro utilizou
esses recursos para pagamento de pessoal
do mês de dezembro, contrariando o que
dispõe o artigo 167, inciso 111 da Constituição
Federal.

No que tange ao primeiro indício de regularida
de apontado pelo ilustre requerente, a Decisão n°
1007/2000 de Tribunal de Contas da União a con
templa em seu item 8.2.1 :

"8.2.1. os valores envolvidos no con
trato de empréstimo concedido entre o Esta
do do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica
Federal concedido ao amparo dos Votos nOs
162 e 175 de 1995, 80 e 102 de 1996, todos
do Conselho Monetário Nacional, bem como
em seus termos aditivos, foram inclusos no
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"2. Concordo, também, com o posicionamento
do aa SECEX e da Procuradoria acerca do competên
cia do Tribunal de Contas Estadual com fiscalizar a
correta destinação aos recursos sob exame, ainda
que oriundos de contrato de financiamento lavrado
entre a Caixa Econômica Federal o Estado do Rio oe
Janeiro, pelas razões a seguir aduzidas.

3. Penso que não figura entre as competências
do TCU fixadas pela Constituição Federal, em seu art.
71, a fiscalização da aplicação de recursos transferi
dos pela União aos entes federados por meio de con
tratos de financiamento. Esses recursos, a meu ver,
uma vez tendo ingressado nos cofres do Tesouro
Estadual (ou Municipal) passam a integrar o patrimô
nio daqueles entes, devendo, em atenção ao princípio
federativo, ser fiscalizados pelo correspondente Tri
bunal de Contas Estadual (ou Municipal). Esses recur
sos, emprestados aos Estados por meio de contratos
onerosos, devem ser devolvidos ao mutuante na forma
contratualmente estabelecida, não se confundindo com
os recursos transferidos pela União a Estados e Municf
pios a ''fundo perdido" por meio de "convênios, acordos,
ajustes ou outros instrumentos congêneres", cuja com
petência fiscalizatória é atribuída ao TCU por força do in
ciso VI do referido artigo da Carta Magna e do inciso VII
do art. SO da Lei Orgânica do Tribunal.

4. Quando gere recursos de convênios, o Esta
do ou o Municfpio está aplicando recursos da União,
ainda que para a consecução de objetivos de interes
se de ambas as partes, e por isso sujeita-se ao dever
de prestar contas aos recursos recebidos, e à fiscali
zação, tanto do órgão repassador quanto do Tribunal
de Contas da União. Esses recursos são plenamente
vinculados ao objetivo ao qual se destinam, devendo
ser aplicados conforme conveniados sob pena ou seu
ressarcimento ao repassador, sem prejuízo da aplica
ção de sanções por parte do TCU.

S. Já quando gere recursos oriundos de emprés
timo ou financiamento, o ente federado está, em últi
ma análise, gerindo seus próprios recursos cuja dis
ponibilidade futura é antecipada, ao custo dos juros
cobrados na operação. Portanto, cabe ao Tribunal de
Contas Estadual ou Municipal fiscalizar a aplicação
desses recursos.

6. É certo que contratos de financiamento de
projetos costumam conter cláusulas disciplinadoras
da aplicação dos recursos. Inscritas pelo mutuante
como forma de garantir a consecução do empreendi
mento e, conseqüentemente, o retorno do investi
mento. Nesses casos, por força de contrato também é
prevista a fiscalização da aplicação dos recursos pelo
mutuante. Isso, entretanto, não confere competência
ao TCU para fiscalizar a aplicação desses recursos.

7. Todos os argumentos anteriores poderiam ser
afastados se fosse constatada a assunção de com
promissos pela União, por meio da prestação de ga
rantias ao contrato de empréstimo tratado nos autos,
hipótese em que se configuraria a competência do
TCU para a fiscalização do destino dado aos recursos
assim transferidos, por força do disposto na parte final
do paragrafo único do art. 71 da Constituição Federal.

a. Essa hipótese, todavia, resta afastada ante a
constatação da insubsistência de aval ou de outra ga
rantia prestada pela União ao empréstimo objeto da
presente solicitação parlamentar, em razão da absor
ção do contrato antigo pelo programa de refinancia
mento das dívidas estaduais que, conforme demons
trado pelos pareceres da aa SECEX e do Ministério
Público, foi firmado com garantias oferecidas pelo
próprio Governo Estadual."

Desta forma, não pôde o TCU averiguar a pro
cedência da segunda denúncia de irregularidade
apresentada pelo nobre Deputado Rodrigo Maia. O
Tribunal apenas encaminhou cópia dos autos ao Tri
bunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para
que fossem adotadas as providências cabíveis.

IV - Do Encaminhamento

O art. 61 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados afirma, em seu caput, que:

"Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indi
reta, pelas Comissões, sobre matéria de competência
destas, obedecerão às regras seguintes:

IV - o relatório final da fiscalização e
controle, em termos de comprovação da le
galidade do ato, avaliação política, adminis
trativa, social e econômica de sua edição, e
quanto à eficácia dos resultados e sobre a
gestão orçamentária, financeira e patrimoni
al, atenderá, no que couber, ao que se dis
põe o art. 37."

Por sua vez, o art. 37 citado dispõe:
"Art. 37. Ao termo dos trabalhos a Comissão

apresentará relatório circunstanciado, com suas con
clusões, que será publicado no Diário co Congresso
Nacional e encaminhado:

I - à Mesa, para as providências de
alçada desta ou do Plenário, oferecendo,
conforme o caso, projeto de lei, de decreto
legislativo ou de resolução, ou indicação,
que será incluída em Ordem do Dia dentro
de cinco sessões;
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11 - ao Ministério Público ou a Advoca- 111 - Parecer da Comissão

cia-Geral da União, com a cópia da docu- A Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
mentação, para que promovam a responsa- trole, em reunião realizada no dia 29 de agosto de
bilidade civil ou criminal por infrações apura- 2001, aprovou, unanimemente, o Relatório Final do
das e adotem outras medidas decorrentes Deputado Max Mauro, que concluiu pelo encerramen-
de suas funções institucionais; to e arquivamento da Proposta de Fiscalização e

111 - ao Poder Executivo, para adotar Controle n° 23/2000.
as providências saneadoras de caráter dis- Estiveram presentes os Senhores Deputados:
ciplinar e administrativo decorrentes do art. Wellington Dias, Pr~sidente; Joã.o Maga~hães, Mar-
37, §§ 2° a 6°, da Constituição Federal, e cos de Jesus ~ Jo~~ Caldas, Vlce-~resldentes; Dr.
demais dispositivos constitucionais e legais Heleno, Expedl~.~ Jun.lOr, Manoel Salv!ano, Max Mau-
aplicáveis assinalando prazo hábil para seu ro, ~omf'!lel Feljo, LUIz Fernando, Joao_Mag~o, Wal-

. ' domlro Fioravante, Fernando Zuppo, Joao Leao, José
cumprimento; Carlos Coutinho Mário Assad Júnior Antônio do Val-

IV - à Comissão Permanente que te- le Márcio Reinaldo Moreira e Régis Cavalcante.
~ha ma.io.r ~erti~ência com ~ matéria, à qual 'Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. _
In~umbl~a ~Iscahzar. o atendimento do pres- Deputado Wellington Dias, Presidente.
cnto no IncIso antenor;

V - à Comissão Mista Permanente de
que trata o art. 166, § 1°, da Constituição
Federal, e ao Tribunal de Contas da União,
para as providências previstas no art. 71 da
mesma Carta."

Em relação aos possíveis encaminhamentos
disciplinados pelas normas regimentais transcritas,
entendemos que:

a) não é cabível o oferecimento de
qualquer proposta de alteração do ordena
mento jurídico vigente, em face da não
constatação de irregularidades pelo TCU;

b) em função da não constatação de
infrações, não se faz necessária a remessa
de documentação ao Ministério Público, à
Advocacia-Geral da União ou ao Poder Exe
cutivo, pela inexistência de medidas a se
rem adotadas;

c) não é cabível a remessa de docu
mentos a Comissão Permanente da Casa
ou à Comissão Mista de Orçamentos, tendo
em vista que o TCU não identificou irregula
ridades e não determinou a adoção de pro
vidências a serem acompanhadas.

V - Voto

Diante da não constatação de irregularidades
pelo TCU, assim como da impossibilidade daquela
Casa investigar o destino dado pelo estado do Rio de
Janeiro aos recursos oriundos de empréstimos por
faltar-lhe competência prevista na Constituição Fede
ral, voto pelo encerramento e arquivamento da pre
sente PFC.

Sala das Sessões, Brasília(DF), 17 de agosto
de 2001. - Deputado Max Mauro.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, que esta Comis
são, em reunião ordinária realizada no dia 29-8-2001,
concluiu pelo encerramento da Proposta de Fiscaliza
ção e Controle n° 23/2000 - do Sr. Rodrigo Maia, que
"propõe à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle solicitar ao Tribunal de Contas da União a re
alização de inspeção nos contratos de renegociação
das dívidas do Estado do Rio de Janeiro e a Caixa
Econômica Federal firmado em 10-6-97 e aditado em
8-7-97, no valor de trezentos e vinte milhões de reais".

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção da referida proposta e o relatório a ela oferecido.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Deputado
Wellington Dias, Presidente.

Considerando o encerramento da fiscalização e
controle pela Comissão e bem assim as conclusões
apresentadas, determino a publicação e posterior ar
quivamento do Relatório Final, nos termos do art. 61,
IV, do RICO.

Em 2-10-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.
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DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

O Deputado Djalma Pães, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Designação

Ao Deputado PEDRO EUGÊNIO - Proposta de
Fiscalização e Controle n° 60/01 - da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e.lnterior - que "propõe que
a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
fiscalize as atividades que estão sendo desenvolvidas
pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste, cria
da pela Medida Provisória n° 2.146-1 , em substituição
à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste

Brasília, 2 de outubro de 2001. - James Lewis
Gorman Júnior, Secretário.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Presidente dessa Comissão, Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, fez a seguinte Designação de
Relatoria nesta data:

Designação

Em 20-10-01

CHICO SARDELLI - Projeto de Lei Comple
mentar n° 123/00 - do Sr. Alberto Fraga - que "acres
centa os incisos X e XI ao art. 3° da Lei Complementar
n° 87, de 13 de setembro de 1996, e dá outras provi
dências".

GERMANO RIGOnO - Projeto de Lei nO
5.268/01 - Comissão Especial destinada ao estudo
das reformas polfticas - que "altera o art. 359, da Lei
nO 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), §
1° do art. 7°, o § 3° do art. 8°, o inciso 111 do caput do
art. 9°, o inciso VI do art. 15, o art. 17, parágrafo único,
o art. 19, caput e § 1°, e o art. 21, caput e parágrafo

único, da Lei n09.096, de 19 de setembro de 1995, o §
2° do art. 6° , o § 1° do art. 8°, o § 1° do art. 37, os §§
1°,3° e 4° do art. 39, o art. 41-A, os §§ 7°, 8° e 9° do
art. 42, o caput do art. 46, o § 3° do art. 47, o caput do
art. 58 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997,
acrescenta o p~rágrafo único ao art. 13, os §§ 2° a 4°
ao art. 21, o parágrafo único ao art. 38 da Lei n09.096,
de 1995, o § 5° ao art. 2°, o § 3°, § 4° ao art. 36, o § 6°
ao art. 39, o art. 41-B, os incisos 111, IV e V ao § 2° do
art. 47, o art. 57-A, à alínea g ao inciso 111, do § 3° do
art. 58, o inciso 111 ao art. 88 e o art. 98-A à Lei n09504,
de 1997, e revoga o inciso XV do art. 22, da Lei Com
plementar n° 64, de 18 de maio de 1990, o parágrafo
único do art. 22 da Lei n09.096, de 1995, os §§ 1° e 2°
do art. 53 e o art. 55 da Lei n09.504, de 1997".

MILTON MONTI - Projeto de Lei Complemen
tar n° 219/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que
"cria instrumento de redistribuição do Fundo de Par
ticipação dos Estados para entes da federação que
executem todos os dispositivos da Lei de Responsa
bilidade Fiscal, e dá outras providências".

RODRIGO MAIA - Projeto de Lei Complemen
tar n° 216/01 - do Sr. Mendes Ribeiro Filho - que
"normatiza a remuneração dos depósitos judiciais".

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2001. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Deputado Antônio Cambraia, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Designação

Ao Deputado CARLOS ALBERTO ROSADO 
Projeto De Decreto Legislativo n° 988-A/01 - do Se
nhor Clementino Coelho - que "susta o art 8° da Re
solução n° 4, de 22 de maio de 2001, da Câmara de
Gestão da Crise de Energia Elétrica".

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2001 .- Clemar
Pereira G. da S. Côrtes, Secretária Substituta.



Presidente:
AÉCIO NEVES - PSDB - MG

1° Vice-Presidente:
Efraim Morais - PFL - PB

2° Vice-Presidente:
Barbosa Neto - PMDB - GO

1° Secretário:
Severino Cavalcanti - PPB - PE

(Biênio 200112002)

2° Secretário:
Nilton Capixaba - PTB - RO

3° Secretário:
PAULO ROCHA - PT - PA

4° Secretário:

Ciro Nogueira - PFL - PI

1° Suplente de Secretário:
PEDRO VALADARES - PSB - SE

2° Suplente de Secretário:
SALATIEL CARVALHO - PMDB - PE

3° Suplente de Secretario:
ENIO BACCI - PDT - RS

4° Suplente de Secretario:
WILSON SANTOS - PMDB - MT

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS, BLOCO PARLAMENTAR

Bloco (PFL, PST)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

José Borba
Jorge Wilson
José Chaves
José Lourenço

Ricardo Izar
Wagner Rossi

Waldemir Moka
Wilson Santos

PT
Líder: WALTER PINHEIRO

Vice-Líderes:
Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Corauci Sobrinho
Divaldo Suruagy
Francisco Coelho
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
José Carlos Fonseca Jr.
José Rocha
José Thomaz Nonô
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Mussa Demes

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio

Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Santos Filho
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Vice-Líderes:
Aloizio Mercadante
Carlito Merss
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Geraldo Magela
Henrique Fontana
Iara Bernardi

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

João Grandão
João Paulo
José Dirceu
Luiz Sérgio

Milton Temer
Professor Luizinho
Virgflio Guimarães

PTB
Líder: ROBERTO JEFFERSON

Bloco (PDT, PPS)
Líder: MIRO TEIXEIRA

PSDB
Llder: JUTAHY JÚNIOR

Vice-Líderes:
Narcio Rodrigues (1° Vice)
Mareio Fortes
Carlos Batata
B. Sá
Sebastião Madeira
Alex Canziani
Maria Abadia (Licenciada)
Custódio Mattos
Fátima Pelaes
Chico da Princesa
João Almeida
Antonio Carlos Pannunzio
Dr. Heleno

Jovair Arantes
Ricardo Rique
Nelson Oloch

Ricarte de Freitas
Xico Graziano

Saulo Pedrosa
Léo Alcântara

Silvio Torres
Antonio Kandir

Zulaiê Cobra
Eduardo Barbosa

Feu Rosa

Vice-Líderes :
Gerson Peres (1° Vice)
Eurico Miranda
Felter Júnior
Hugo Biehl
Nelson Meurer

Vice-Líderes:
Alceu Coliares (1° Vice)
Fernando Coruja
Dr. Hélio
José Roberto Batochio

Herculano Anghinetti
Oliveira Filho

Wagner Salustiano
Romel Anlzio
José Janene

Pedro Eugênio
Emerson Kapaz

Márcio Bittar
Clementino Coelho

PMDB
Lider: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (PSB, pedoB)
Líder: INÁCIO ARRUDA

Vice-Lideres:
Albérico Filho
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Confúcio Moura
Damião Feliciano
Edinho Bez
Eunlcio Oliveira
Fernando Diniz

Mendes Ribeiro Filho
Milton Monti

Nelson Proença
Norberto Teixeira
Osmar Serraglio

Pedro Novais
Pinheiro Landim

João Henrique

CO 146/2000

Vice-LIderes:
Fernando Gonçalves (10 Vice)
Eduardo Seabra
Félix Mendonça

Vice-Líderes :
Eduardo Campos
Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin
Givaldo Carimbão

Josué Bengtson
Antônio Jorge

José Carlos Elias

José Antonio Almeida
Sérgio Novais

Miriam Reid



Bloco (PL, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

PHS

Repr.: ROBERTO ARGENTA
Vice-Líderes:
Bispo Rodrigues
lincoln Portela
Ronaldo Vasconcellos

Eujácio Simões
Magno Malta
Oliveira Filho

PSDC

Repr.: FERNANDO ZUPPO

Parágrafo 4°, Ar!. 9° - Regimento Interno

PTN

Repr.: JOSÉ DE ABREU

Vice-Líderes:
Duilio Pisaneschi
Darcfsio Perondi
Ricardo Barros

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Luciano Pizzatto
Rafael Guerra



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO,---------------- ---------------,
Roraima

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Ara~jo PL
Salomão Cruz PPB

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PL
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen '" PSB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT
Haroldo Bezerra PSDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL
Renildo Leal PTB
Socorro Gomes PCdaB
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avellno PFL
Sílas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin , PCdaB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Euripedes Miranda PDT
Expedito J~nior PSDB
Marinha Raupp PMDB
Nilton capixaba PTB
Oscar Andrade PL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PTB

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Darci Coelho , .PFL
Freire J~nior PMDB
Igor Avelino PMDB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo 'pPB
Paulo Mourão 0 .PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Cantão Vieira PMDB
João Castelo.... . .. PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PL
Roberto Rocha o ••••••••••• PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho P5DB
Almeida de Jesus PL
Aníbdl Gomes PMDB
Antonio Cambraia P5DB
Arnon Bezerra PSDB
CbiquinllO Fei Losd, PSDB
Eunício Oliveira 0 •••••••• PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pimentel Gomes PPS
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL



Rommel Feij6 PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB

Piaui
Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
ciro Nogueira PFL
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Iberê Ferreira PTB
Laíre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Salomão Gurgel PDT

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PSDB
Avenzoar Arruda , PT
Carlos Dunga PTB
Damião Feliciano '" PMDB
Domiciano Cabral PSDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro '" PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Armando Monteiro '" , .. PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Dj alma Paes o ••••••••• o •••••• PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PSDB
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PL
Maurilio Ferreira Lirn~ PMDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz PDT

A1agoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PTB
Tânia Soares PCdoB

Bahia
Ariston Andrade PFL
Beni to Gama PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima pcdoB
Jaime Fernandes _.. _ PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço .. o •••••••••••••••• PMDB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PPD
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano ..............• PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro .. , PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Minas Gerais
Aécio Neves ' PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Jálio PST
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Elias Murad PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto. , , , .. . PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PTB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Maria L1Jcia PMDB
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio pires PDT
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB

Sérgio Miranda pedoB
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Mectioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr " .PFL
Magno Mal ta PL
Marcus Vicente , .. PSDB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPS
Ri ta Camata PMDB
Rose de Freitas , .. PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir Cabral , , .. PFL
Alexandre Cardoso , .. PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PPB
Arolde de Oliveira , .. PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes PPB
Dr. Helena PSDB
Eber Silva , .. PL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PFL
Itamar Ser:oa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PFT.
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
José Egydio PL
Laura Carneiro PFL
Luisinho S.PAR
T.
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira PDT
Paulo Baltazar PSB



Paulo de Almeida PST
paulo Feij6 P5DB
Reinaldo Gripp PL
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL
vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PSB

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Faria de sá o •••• PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PP8
Bispo Wanderval. PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi o •••••••••••• PSDB
Corauci Sobrinho o ••••• PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PSDC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PMDB
João Herrmann Neto PPS
João Paulo ... o • o ••••• o o •• o •••••• PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal PSDB
,TnsÉo de Abreu PTN
José Dirceu o •••••••••• PT
José Genoíno PT
José Índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos o •••••••••• P8B
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh o .PT
Luiza Erundina PSB
Ma~çelo Barbieri .. o ••••••••••••• PMDB
Marcos Cintra PFL

Medeiros PL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza , PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi o ••••••••••••• PMDB
Wagner Salustiano PPB
xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mat.o Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTE
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas psnB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes '" .. PL
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoS
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Os6rio Adriano PFL
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce o •••••••• PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdoB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes P8DB
Juquinha PL
Lidia Quinan PSDB
Lácia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
No~berto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB



Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra o •••••• PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Manoel Vitório PT
Marçal Filho , PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB

Paraná.
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani PSDB
Basilio Villani oPSDB
Chico da Princesa '" .. PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello 0"0" .PMDB
Iris Simões o •••• o ••••••••••••••• PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba o ••••••••••• PMDB
José Carlos Martinez , "0 •• PTB
José Janene , o. o .PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto o •••••••••• PMDB
Nelson Meurer , PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque o. PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno o PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss o •••••••••• PT
Edinho Bez , , , , , , PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja .. ,."., O". O" •• PDT
Gervásio Silva , , PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB

Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Cbllares PDT
Ana Corso PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer o' .PMDB
Clovis IIgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Jarbas Lima o PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim........... " .. PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa '" PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos o PDT
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst O" .,. o' ••• PPB
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abflio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
Zila Bezerra

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Agnaldo Muniz
2 vagas

Fax: 318-2142

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, P5L)

Romel Anfzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Bloco (POT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odflio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Alex Canziani
Átila Lira

José Anfbal
José Carlos Martinez

José Militão
Josué Bengtson

Léo Alcântara
Mareio Fortes

Osmânio Pereira
Roberto Rocha

Romeu Queiroz
Salvador Zimbaldi

Sérgio Reis

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano Cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Magno Malta (PST)
Mattos Nascimento (PL)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
1 vaga

PMOB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
Igor Avelino
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darcfsio Perondi
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)
Olavo Calheiros

2 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson GabrielJi
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Luciano Castro

Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellington Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Fetter Júnior
Júlio Redecker (Licenciado)

Vadão Gomes

PMOB

Benito Gama
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurflio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar
1 vaga

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Roland Lavigne

PT

Ezfdio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bitlar (PPS)

Bloco (PSB, pedoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso

Adão Prello
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Luciano Zica

Paulo Delgado
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PPB

Francisco Silva (PL) (licenciado)
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Jarbas Lima (PPB)
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

Michel Temer
Nelo Rodollo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themlstocles Sampaio
Wilson Santos

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Givaldo Carimbão
Kincas Mattos

1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genolno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
José Egydio

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Bispo Wanderval
José Aleksandro

Pedro Eugênio
Pompeo de Mattos

Wolney Queiroz

Bloco (PL, PSL)

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Suplentes

Fax: 318-2143

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
10 Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDS)
Titulares

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Bloco (PSDB, PTB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
Odllio Balbinotti

Ricardo R/que
Sampaio Dória

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
10 Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)
Aldir Cabral
Antônio Carlos Konder Reis
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Badu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

Bloco (PFL, PST)
José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Pedro Bittencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

Max Rosenmann
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
PMDB PMDB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anlbal Gomes

João Colaço
Mauro Lopes
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Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Ricardo Izar
Silas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara

PPB

Henrique Fontana

Bloco (PSB, PCdoB)

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Jaques Wagner

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Djalma Paes Evandro Milhomen

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziottin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoS) Lincoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)

Olfmpio Pires

Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) Marcos Afonso (PT)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior. Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
2 vagas

Alceste Almeda
Freire Júnior

Maurflio Ferreira Lima
2 vagas

DaniJo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

Jaime Martins
José Rocha
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Reginaldo Germano

Airton Roveda
Ana Corso (PT)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira

Suplentes

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha
Lúcia Vãnia

Mário Negromonte
Ricardo Rique

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia
1 vaga

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet João Mendes
José Chaves Jorge Tadeu Mudalen Luiz Eduardo Breenhalgh
José índio Marcelo Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga Norberto Teixeira Padre Roque

PT PPB

Clovis llgenfritz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
Iara Bernardi Fernando Ferro José Linhares

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

De Velasco (PSL)
José Janene

CO 146/2000 3



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Regis Cavalcante

Bloco (P5B, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (PDT, PP5)

1 vaga

Almeida de Jesus

Bloco (PL, P5L)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Cabo Júlio

Bloco (PL, P5L)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Clovis Volpi
Fernando Gonçalves

UdiaQuinan
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Alex Canziani
Arthur Virgflio
Léo Alcãntara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Osório Adriano
Rubem Medina

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

PMDB

PT

Affonso Camargo
Badu Picanço

Lidia Quinan
Marisa Serrano

Ricardo Fenaço
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemir Moka

1 vaga

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMDB
Jonival Lucas Junior

Luiz Bittencourt
Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio

PT
Gilmar Machado

Iara Bernardi
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José Linhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgllio Guimarães

Delfim Netto
João Pizzolatti

PPB

Aloizio Mercadante
Carlito Merss

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PDT, PPS)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

Clementino Coelho

Givaldo Carimbão

Bloco (PSB, pedoB)

Herculano Anghinetti (PPB)
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, P5L)

Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio
Rubens Bueno

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C. Sala 170

Telefones: 318-6900 a 6905/7011/7012 Fax: 318-2149
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COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pimetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/6955 Fax: 318-2150

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Anfbal
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Sebastião Madeira

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PHS

Roberto Argenta

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (P50B, PTB)

1 vaga

Suplentes

PPB

PT

PMOB

João Caldas (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
3 vagas

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgflio Guimarães

Antõnio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Bloco (PFL, PST)

João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellinglon Dias

Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

Darci Coelho
Euler Ribeiro

Marcos Cintra
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano

1 vaga

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

PMOB

Carlilo Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Bloco (PFL, PST)

PT

Armando Monteiro
Germano Aigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Luiz Dantas
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Bloco (PSB, pedoB)

PPB

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior
João Mendes (PMDB)

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

Bloco (P5B, pedoB) Bloco (PDT, PPS)

2 vagas Gonzaga Patriota
1 vaga

1 vaga Regis Cavalcante

Miro Teixeira
Pedro Eugênio

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (8. Partido)1

Medeiros
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (Licenciado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888 16887 Fax: 318-2176
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1° Vice·Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
UdiaQuinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feij6
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Elíseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Biltencourt

Yvonlton Gonçalves

PMDB

Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

PMDB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Kátia Abreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL) Jandira Feghali

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Uma
Rose de Freitas (PSDB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

Airton Dipp
Clementino Coelho

PT

PPB

Anfbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Biltar
Luiz Alberto

Hadoldo Uma (PcdoB)
Romel Anizio

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB)

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darcrsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Salomão Gurgel (PDT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Unhares

PT

PPB

Dr. Antonio Cruz
Euler Morais

Jonival Lucas Júnior
Jorge Pinheiro

Marcelo Castro
Waldemir Moka

2 vagas

Ana Corso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Almerinda de Carvalho
Ezidio Pinheiro (PSB)

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

José Aleksandro

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

Eber Silva (PST)
Jandira Feghali

Bloco (PDT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo li, Térreo, Ala C. Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Ivan Paixão
Serafim Venzon

Bloco (PL, PSL)

Alceu Collares
Dr. Hélio

Secretário: Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (P8DB)

Elias Murad (PSDB)
José Egydio

Sem Partido
Pimentel Gomes (PPS)

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMOB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Ouilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis
1 vaga

Candinho Mattos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

PT

PPB

PMOB

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

PT

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Lima
Osmar Terra

1 vaga

Pedro Celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

PPB

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Antônio Carlos Konder Reis
Francistônio Pinto

lédio Rosa
Luiz Moreira

Milton Barbosa
Mussa Oemes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Bloco (POT, PPS)

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Asdrubal Bentes
Damião Feticiano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves

Carlos Santana
Manoel Vitório
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSOB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcione Athayde
Eduardo Campos

Almeida de Jesus

Eurfpedes Miranda

Arnaldo Faria de Sá
Odelmo Leão

1 vaga

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada

Oino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Bloco (PFL, PST)

Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Vivaldo Barbosa

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga
1 vaga

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Lino Rossi (PSOB)
Zé Gomes da Rocha

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Medeiros

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007 FAX: 318-2152

1 vaga

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PTN
José de Abreu

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
1° Vice-Presidente: Eurfpdes Miranda (POT)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Suplentes

Airton Roveda
Alex Canziani

Bloco (PSOB, PTB)
Affonso Camargo
BasUio Villani

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares
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Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonõ
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

PMOB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

PPB

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu

Luisinho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mário de Oliveira
Nair Xavier Lobo

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vitt6rio Medioli

PMOB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Eunlcio Oliveira
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia

PT
Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Pizzatto

Ney Lopes
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Edison Andrino
Eunlcio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigotto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Lima

José Genolno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Aolim
Nilmário Miranda
Tilden Santiago

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Pastor Amarildo
1 vaga PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (POT, PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Eurfpedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bittar Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Robério Araújo

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998 / 6999 e 6970

José Aleksandro

Fax: 318-2145

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Secretária: Walbia L6ra
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125

Presidente: Luiza Erundina (PSB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Ferraço (PPS)
2° Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Autor: Mesa Diretora

Mattos Nascimento
Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Cabo Júlio
De Velasco

Proposição:

Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Sérgio Reis

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente
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Titulares Suplentes PT

Bloco (PSOB, PTB)
Avenzoar Arruda Fernando Ferro
João Paulo Geraldo Magela

Antônio Jorge Edir Oliveira Professor Luzinho Maria do Carmo Lara

Bonifácio de Andrada Luiz Ribeiro
Feu Rosa Osmânio Pereira PPB
João Castelo Sebastião Madeira
Lfdia Quinan Sérgio Reis Almerínda de Carvalho Antonio Joaquim Araújo

Márcio Matos Veda Crusius Edmar Moreira 2 vagas
Vicente Arruda 2 vagas Pastor Amarildo
Zulaiê Cobra

Bloco (PSB, PCdoB)
Bloco (PFL, PST) Agnelo Queiroz Haroldo Lima

Gerson Gabrielli Celcita Pinheiro Luiza Erundina Sérgio Novais
Jaime Martins Costa Ferreira
José Thomaz Nonõ Gervásio Silva Bloco (POT, PPS)
Ney Lopes Ildefonço Cordeiro
Pedro Bittencourt Luiz Durão Pompeo de Mattos Fernando Coruja
Rodrigo Maia Zezé Perrella Ricardo Ferraço Regis Cavalcante

PMOB Bloco (PL. PSL)

Armando Monteiro Anfbel Gomes Lincoln Portela Eujácio Simões
Benito Gama Jorge Pinheiro
Gastão Vieira Jurandil Juarez Secretária: Cláudia Bragà T. De Almeida

João Colaço Laire Rosado Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ata A, salas 121/122

João Magalhães Teté Bezerra Telefone: 318-7958/318-7959 Fax: 318-2889

Silas Brasileiro 1 vaga
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" Secretária: Maria Terezinha Donati

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318·2140Proposição: PEC nO 53/99 Autor: Senado Federal

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Bloco (PL, PSL)

PV

Neiva Moreira

Ronaldo Vasconcello

Wellington Dias (PT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE
Autor: Ubiratan Aguiar

e Outros

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

AntÔnio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

PMOB

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
João Mendes
Paulo Lima
Pedro Novais

PT

Aloisio Mercadante
Orlando Desconsi
Ricardo 8erzoini

PPB

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
ZHa Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Nelson Proença

Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Proposição: PEC 0076/99

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feijó

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bitlencourt

PFL

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Pedro Chaves
6 vagas

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fetler Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Pedro Eugênio

Eliseu Moura
Herculano Anghinetli

João Pizzolatli

Bloco (PSB, pedoB)
2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Avenzoar Arruda

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Jorge Bitlar
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Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Enio Bacci

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

3 vagas

PPB

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

POT

Serafim Venzon

Bloco (P5B, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PP5

João Hermann Neto

PV

Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir MicheleUo
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

3 vagas

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezfdio Pinheiro

PMOB

PT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Barcellos
2 vagas

6 vagas

3 vagas

Elisau Moura
João Tota

1 vaga

2 vagas

Clementino Coelho (PPS) Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (POT, PPS)

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318·8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A pOlíTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bittar
1 vaga

Bispo Rodrigues

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

Anivaldo Vale
AntOnio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, li,

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Proposição: PEC n° 222/00 Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano

AntOnio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas
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Márcio Matos Proposição: PEC 254/00 Autor: Senador Federal e
Paulo Feij6 Outros
Sérgio Barros Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

Bloco (PFL, PST)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)

Cleuber Carneiro Costa Ferreira 3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Gervásio Silva Expedito Júnior Relator: João Castelo (PSDB)
Gilberto Kassab Neuto Lima Titulares Suplentes
Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
Santos Filho Pedro Bittencourt
Werner Wanderer Pedro Irujo Bloco (PSDB, PTB)

PMOB Antônio Jorge João Leão (PPB)
Anfbal Gomes Norberto Teixeira B.Sá Lino Rossi
Damião Feliciano 5 vagas Chiquinho Feitosa Lúcia Vânia
Edison Andrino João Castelo Ricardo Rique
Marcelo Teixeira José Teles Ricarte de Freitas
Osmar Serraglio Murilo Domingos 3 vagas
Roland Lavigne Nilo Coelho

Paulo Mourão

PT

Fernando Ferro Henrique Fontana
Bloco (PFL, PST)

Luciano Zica Jorge Bittar Ariston Andrade Cleuber Carneiro
Padre Roque Luiz Sérgio Darci Coelho Costa Ferreira

Jaime Fernandes Jairo Carneiro

PPB Osvaldo Coelho Kátia Abreu
Ronaldo Caiado Paes Landim

Dilceu Sperafico Hugo Biehl Wilson Braga Vilmar Rocha
Eni Voltolini Luiz Carlos Heinze
Márcio Reinaldo Moreira Salomão Cruz PMOB

Bloco (PSB, PCdoB) Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota Osvaldo Reis
Tânia Soares 1 vaga Pedro Chaves

Teté Bezerra

Bloco (POT, PPS)
1 vaga

Airton Dipp João Sampaio
João Herrmann Neto 1 vaga

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PSL)
João Grandão
Wellington Dias

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

PTN Enivaldo Ribeiro
José de Abreu 1 vaga Pastor Amarildo

Roberto Balestra

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Múcio Sá (PTB)

2 vagas

PT

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

PPB

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A

APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Bloco (PL. P5L)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"

Eurfpedes Miranda

Oscar Andrade

José de Abreu

Bloco (PL. PSL)

PTN

Giovanni Queiroz

Robério Araújo

1 vaga

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC n° 289/00

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Suplentes

Antonio Feijão
Candinho Mattos

1tamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmãnio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318·8783 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° aOS-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-A/96 Autor: Jandira Feghali

e Outros
Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PST)

6 vagas

PFL

Bloco (PSOB. PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
5 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)
lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Alberto Fraga
5 vagas

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

PT

PMOB

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Ildefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Alceste Almeida
Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 vagas

PPB

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

Almerinda de Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Roberto Balestra
2 vagas PT

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, pedoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vit6rio
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

PPB

Agnaldo Muniz

Bloco (POT, PPS)

Airton Cascavel
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl
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1 vaga

POT

1 vaga José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Paulo Braga
Paulo Gouvêa

Pedro Fernandes

João Sampaio Olímpio Pires PT

Jandira Feghali
Bloco (P5B, pedoB)

Bloco (PL, P5L)

1 vaga
Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

João Paulo
3 vagas

Philemon Rodrigues José Aleksandro
PPB

Agnaldo Muniz

PP5

1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

PH5 POT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE Bloco (PL, P5L)

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ne> 281-A, DE 2000, Marcos Cintra (PFL)

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO PP5

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE Agnaldo Muniz

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga José Roberto Batochio

Bloco (P5B, pedoB)

José Antonio Almeida

Fernando Coruja

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Proposição: PEC 281/00 Autor: Senado Federal PH5

Bloco (P50B, PTB)

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson

1 vaga

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Bloco (P50B, PTB)

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistónio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

B. Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

5uplentes

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella

PFL

Bloco (PMOB, P5T, PTN)

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
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Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

POT

Sérgio Miranda

Suplentes

PFL

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Oeusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelíno
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PMDB

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

PSOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basflio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgllio Guimarães

1 vaga

PPB
Eliseu Moura

Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres

1 vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

POT

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Eliseu Resende
Jorge Khou ry
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Eurlpedes Miranda
1vaga

Eduardo Campos

Titulares

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Felter Júnior
João Pizzolalti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSOB)

Antõnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigolto
José Priante
Lu iz Biltencourt
Paulo Lima
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

1 vaga

1 vaga

Fax: 318-2140

Fernando Coruja

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Michelello

5 vagas

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Silva
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

PT

PFL

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Adão Preito
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Vanessa Grazziotin

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062 1318-7061

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

PPS

Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)

Titulares

Proposição: RCP 2/99

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Suplentes

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Titulares

Alex Canziani
Alexandre Santos
Iris Simões
Léo Alcântara
Max Rosenmann
Silvio Torres

Darc(sio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodolto
Ricardo Izar

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Basilio Villani
Fernando Gonçalves

Juquinha
Pedro Canedo

Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Antônio do Valle
João Magalhães

Jorge Pinheiro
José Borba

Pedro Chaves
Ricardo Izar

PFL

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

PFL

Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

PT

IIdetonço Cordeiro
Luis Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Or. Rosinha
Pedro Celso

Geraldo Magela
José Genofno

Tânia Soares (PCdoB)

Babá
Nilson Mourão

Almir Sá
Luiz Fernando

PT

PPB

POT

2 vagas

João Tota
Salomão Cruz

Eurico Miranda
José Janene

Olimpio Pires

PPB

POT

Herculano Anghinetti
José Janene

João Sampaio

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSB, pedoB)
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSL)

Aldo Rebelo Eduardo Campos

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo

PHS

José Aleksandro Luciano Bivar Pastor Valdeci Paiva

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoS)
1° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSOB)

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
A CBF E A NIKE

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11 - Sala 151-8
Telefones: 318-843017064/7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A,"

Renildo Leal (PTB)

Proposição: RCP 3/99

Francisco Rodrigues (PFL)

Autor: Aldo Rebelo e Outros

Rubens Furlan

Proposição: RCP 5/99

PPS

Regis Cavalcante

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros
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Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
10 Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares Suplentes

Presidente: Damião Feliciano (PMDB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: João Coser (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Anivaldo Vale (PSDB)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Luiz Antonio Fleury
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Alex Canziani
Clovis Volpi

Léo Alcântara
Saulo Coelho

Augusto Franco
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Bloco (PFL, PST)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

Clovis Volpi
Eduardo Seabra

Luiz Ribeiro
1 vaga

Cleuber Carneiro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

Luiz Durão
Neuton Lima

1 vaga

PMOB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

João Henrique
José Borba

1 vaga

PMOB

Lamartine Posella João Eduardo Dado
PT

Marcelo Barbieri 2 vagas João Coser Avenzoar Arruda
Roland Lauigne José Pimentel Waldomiro Barancelli Fioravante

PT PPB

Iara Bernardi José Pimentel Augusto Nardes José Janene
Ricardo Berzoini Teima de Souza Luiz Fernando Simão Sessim

PPB

Celso Russomanno
Bloco (PSB, PCdoB)

Wagner Salusliano
Cunha Bueno 1 vaga Paulo Baltazar Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoS)
Bloco (POT, PPS)

Kincas Mattos Aldo Rebelo

Bloco (POl, PPS) Regis Cavalcante Pompeo de Mattos

Dr. Hélio João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL) Bloco (PL, PSL)
Bispo Wanderval De Velasco

PTN
Magno Malta Eujácio Simões

José de Abreu 1 vaga

Secretário: Francisco de Assis Diniz PV
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-8436 Fax: 318-2182 Geraldo Magela (PT) Tânia Soares (PCdoB»)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS POSSíVEIS
IRREGULARIDADES ATENTATÓRIAS AOS

PRINCípIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA MORALIDADE

ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE,
NAS OBRAS INICIADAS E NÃO CONCLUíDAS

E NOS BENS IMÓVEIS QUE NÃO
ESTÃO SENDO UTILIZADOS,

OU UTILIZADOS INADEQUADAMENTE,
PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL"

Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Autor: Milton Temer e Outros

Fax: 318-2182

Proposição: RCP 21/96

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-8786

Autor: Augusto Nardes e outrosProposição: RCP 15/95
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Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alberto Goldman
Danilo de Castro

.Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

João Carlos Bacelar
José Carlos Fonsceca Jr.
Pedro Bittencourt

PMDB

Gustavo Fruet
Rita Camata
Wagner Rossi

PT

Ivan Valente
Milton Temer

PPB

Suplentes

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes
Paes Landim

Rubem Medina

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

José Pimentel
Ricardo Berzoini

Titulares

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zenaldo Coutinho

Aldir Cabral
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abllio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

PMDB

Alceste Almeida
3 vagas

PT
Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Haroldo Lima

João Tota
Ricardo Barros

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

João Tota
Luiz Fernando

Babá
Ivan Valente

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

José Roberto Batochio

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus

PTN

José de Abreu

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429

Pedro Eugênio

João Caldas

1 vaga

Fax: 318-2182

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PHS

Socorro Gomes

Neiva Moreira

José Aleksandro

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCíCIO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS REFERENTES AO PROJETO SIVAM 

SISTEMA DE VIGILÃNCIA DA AMAZÕNIA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA pOLíTICAS

Proposição: RCP 23/96 Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

Pompeo de Mattos (PDT)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11. sala 151-B
Telefone: 318-7061

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel An(zio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares·

Bloco (PSDB, PTB)

Bonifácio de Andrada

1 vaga

Fax: 318-2182

Suplentes

André Benassi
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Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
XiCQ Graziano

Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Anivaldo Vale
Dino Fernandes

Fernandes Gonçalves
Júlio Semeghini

Rafael Guerra
Roberto Jefferson

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Bloco (PFL, PST)

Aldir cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Uma

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

PMOB

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Mário de Oliveira
Osmar Serraglio

Paulo Lima
2 vagas

PT

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNALíSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA AQUELA
Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genofno
Virgllio Guimarães

PPB

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, pedoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Uncoln Portela

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Vittorio Medioli

PT

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PHS

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas
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PPB João Paulo
Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo José Janene 1 vaga
Oliveira Filho (PSDB) Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
PTB Herculano Anghinetti

José Unhares
José Carlos Martinez Iris Simões
1 vaga Murilo Domingos

POT
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

José Genolno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

PPB

3 vagas

PTB

Walfrido Mares Guia

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

Fernando Coruja

Bloco (Pl, PST, PMN, PSO, PSL)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes
PFL

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

PFL

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kália Abreu
Paes Landim

Albérico Filho
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela

PMOB

PSOB

PT

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Gilmar Machado

Proposição: PLP 9/99

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

PMDB

Autor: Poder Executivo

Suplentes

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas
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Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

Sérgio Miranda

Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Pauderney Avelino Luciano Pizzalto
Rubem Medina Paes Landim
1 vaga Robson Tuma

PMDB

Coriolano Sales Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Nelson Proença Euler Morais
Paulo Lima Flávio Derzi
Pedro Chaves Freire Jún ior
Salatiel Carvalho Milton Monti

PSOB

Antonio Cambraia Adolfo Marinho
Antonio Kandir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Narcio Rodrigues Sampaio Dória
Veda Crusius Xico Graziano

PT

Geraldo Magela Carlos Santana
João Coser João Grandão
Ricardo Berzoini José Pimentel
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Nelto
José Janene Herculano Anghinetli
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Eduardo Paes (Licenciado) Fernando Gonçalves
Rodrigo Maia José Carlos Elias

POT

Enio Bacci Pompeo de Maltos

Djalma Paes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basilio Villani (PSDB)

Suplentes

Remi Trinta

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
José Carlos Coutinho

PFL

Dr. Hélio

POT

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)

Djalma Paes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares

Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia (Licenciada)
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT

Dr. Rosinha Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Jair Meneguelli
Gilmar Machado Márcio Matos (S. Part.)
1 vaga 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano (Licenciado) Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Max Mauro Chico da Princesa (PSDB)
1 vaga Walfrido Mares Guia

Alceu Collares

Marcos de Jesus

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
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Titulares

Badu Picanço
Basilio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vitt6rio Medioli

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Haroldo Lima
Miriam Reid

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Caldas

Fernando Gabeira

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feij6
Rodrigo Maia (PFL)

Bloco (PFL, PST)

IIdefonço Cordeiro
LuIs Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMDB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

Fernando Ferro
2 vagas

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anfzio

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda

1 vaga

Bloco (POT, PPS)
João Hermann Neto

Olimpio Pires

Bloco (PL, PSL)
Eujácio Simões

PV
1 vaga

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares

PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMOB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Dom iciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PSOB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

4 vagas

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB

Nelson Marquezelli
1 vaga

POT

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Secretário: José Maria Aguiar da Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, P5L)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal

Enio Bacci

Bispo Wanderval

Coriolano Sales (PMDB)

Djalma Paes

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~ 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

PT

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Aldi r Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

PMOB

PSOB

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Miriam Reid

Jandira Feghali

Robério Araújo

Ivan Paixão

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

por

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Wellington Dias
3 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Eber Silva

PT

PPS

PTS

por

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga
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Bloco (PL, PST, PMN, PSO. PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta Haroldo Lima

Bloco (PSB. pedo8)

1 vaga

PV

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Proposição: PL 203/91 Autor: Senado Federal
Presidente: José índio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Titulares Suplentes

Rubens Furlan

Sérgio Novais

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Suplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Bloco (PSOB. PTB)
Antonio Carlos Pannunzio

Danilo de Castro
lris Simões

José Carlos Elias
Jutahy Junior

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Silvio Torres

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSD8)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Proposição: PEC 98/99

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. ao PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Bloco (PMOB. PST. PTN)
Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Part.)
2 vagas

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL
Adauto Pereira

Gilberto Kassab
Kátia Abreu

Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

1 vaga
PT

4 vagas

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Santos Filho

Bloco (PSOB. PTB)

Bloco (PFL, PST)

Armando Abflio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas

Cleuber Carneiro
Gilberto Kassab

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

Laura Carneiro
Mário Assad Júnior

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

Fernando Zuppo

PPB

POT

Telmo Kirst
2 vagas

Eber Silva

Oarclsio Perondi
José Borba
José índio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe
1 vaga

PMOB

José Borba
5 vagas
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PT PSOB

Ivan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso

Or. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

PPB

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Or. Benedito Dias
Eni Voltolini

Celso Russomanno
Mário Negromonte (PSDB)

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

PT
Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Alexandre Cardoso
1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga Augusto Nardes

Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PPB
Celso Russomanno

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Or. Hélio
Emerson Kapaz

Fernando Coruja
Pedro Eugênio Luiz Antonio Fleury

Roberto Jefferson

PTB

Fernando Gonçalves
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, P5L)

José Egydio
José Roberto Batochio

POT
Coriolano Sales (PMOB)

Rubens Furlan (PPS)

PHS

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (P5B, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo li, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Airton Cascavel

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Or. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSOB)

Titulares

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

PMOB

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas
Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues

Bloco (P50B, PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)
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Ricardo Ferraço Nelson Marquezelli Titulares Suplentes
Rodrigo Maia Paulo Kobayashi
Salvador Zimbaldi Romeu Queiroz PFL
Walfrido Mares Guia Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN) Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Jaime Martins Francisco CoelhoHermes Parcianello 7 vagas
Laura Carneiro IIdefonço CordeiroJorge Pinheiro

Marçal Filho Leur Lomanto (PMDB) João Mendes
Paes Landim José Carlos Fonseca Jr.Marcelo Barbieri
Paulo Magalhães Sérgio BarcellosMaria Elvira

Nelson Proença Vilmar Rocha 1 vaga

Pinheiro Landim

PFL
PMOB

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Darcfsio Perondi Cezar Schirmer
Corauci Sobrinho Kátia Abreu Edison Andrino Germano Rigotto
Gerson Gabrielli Moroni Torgan Elcione Barbalho Maria Elvira
Luciano Pizzatto Paulo Marinho Luiz Bittencourt 3 vagas
Paulo Octávio Zezé Perrella Rita Camata
Rubem Medina José Carlos Fonseca Jr. 1 vaga
Vic Pires Franco 1 vaga

PSOB
PT Adolfo Marinho Custódio Mattos

Jorge Bittar 4 vagas Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Professor Luizinho Carlos Mosconi João Almeida
2 vagas Luiz Carlos Hauly Mareio Fortes

Paulo Kobayashi Ricardo Ferraço
Zulaiê Cobra Saulo Pedrosa

PPB

Cunha Bueno Celso Russomanno PT

Eliseu Moura Yvonilton Gonçalves Gilmar Machado Eduardo Jorge (Licenciado)
Wigberto Tartuce 1 vaga João Paulo Virgflio Guimarães

José Genorno 2 vagas

POT Milton Temer

Dr. Hélio Luisinho

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

1 vaga 1 vaga
Cunha Bueno Augusto Nardes
Fetter Júnior Júlio Redecker (Licenciado)

Bloco (PL, PSL) Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMOB)

Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva
PTB

PPS Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves

Emerson Kapaz Pedro Eugênio
Eduardo Seabra Magno Malta

PV POT

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT) Neiva Moreira 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
PV

Presidente: Rita Camata (PMDB)
10 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

Wolney Queiroz

João Caldas

Ariston Andrade (PFL)

Bloco (PL, PSL)

PHS

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

1 vaga

Autor: João Leão e OutrosProposição: PEC 57/99

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo I - Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NO 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abllio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

B. Sá
Inaldo Leitão

José Teles
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
3 vagas

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
IPresidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMOB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgflio Guimarães

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

Ary Kara
Simão Sessim

Duilio Pisaneschi

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Vicente
Zulaiê cobra

1 vaga

João Coser
1 vaga

Almir Sá
João Tota

1 vaga

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

PPB

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSOB)

Bloco (PSB, pedoB)

POT

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Haroldo Uma
Pedro Valadares

Djalma Paes
Tânia Soares

Lincoln Portela João Caldas

Pimentel Gomes

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS" Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo li, pavimento Superior. sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318·2140

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira

Ronaldo Vasconcellos

Fernando Gabeira

Bloco (PL, PSL)

PV

Paulo José Gouvêa

Marcos Rolim (PT)

Bloco (P50B, PTB)

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice·Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMOB)

Titulares

Bloco (PFL, P5T)

Proposição: PL 3.198/00 Autor: Paulo Paim
Presidente: Saulo Pedrosa (PSOB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

PMOB

Bloco (P50B, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI W 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA EJOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PFL, P5T)

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

Suplentes

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odllio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1 vaga

Adauto Pereira
Oeusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PT

PMOB

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Iara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletlo
Silas Brasileiro

Felter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

Alceste Almeida
Nair Xavier Lobo

4 vagas

Bloco (P5B, pedoB) PT

Aldo Arantes
1 vaga

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Bloco (POT, PP5)

Alceu Collares
Márcio Bittar

PPB
Almerinda de Carvalho
José Unhares
Pastor Amarildo

3 vagas
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Secretária: Maria Terezinha Oonati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMOB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, pedoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Alceu Collares Or. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

Suplentes

Freire Júnior
Luiz Bittencourt

Angela Guadagni
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Paulo Mourão

Walfrido Mares Guia
3 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PT

POT

PPB

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Fernando Coruja Or. Hélio

Bloco (PSB, pedoB)

Ojalma Paes Alcione Athayde

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Robério Araújo

PPS
1 vaga 1 vaga

PHS
Roberto Argenta 1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,
QUE "DISPÓE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO

PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTOIAMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Unhares

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Flávio Derzi
Marçal Filho

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
LidiaQuinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Proposição: PL 2.186196

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Part.)

Roland Lavigne (PMDB)

Bloco (PSDB, PTB)

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Oarclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio
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Nair Xavier Lobo 5 vagas Titulares Suplentes
Pedro Chaves PFL
Salatiel Carvalho Gerson Gabrielli Adauto Pereira
Themfstocles Sampaio Lavoisier Maia Costa Ferreira
Zé Gomes da Rocha Mussa Oemes Expedito Júnior

Paulo Magalhães IIdefonço Cordeiro

PFL Paulo Octávio Luis Barbosa
Ricardo Fiuza Paulo Marinho

Benito Gama José Carlos Coutinho Rubem Medina Zezé Perrella
Darci Coelho José Mendonça Bezerra PMOB
Kátia Abreu Pedro Pedrossian João Henrique Gastão Vieira
Lael Varella Ursicino Queiroz João Magalhães Mendes Ribeiro Filho
Moroni Torgan 3 vagas Jorge Alberto Osmânio Pereira (PSOB)
Ronaldo Caiado Marcelo Barbieri 3 vagas
Sérgio Barcellos Osvaldo Biolchi

1 vaga

PT P50B

Or. Rosinha Ivan Valente Chico da Princesa Anivaldo Vale

Jair Meneguelli João Grandão Custódio Mattos Basilio Villani
Jovair Arantes Nelson OtochJaques Wagner Luciano lica
Max Rosenmann Vicente CaropresoJoão Paulo 1 vaga
2 vagas Veda Crusius

1 vaga
PPB

Roberto Balestra Arnaldo Faria de Sá
PTSalomão Cruz Cleonâncio Fonseca

Yvonilton Gonçalves (PFL) 1 vaga
Arlindo Chinaglia (Licenciado) 4 vagas
Jair Meneguelli

POT Waldomiro Fioravante

Fernando Coruja Miriam Reid
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

Pedro Valadares 1 vaga Ary Kara Almir Sá
Bloco (PL, PSL) Ibrahim Abi-Ackel José Janene

Pastor Valdeci Paiva Marcos de Jesus Márcio Reinaldo Moreira Simão Sessim

PPS
PTB

Emerson Kapaz Rubens Furlan
Ouilio Pisaneschi 2 vagas

PHS 1 vaga
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.) 1 vaga

Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco (Pl, PST, PMN, PSO, PSL)

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318·8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Fernando Coruja

Rubens Bueno

POT

Bloco (P5B, PCdoB)

PPS

1 vaga

Pedro Eugênio
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO]o DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Suplentes

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Paulo José Gouvêa

PFL

PPS

PMOB

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Gonzaga Patriota

Cabo Júlio

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kàtia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (pSr)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

Jair Bolsonaro
2 vagas

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

PT

PPB

PSOB

PMOB

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genofno

Luiz Antonio Fleury

PTB

por

Roberto Jefferson

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Uma
2 vagas

Hermes Parcianello
José fndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Eurfpedes Miranda Wanderley Martins
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PSOB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1° Vice-Presidente: BasIlio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares

PFL

Suplentes

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

4 vagas

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

PMOB
PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Df. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darclsio Perondi
Lamarfine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

PTB
PSOB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sflvio Torres

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)
PT

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI W 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO. PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

1 vaga

1 vaga

PV

Bloco (P5B. pedoB)

Airton Cascavel

Carlos Santana João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio
Teima de Souza 2 vagas
Wellington Dias

PPB
Almir Sá Francisco Silva (PST)
Ary Kara Júlio Redecker
1 vaga Telmo Kirst

PTB

Duflio Pisaneschi 1 vaga

POT
Ollmpio Pires 1 vaga

Jandira Feghali

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Eujácio Simões

Bloco (PL. PST. PMN. PSO. PSL)

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

José Antonio Almeida

PPS

1 vaga

Almeida de Jesus (Licenciado)

Sérgio Novais
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PP6)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-6
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO,APL~AvELAOSTRÊSPODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMOB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMOB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, P5D, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)João Caldas

Jandira Feghali

Pedro Eugênio

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco CoelhO
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC 136/99

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
LuIs Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

PMDB

Armando Monteiro
Oarclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira (PSOS)
Osmar Serraglio

PSDB
Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PT

Arlindo Chinaglía (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PDT

Fernando Coruja

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Armando Abflio Jaime Martins Luiz Durão
Confúc;o Moura José Carlos Aleluia Nice Lobão

Salatiel Carvalho José Thomaz Nonõ Paulo Braga
3 vagas Kátia Abreu Robson Tuma

Luciano Castro Wilson Braga
Paes Landim 1 vaga

André Benassi
B.Sá PMDB

Fátima Pelaes
Mário Negromonte Cezar Schirmer Freire Júnior

Ronaldo Cezar Coelho Gastão Vieira Marçal Filho
1 vaga Hélio Costa Osvaldo Biolchi

Jorge Alberlo Osvaldo Reis
Jorge Wilson Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar 1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

PSDBProfessor Luizinho
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos

Edmar Moreira Helenildo Ribeiro Dr. Heleno

Jair Bolsonaro Léo Alcântara Jutahy Júnior

Ricardo Barros Raimundo Gomes de Matos Uno Rossi
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Antônio Jorge
PTNelson Marquezelli

Geraldo Magela Henrique Fontana
3 vagas José Genofno

1 vaga 2 vagas
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PPB Jorge Tadeu Mudalen Nair Xavier Lobo
Luisinho Philemon Rodrigues

Hugo Biel Gerson Peres Pinheiro Landim 2 vagas
Ibrahim Abi-Ackel Romel An fzio 1 vaga
Jonival Lucas Júnior (PMDB) Yvonilton Gonçalves (PFL)

PSOB

PTB Elias Murad Feu Rosa
Lino Rossi Mário Negromonte

Walfrido Mares Guia Luiz Antonio Fleury Rafael Guerra Osmânio Pereira
1 vaga Silas Câmara Roberto Rocha Paulo Kobayashi

Silvio Torres Sérgio Barros
Zulaiê Cobra 1 vaga

POT

Eurlpedes Miranda Fernando Coruja PT

Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Marcos Afonso Nelson Pellegrino

Marcos Rolim Wellington Dias

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa Orlando Fantazzini 1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB) PPB

Alexandra Cardoso Dr. Evilásio (Licenciado)

PPS

Ary Kara
Gerson Peres
Luiza Erundina (PSDB)

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho (PSDB)

1 vaga 1 vaga PTB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS AVIOLÊNCIA E A

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fanlazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

PPS

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio (Licenciado)

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Neiva Moreira

Emerson Kapaz

Cabo Júlio

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PMDB

João Colaço
João Magalhães

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POlÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares

PFL
Francisco Rodrigues
IIderonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PMOB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

Proposição: PL 2.763/00

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Alceste Almeida
Carlos Dunga (PTB)
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Freire Júnior

PSOB
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

PT
Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB

6 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

4 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Nauton Lima

PMOB
Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

Neiva Moreira

PTB

POT

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Serafim Venzon

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

PT

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões
Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar

PPS

f vaga

1 vaga

Cabo Júlio

Airton Cascavel

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Ivan Paixão
João Sam paio

Ronaldo Vasconcellos

PPB

Dr. Benedito Dias
Felter Júnio

João Pizzolatti

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)
Olimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues
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Dajalma Paes (PSB)
PHS

1 vaga
Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DOPODEREXECUTWO,QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Bloco (PSDB, PTB)

José de Abreu

Proposição:

PTN

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

PMDB
Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

PT
Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

PPB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira

Bloco (PSB, PCdoS)

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (PDT, PPS)

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

José Genolno
Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim

Gonzaga Patriota
1 vaga

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

PFL
Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT
Marcos Rolim

PPB

Luis Carlos Heinze

PDT

Miro Teixeira

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

De Velasco

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

Nilmário Miranda

1 vaga

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140
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COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo Octávio

Bloco (PSOB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

PFL
Raimundo Santos Benito Gama
Reginaldo Germano Costa Ferreira

Suplentes

Autor: Gilmar MachadoProposição:

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
10 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSOB)
20 Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

TItulares

Suplentes

Proposição

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
10 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
20 Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

TItulares

Bloco (PSDB, PTB)
PT

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado João Grandão

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)
1 vaga Pastor Amarildo

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSOB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

POT

Dr. Hélio José Roberto Batochio

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins Agnelo Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Tâliia Soares

PT PV

Pedro Celso 1 vaga Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

PPB

Edmar Moreira Herculano Anghinetti

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318·8782 Fax: 318-2140

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI ~ 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

POT
Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

PPS
Ayrton Xerêz (Licenciado)

Proposição: PL na 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2 0 Vice-Presidente:
3 0 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSOB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
B.Sá
Carlos Batata

Suplentes
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Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Michelelto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

Bloco (PMOB,PST,PTN)

7 vaga(s)

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSOB)

PFL

Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB. PcdoB)

Vanessa Grazzioltin 1 vaga

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Nelson Maurer
Salomão Cruz

1 vaga

POT

Dr. Hélio

Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

PSOB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL. PST. PMN. PSO, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais. Anexo 11
Telefone: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

PPS

Emerson Kapaz

PV

Fernando Gabeira

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

1 vaga

Marcos Rolim

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

PFL
Jaime Martins

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Autor: Presidnete

Suplentes
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Suplentes

PMOB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (P5B, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)

Bispo Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

PV

Fernando Gabeira

POT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Armando Abflio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)

Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B

Telefone: 318-7060
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇAo

COORDENAÇAo DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001

ESTATUTO DA CIDADE: GUIA PARA
IMPLEMENTACÃO PELOS MUNIClplOS E

CIDADÃOS

ISBN: 85-7365-168-7

R$15,40

POLlTICAS AGRfCOLAS E AGRÁRIAS

ISBN: 85·1365-170·9

R$ 5,50

SEMINÁRIO AÇÕES DE CIDADANIA

ISBN: 85-7365-177-6

R$ 5,50

SEMINÁRIO DO LIXO ACIDADANIA:
CATADDRES DE MATERIAL RECICLÁVEL E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ISBN: 85·7365-176-8

R$ 3,30

BALANÇO SOCIAL

ISBU: 85-7365-175-)(

R$ 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (17. lld.)
~ r· : ' ,.'

ig?,~T:...
I .COM''fITIJICIlO
.' 19H3" .! ,~ ..., "'o ,., .•

.._.~ .....-
ISBN: 85-7365-172-5

R$ 5,00

Locnlc do vonda: Midia LivrariQ, Ed. Principal e Anexo IV da Câmara d03 Deputad03. Telefones: (061) 316-64n17271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6664. E-mail: publicacoes.cedi@carnara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAo

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOE::i

TíTULOS PUBLICADOS - 2001__' 4 ... ~ , ••_~ , ____.__'l.____ _ . __

SEMANA NACIONAL 00 EXCEPCIONAL

ISBN: 85-7365-180-6

R$1,10

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI; COLETÂNEA
DE TEXTOS DA 1" CONFERÊNCIA NACIONAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

.~...

~l~~ I
~'~" lkJotics ;JOra" t

, SéClllo .xXI. j
. . . 1

..!

i~f ,(;~~~:~~::~~:;~~:':::'j\)~:·t
••~.C:JIt;;u.<,lt:>t'""'"l.,w;;

:(

ISBN: 85-73G~-14B-2

R$ 41,80

FISCALIZAÇÃO DO FUNOEF : CARTILHA

ISBN: 85·7365-171-7

R$ 2,20

MAJORAÇÃO DAS TARIFAS PORTUÁRIAS

ISBN: 85·7365·173·3

R$ 3,30

MANDATO EM NOTíCIA, o: A DIVULGAÇÃO
OFICIAL DAS ATIVIDADES DA CÃMARA DOS

DEPUTADOS

. 'ji 'Pf;
II.....'_.-.... .... e-... ·llol...

, O
MANDA1O

r!' EM
,'. NOTi<:IA
~,; ~~~_::.~:-,~~~,~.:.:.\~,~~;t-;"?.~

./ ,,"'.
"':k"/ " ,vr,-' _,_ '_" _.
ISBJ~: 85-7365·151·2

Esgo1:ldo

RELATORIO FINAL ...COMISSÃO EXTERNA...
MORTE DO EX·PRESIDENTE JUSCELINO

KUBITSCHEK

Locais de venda: Mldla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nn271.
Informações: Coordenaç30 de Publlcaçoes. Telefone: (061) 318-6864. E·mail: publicacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇAo

COORDENAÇAo DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001----_--...._-------------
LDB : DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

NACIONAL l2. cd.)

ISBN: 85-7365·154-7

R$2,:lO

poLlTICAS PÚBLICAS E AÇOES AFIRMATIVAS
PARA A POPULAçAO AFRODESCENDENTE

ISBN: 85·7365·189-5

R$ 2,2D

TURISMO EM DEBATE: CICLO DE
CONFERENCIAS

.....ª:."
i rf./.RI8MO :
J' ..~·~~t'~t~~~~~~~~ '. (

ISBN: 85-7365-156-3

R$ 7,70

.-...------------_._~----

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Distribuição gratuita

IV CARAVANA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS ...0 SISTEMA FEBEM E A

PRODUÇÃO DO MAL

ISBN: 8:>-7365-159·8

R$ 4,40

DUVIDORIA PARLAMENTAR: UMA PORTA
ABERTA PARA A CIDADANIA

Esgotado

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477f7271.
Informaçiles: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: pubficacoes.cedi@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

.SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBllCAÇOES

EDiÇÃO DE H.OJE: 548 PÁGINAS


