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RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.) 
Anúncio de encaminhamento ao Ministério Públi
co, pela Frente Parlamentar da Habitação e De
senvolvimento Urbano, de denúncia contra insti
tuições bancárias por descumprimento da lei re-
ferente ao financiamento habitacional........... ........ 56220

VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem.) - Repúdio à matéria publicada pela re-



56226

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem.) - Anúncio de obstrução da pauta
pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB .
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vista Veja a respeito dos bens do presidente do PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convoca-
Partido Democrático Trabalhista, Leonel de Mou- ção dos Deputados ao plenário para apreciação
ra Brizola. Necessidade de revisão do Regimento da Ordem do Dia. 56226
Comum e do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados no tocante ao funcionamento da Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização. 56221

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. 56222

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.)
Esvaziamento do plenário em face da inobser-
vância do horário de início da Ordem do Dia. ....... 56222

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Aguar-
do da obtenção do quorum regimental para iní-
cio da Ordem do Dia................. 56222

VIRG[L10 GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem.) - Motivo da obstrução da pauta pelo
Partido dos Trabalhadores..................................... 56222

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.) 
Existência de quorum para início da Ordem do
Dia. 56222

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Aguar
do da chegada do Presidente Aécio Neves ao
plenário para início da Ordem do Dia. 56223

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem.) - Obstrução da pauta pelo Partido dos
Trabalhadores. 56223

RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.) 
Realização de reunião pela Frente Parlamentar
de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Contra
dição entre o alto lucro obtido pelos bancos e a
falta de compromisso das instituições com os se
tores de habitação e desenvolvimento urbano.
Anúncio de encaminhamento ao Ministério Públi
co Federal, pela mencionada Frente Parlamentar,
de denúncias de irregularidades praticadas nes-
sa área por instituições bancárias. 56223

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Inconsistência de denúncias pu
blicadas pela revista Veja a respeito dos bens do
ex-Governador Leonel Brizola. 56223

JOÃO LEÃO (PPB - BA. Pela ordem.) 
Excelência dos trabalhos desenvolvidos pela
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF. ........ 56224

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem.) - Matéria ofensiva à imagem do Estado
de Roraima publicada pela revista Época............. 56224

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Efeitos, na economia formal do
País, da venda de tóxicos...................................... 56225

DA. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.)
Recrudescência da violência urbana no País e no
mundo. Importância de implantação, pelo Gover-
no Federal, do Plano de Prevenção à Violência.... 56226

EUR[PEDES MI RANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Repúdio às denúncias contra o
ex-Governador Leonal de Moura Brizola. Exigên
cia de maiores investimentos, pelos Governos
Federal e Estaduais, para valorização dos servi
dores da EMBRAPA, CEPLAC e EMATER.
Importância das ações desses órgãos nos Esta-
dos com vocação agrícola. 56227

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Importância, para a literatura nacional, da obra
do escritor paraense Dalcídio Jurandir. Realiza
ção, pela Universidade Federal do Pará e pela
Universidade da Amazônia, do Colóquio Dalcídio
Jurandir - 60 anos da obra "Chove nos Campos
de Cachoeira". 56228

FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem.) 
Solidariedade ao ex-Governador Leonel de Mou
ra Brizola em face de matéria publicada pela re
vista Veja sobre seu patrimônio. Repúdio à cam
panha de difamação promovida contra o Gover
nador Olívio Dutra, do Estado do Rio Grande do
Sul. 56229

REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Pela ordem.) - Contrariedade a decisão da Justi
ça Federal de São Paulo, Estado de São Paulo,
sobre dispensa do diploma de nível superior para
a obtenção de registro profissional de jornalista. .. 56230

CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem.)
- Reclamação contra a não-inclusão do nome do
orador no painel eletrônico de votação... 56230

PRESIDENTE (Efraim Moraes) - Recebi-
mento da reclamação do Deputado Cunha Bue-
no. 56230

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.)
Inconformismo da sociedade brasileira com o
congelamento da tabela de deduções do Imposto
de Renda. 56231

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) 
Matéria publicada pelo jornal Folha de S.Paulo
acerca de omissão de gastos com campanha na
declaração apresentada ao Tribunal Regional
Eleitoral pelo Partido da Frente Liberal do Estado
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do Paraná, com relação à campanha do atual
Prefeito de Curitiba, Cassio Taniguchi................... 56231

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Inconsistência de denúnciás publicadas pela
revista Veja contra o ex-Governador Leonel de
Moura Brizola. 56232

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 56233

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Questão
de ordem sobre a nulidade dos atos da Comis
são Especial destinada ao exame do Projeto de
Lei n° 2.186, de 1996, referente à substituição
progressiva da produção e comercialização de
produtos contendo asbesto/amianto. 56233

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acolhimen-
to da questão de ordem do Deputado Walter Pi-
nheiro para posterior deliberação. 56233

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela
ordem.) - Solidariedade ao Presidente do Partido
Democrático Trabalhista, Leonel de Moura Brizo
la, em face de matéria publicada pela revista
Veja acerca de seu patrimônio. 56233

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como lí
der.) - Solidariedade ao Presidente do Partido
Democrático Trabalhista, Leonel de Moura Brizo
la, em face de matéria publicada pela revista
Veja acerca de seus bens. 56236

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Como Líder.) - Solidariedade do Partido Comu
nista do Brasil ao ex-Governador Leonel de Mou
ra Brizola em face de matéria publicada pela re-
vista Veja a respeito de seus bens. 56237

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Como
Líder.) - Repúdio à reportagem publicada pela re
vista Veja acerca dos bens do Presidente do Parti
do Democrático Trabalhista, Leonel de Moura Bri-
zola. 56238

EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem.) - Solidariedade ao ex-Governador
Leonel de Moura Brizola em face de reportagem
veiculada pela imprensa acerca de seus bens. ..... 56238

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória nO 4, de
2001, que dispõe sobre a complementação, pela
União, dos recursos necessários ao pagamento
de bônus aos consumidores residenciais de
energia elétrica, e dá outras providências. 56250

Usou da palavra para proferir parecer à
medida provisória, em substituição à Comissão
Mista, o Sr. Deputado NEUTON LIMA (Bloco/PFL
- SP)...................................................................... 56250

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão......................... 56250

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da medida provisória............................ 56250

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação final. Encaminhamento da
matéria ao Senado Federal. 56250

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória n° 5, de
2001, que institui feriados civis nos Estados que
especifica, e dá outras providências...................... 56251

Usou da palavra para proferir parecer à
medida provisória, em substituição à Comissão
Mista, o Sr. Deputado NARCIO RODRIGUES
(PSDB - MG)........................................................ 56251

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado AVENZOAR ARRUDA (PT - PB). 56251

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PElo ..... 56252

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão............ 56252

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), REGIS
CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL), SÉRGIO
NOVAIS (Bloco/PSB - CE). 56252

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da medida provisória............................ 56253

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação final. Encaminhamento da
matéria ao Senado Federal. 56253

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicitação,
pelo Deputado Rubens Bueno, de consulta ao
Plenário sobre a possibilidade de votação do re
querimento de urgência para o Projeto de Lei n°
6.132, de 1990, após a votação da medida provi-
sória.............................. 56254

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR),
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP).. 56254

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sugestão
para votação do requerimento após a votação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 610-A, de
1998. 56254

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR). ....... ...... 56254

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n.o 610-A, de 1998, que altera dis
positivos que menciona da Constituição Federal,
referentes à imunidade parlamentar... 56254



56269

56268

56269

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado INÁCIO
ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) ..

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Peja ordem.) 
Convite aos Deputados para o lançamento do li
vro "1961 - Que as armas não falem", de autoria
dos jornalistas Paulo Markun e Duda Hamilton,
no Salão Negro do Congresso Nacional. .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL 
AM), GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA),
RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR), POMPEO
DE MATTOS (Bloco/PDT - RS) ..

56258

56257

56259
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Usaram da palavra para discussão da ma- RUBENS BUENO (Bloco/PPS PR),
téria os Srs. Deputados JOSÉ GENOíNO (PT - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ), BISPO
SP), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)............. 56255 RODRIGUES (BJoco/PL - RJ), ODELMO LEÃO

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Lf- (PPB - MG), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
der.) - Apoio do Partido da Social Democracia (PSDB - SP), CLOVIS VOLPI (PV - SP),
Brasileira à matéria em votação. 56256 MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS),

WALTER PINHEIRO (PT - BA). 56268
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.

Como Líder.) - Apoio à Proposta de Emenda à
Constituição n° 61 O-A, de 1998, sobre alteração
de dispositivos referentes à imunidade parlamen-
tar ..

GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Como Líder.) - Apoio à Proposta de Emenda à
Constituição n° 61 O-A, de 1998, sobre alteração
de dispositivos referentes à imunidade parlamen-
ta'r. .

NELSON TRAD (PTB - MS. Pela ordem.)
- Apoio à Proposta de Emenda à Constituição n°
610-A, de 1998, sobre alteração de dispositivos
referentes à imunidade parlamentar .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorroga-
ção da sessão por uma hora. .. 56259

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Como Líder.)
- Apoio à Proposta de Emenda à Constituição n°
610-A, de 1998, sobre alteração de dispositivos
referentes à imunidade parlamentar. 56259

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
dem.) - Apoio à Proposta de Emenda à Consti-
tuição n° 610-A, de 1998, sobre alteração de dis
positivos referentes à imunidade parlamentar. ...... 56260

Usaram da palavra para discussão da ma-
téria os Srs. Deputados BONIFÁCIO DE
ANDRADA (PSDB - MG), VIVALDO BARBOSA
(Bloco/PDT - RJ), JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
(Bloco/PSB - MA), MILTON TEMER (PT - RJ).. 56261

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação de requerimento para encerramento
da discussão da matéria. Encerramento da dis-
cussão. 56263

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOÃO PAULO (PT
- SP), JOSÉ GENOrNO (PT - SP). 56264

Usou da palavra o Sr. Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL (PPB - MG), Relator da matéria. ...... 56264

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Emenda Aglutinativa Substitutiva. .. 56268

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PElo ..... 56268

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE),
ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ),

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado WALFRIDO
MARES GUIA (PTB - MG). 56270

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE), CUNHA BUENO (PPB - SP), GERALDO
MAGELA (PT - DF). 56271

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados RUBENS FURLAN (Bloco/PPS - SP),
MÁRCIO BITTAR (Bloco/PPS - AC), JOVAIR
ARANTES (PSDB - GO), HAROLDO LIMA (Blo-
co/PCdoB - BA). 56272

ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela oro
dem.) - Solicitação à Presidência de providênci
as acerca de existência de agenda de ·Iobista
com nomes de Parlamentares da Casa e de
membros do Poder Executivo....... 56273

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
à Deputada Zulaiê Cobra. 56273

CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Pela
ordem.) - Solidariedade à manifestação da De-
putada Zulaiê Cobra. 56274

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) - Defesa de adoção do regime de
urgência para o projeto de lei referente ao com
bate à pirataria de CDs, fitas cassetes e simila-
res.......................................................................... 56274

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 56274

Aprovação da emenda aglutinativa substituti-
va. 56274



SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem.) - Solidariedade ao Presidente do
Partido Democrático Trabalhista, Leonel Brizo
la, em face de matéria jornalística a respeito de
seus bens ..
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Declaração de prejudicialidade das demais às Lideranças partidárias de indicação dos
proposições. 56274 membros da Comissão Especial destinada ao

Retorno da matéria à Comissão Especial exame da Proposta de Emenda à Constituição
n° 251, de 2000, referente à regulamentação

para elaboração da Redação do Vencido. 56285
sobre licença-maternidade para as Parlamen-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- tares ..
putados RICARDO IZAR (PTB - SP), BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL - RJ).............................. 56285

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Compro-
misso regimental e posse do Deputado Edmundo
Galdino. 56285

56067

56292

56293

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ELIAS MURAD (PSDB - MG). 56285

MÁRIO DE OLIVEIRA (Bloco/PST - MG.
Pela ordem.) - Crise da produção leiteira no
Pafs. Sugestões para reversão do quadro. 56286

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL - DF),
ROMEL ANIZIO (PPB - MG)................................ 56286

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or-
dem.) - Documento "A história de uma farsa", de
autoria do Partido dos Trabalhadores, sobre os
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito
institufda pela Assembléia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul para investigação de irre
gularidades na área de segurança pública............ 56287

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado VICENTE ARRUDA (PSDB -
CE)......................................................................... 56291

Apresentação de proposições: PEDRO
FERNANDES, CHICO DA PRINCESA E
OUTROS, ALOIZIO ME RCADANTE, EDINHO
BEZ, MAX ROSENMANN, FEU ROSA, JOÃO
GRANDÃO, LAURA CARNEIRO, CUNHA BUENO,
WALTER PINHEIRO E OUTROS, KINCAS
MAnos, SOCORRO GOMES E OUTROS,
RUBENS BUENO, BISPO RODRIGUES, NEY
LOPES, ALBERTO FRAGA, VANESSA
GRAZZIOTIN, RICARDO IZAR, IVAN PAIXÃO E
OUTROS, LUIZ CARLOS HAULY, PAULO LIMA,
ANGELA GUADAGNIN, OSMÃNIO PEREIRA,
PEDRO EUG~NIO E OUTROS, DOS SRS.
LíDERES, FERNANDO CORUJA 56291

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WAGNER SALUSTIANO
(PPB - SP). 56292

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem.) - Importância da Proposta de Emenda
à Constituição n° 57 -A, de 1999, relativa à ins
tituição do Fundo Nacional de Desenvolvimen
to do Semi-Árido. Defesa de aprovação do
Projeto de Lei n° 1.114, de 1999, sobre ado
ção de programa permanente de convivência
com a seca na Região Nordeste. Solicitação

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Apoio à Comissão Parlamentar de
Inquérito instituída pela Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul para investiga
ção de irregularidades na área de segurança pú
blica. Crfticas às declarações do Deputado José
Genoíno sobre o discurso proferido pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso na Assem-
bléia Nacional Francesa, em Paris. .. 56293

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem.) - Fracasso da pretendida privatização
da Companhia Paranaense de Energia. Anúncio
de apresentação de projeto de decreto legislativo
sobre sustação dos efeitos do Decreto nO 3.962,
de 2001, referente à liberação de recursos aos
Ministérios para pagamento a servidores. ....... ..... 56294

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG). 56294

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RICARDO FIUZA
(PPB - PE), FERNANDO DINIZ (PMDB - MG). . 56295

TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or
dem.) - Congratulação aos LIderes partidári
os pela realização de acordo para votação da
proposta de emenda à Constituição referente
ao instituto da imunidade parlamentar. Tentati
va de assassinato do Vereador Fausto Figuei
ra, da Câmara Municipal de Santos. Assassi
nato de Vereador da Câmara Municipal de Gu-
arujá, Estado de São Paulo. 56295

NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO. Pela
ordem.) - Importância da aprovação da proposta
de emenda à Constituição referente ao instituto
da imunidade parlamentar. Registro de voto. ........ 56296

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados NELSON
MEURER (PPB - PR), JOÃO CALDAS (Blo-
co/PL - AL)........ 56296

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem.) - Regozijo com a aprovação da
proposta de restrição da imunidade parlamentar.
Indignação com a matéria publicada pela revista
Veja a respeito do patrimônio do Presidente do



56371

56371

56372

- Referente à Questão de Ordem n°
578/01, do Senhor Deputado Ursicino Queiroz.....

5 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Apostila: Fernando Barbosa de Melo
Neto, Marcelo Oliveira de Azevedo .

b) Tornar Sem Efeito Exoneração: Carla
Guimarães Souza ..

c) Exoneração: Sigefredo Nogueira de
Vasconcelos, Victor Egon Lomb. 56372

d) Dispensar: Roberto Carneiro Duarte..... 56373

e) Nomeação: Galeandro Braga Lorenzini,
Marcello Alceste de Almeida, Márcia Catalano
Corrêa, Pedro de Alcântara Couto Júnior, Victor
Egon Lomb. 56374

f) Designação por Acesso: Roberto Car-
neiro Duarte... 56376

g) Designação: Paulo Cezar Gonçalves
Guerreiro..... 56377

COMISSÕES

6 - ATAS DAS COMISSÕES

a) CPI destinada a investigar várias irregu
laridades praticadas durante a vigência do Regi
me de Administração Especial Temporária 
RAET - do Banespa, *138 Reunião, em 31.1 0.01,
e *148 Reunião, em 6-11-01. 56378

b) CPI destinada a "Investigar as relações
do Banco Central do Brasil com o Sistema Finan
ceiro Privado - PROER", *158 Reunião, em
6-11-01. 56495

c) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n° 598-Al98 (Idade Mínima para
Cargo Eletivo), *28 Reunião, em 6-11-01. 56529

* Atas Com Notas Taquigráficas

7 - Pareceres - Projeto de Lei Comple-
mentar nO 63-Al91; Projetos de Lei nOs
4.562-Al98, 4.774-B/98, 135-8/99, 641-8/99,
943-8/99, 1.161-B/99, 2.966-8/00 e 3.627-B/00... 56533

8-MESA
9 -lÍDERES E VICE-lÍDERES
10 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
11 - COMISSÕES
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Partido Democrático Trabalhista, Leonel de Mou- sem Dívida", solicitando a aprovação do PDC n°
ra Brizola. Paralisação dos funcionários do Banco 645/00......................................................... 56371
do Estado de Santa Catarina. Intransigência do 4 _ DESPACHO DO PRESIDENTE
Governo Federal nas negociações com servido
res do Instituto Nacional do Seguro Social em
greve. Necessidade de revisão da política salarial
adotada pelo Governo Fernando Henrique Car
doso. Defesa de destinação de maiores recursos
para prevenção da Síndrome da Imunodeficiên
cia Adquirida. Elevação no número de portadores
de AIDS no Sul do País. 56296

JAIRO CARNEIRO (Bloco/PFL - BA. Pela
ordem.) - Congratulação aos Líderes partidários
pela aprovação da proposta de emenda à Consti
tuição referente ao instituto da imunidade parla-
mentar................ 56298

CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela
ordem.) - Elogio ao Governo Federal pelo início
da revitalização do Rio São Francisco. Realiza
ção da Expedição Engenheiro Halfeld para estu-
do da situação do Rio São Francisco. 56299

RENILDO LEAL (PTB - PA. Pela ordem.)
- Registro de voto. Destinação de recursos fede
rais para pavimentação da BR-153 (Rodovia
Transamazônica). Repúdio da população de Me
dicilândia e Itaituba, Estado do Pará, à adminis-
tração dos respectivos Municípios. 56299

JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT - RJ. Pela
ordem.) - Solidariedade ao ex-Governador Leo
nel de Moura Brizola em face de matéria publica-
da peja revista Veja a respeito de seus bens... ..... 56300

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Participação no 111 Encontro das
Águas, realizado em Santiago, Chile. Poesia de
autoria do orador inserida no documento resul-
tante do evento. 56300

RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.)
- Providências da Procuradoria Parlamentar da
Casa acerca de reportagem da revista Época
sobre envolvimento de Parlamentares na práti-
ca de lobby. 56302

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada MARIA DO CARMO
LARA. 56302

VII Encerramento
3 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
- Comunicando o recebimento do abai

xo-assinado "Campanha Jubileu por um Milênio
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Brasília, 1° de novembro de 2001

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foram lidos na sessão
do Senado Federal realizada nesta data, às dez ho
ras, os Projetos de Lei do Congresso Nacional nOs 76
a 80, de 2001 (Mensagens nOs 689 a 693, de 2001 
CN), e foram despachados à Comissão Mista de Pia
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a V. Exa calendário para a
tramitação dos projetos.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa
protestos de estima e consideração. - Senador Ra
mez Tebet, Presidente do Senado Federal.

SF 1°-11-2001
10 horas

Sobre a mesa projetos de lei que serão lidos
pelo Senhor Primeiro-Secretário.

Projeto de Lei n° 76, de 2001 - CN, que "Abre ao
Orçamento de Investimento, para 2001, em favor de di
versas empresas do Grupo Petrobras, crédito suple-

111 - EXPEDIENTE

11- LEITURA DA ATA

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 1.236
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com

o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações para executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:

1 - Portaria nO 466, de 22 de agosto de 2001 
Associação de Radiodifusão Comunitária Voz da Ilha
na cidade de Ilha de Itamaracá - PE; ,

2 - Portaria n° 469, de 22 de agosto de 2001 
Associação Comunitária Centro de Tradições Nor
destinas, na cidade de Bertioga - SP;

3 - Portaria nO 470, de 22 de agosto de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Simonésia/MG, na cidade de Simonésia - MG;

4 - Portaria n° 471, de 22 de agosto de 2001 
Associação Diamantense de Radiodifusão Comunitá
ria, na cidade de Diamante - PB;

5 - Portaria nO 472, de 22 de agosto de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural, Edu
cativa e Artística de Brumadinho. na cidade de Bruma
dinho- MG;

O Sr. Edinho Bez, servindo como 2° Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Renato Vianna) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. EDINHO BEZ, servindo como 1° Secretá
rio, procede à leitura do seguinte

Ata da 22-r Sessão, Solene Matutina, em 6 de novembro de 2001
Presidência dos Srs.: Renato Vianna, Luci Choinacki,

§ 2° do art. 18 do Regimento Interno
I -, ABERTURA DA S.ESSÃO 6 - Portaria n° 473, de 22 de agosto de 2001 -

(As 10 horas e 10 minutos) Associação Biguaçuense de Radiodifusão Comunitá-

O SR. PRESIDENTE (Renato Vianna) _ Declaro ria - ABRACOM, na cidade de Biguaçu - SC;
aberta a sessão. 7 - Portaria n° 474, de 22 de agosto de 2001 -

Sob a proteção de Deus e em nome do povo Asso~iaçãoRádio Comunitária Feitoria FM, na cidade
brasileiro iniciamos nossos trabalhos. de Sao Leopoldo - RS;

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 8 - Portaria n° 475, de 22 de agosto de 2001 -
sessão anterior. Associação de Radiodifusão Comunitária Montes

Claros, na cidade de Montes Claros - MG;
9 - Portaria n° 476, de 22 de agosto de 2001 

Associação Técnico Educacional Equipe, na cidade
de Sapucaia do Sul - RS; e

10- Portaria n° 477, de 22 de agosto de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Glória do Goitá, na cidade de Glória do Goitá - PE.

Brasília, 6 de novembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Do Sr. Senador Ramez Tebet, Presidente do
Senado Federal, nos seguintes termos:

Of. n° 513/2001 - CN
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mentar no valor total de R$1.868.890.880,00 (um bi
lhão, oitocentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e
noventa mil, oitocentos e oitenta reais), e reduz o Orça
mento de Investimento das mesmas empresas no valor
global de R$1.720.047.398,00 (um bilhão, setecentos e
vinte milhões, quarenta e sete mil, trezentos e noventa e
oito reais), para os fins que especifica". (Mensagem n°
689, de 2001 - CN, n° 1.16312001, na origem)

Projeto de Lei n° 77, de 2001 - CN, que "Abre ao
Orçamento de Investimento, para 2001, em favor de di
versas empresas do Grupo Petrobras, crédito especial
no valor total de R$675.193.444,00 (seiscentos e setenta
e cinco milhões, cento e noventa e três mil, quatrocentos
e quarenta e quatro reais), para os fins que especifica".
(Mensagem n° 690, de 2001 - CN, n° 1.164/2001, na ori
gem)

Projeto de Lei n° 78, de 2001 - CN, que "Abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Execu
tivo e Judiciário e do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor global de R$46.156.056,OO (qua
renta e seis milhões, cento e cinqüenta e seis mil, cin
qüenta e seis reais), para reforço de dotações constantes
do orçamento vigente". (Mensagem n° 691, de 2001 
CN, n° 1.16512001, na origem)

Os projetos que acabam de ser lidos vão à Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção.

Nos termos da Resolução n° 1, de 2001 - CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:

Até 6/11 Publicação e distribuição de avulsos;

Até 14111 Prazo final para apresentação de emen-
das;

Até 19/11 Publicação e distribuição de avulsos
das emendas;

Até 29/11 Encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.

Projeto de Lei n° 79, de 2001 - CN, que "Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão e
de Transferências a Estados, Distrito Federal e Muni
cípios, crédito suplementar no valor global de
R$25.938.951 ,00 (vinte e cinco milhões, novecentos
e trinta e oito mil, novecentos e cinqüenta e um reais),
para reforço de dotações consignadas no vigente or
çamento". (Mensagem n° 692, de 2001 - CN, n°
1.166/2001, na origem)

Projeto de Lei n° 80, de 2001 - CN, que "Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento
Agrário, crédito suplementar no valor global de
R$120.940.467,00 (cento e vinte milhões, novecentos e
quarenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".
(Mensagem n° 693, de 2001 - CN, n° 1.167/2001, na ori
gem)

Publique-se. Arquive-se.
Em 6-11-2001. - Deputado Aécio Ne

ves, Presidente.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do PMDB, nos seguintes termos:

OF/GAB/I/N° 854

Brasília, 6 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Ricardo Izar (PTB) deixa de constar, na qualidade de ti
tular, da relação encaminhada por esta liderança, para
compor a Comissão Especial destinada a "Estudar a
problemática do Sistema Financeiro da Habitação".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 6-11-2001. - Deputado Efraim

Morais, 1° Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

Da S~ Deputada Laura Carneiro, Presiden
te da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:

Ofício n° 805/2001 - P

Brasília, 31 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Infonno a V. Ex<' que declarei prejudicado, em reu

nião ordinária desta comissão, realizada nesta data, nos
termos do art. 163, I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o Projeto de Lei n° 685-A, de 1999 - do
Sr. Freire Júnior - que "Dispõe sobre o tratamento prefe
rencial aos idosos, portadores de deficiência e gestantes
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em eventos culturais, artísticos, desportivos e similares",
e o Projeto de Lei n° 2.423, de 2000, apensado, do Sr. La
martine Posella, que "Dispõe sobre o direito de prece
dência de atendimento aos idosos, portadores de defi
ciência e às gestantes", tendo em vista o parecer do rela
tor, Deputado Serafim Venzon.

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 6-11-2001. - Deputado Aécio Ne

ves, Presidente.

Do Sr. Deputado Fernando Zuppo, nos se
guintes termos:

Ofício n° 32/01

Brasília, 19 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a desapensação da

PEC nO 440, de 1996, de minha autoria, da PEC n° 175,
de 1995, de autoria do Executivo Federal, por tratar as
sunto distinto da Reforma Tributária, de suma importân
cia para todos os municípios brasileiros que reivindicam
a discussão do assunto no Plenário da Câmara Federal.

Pela atenção dispensada à este ofício, agrade
ço antecipadamente.

Atenciosamente, - Deputado Fernando Zup
po, PSDC - SP.

Indefiro, tendo em vista que a apensa
ção foi feita nos termos regimentais (art.
142, RICO). Oficie-se e, após, publique-se.

Em 6-11-2001. - Deputado Aécio Ne
ves, Presidente.

Do Sr. Deputado Hider Alencar nos seguin
tes termos:

OF/GAB/N° 799/2001

Paraíso do Tocantins, 5 de novembro de 2001

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

Excetentíssimo Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência, como suplente
de Deputado Federal do Estado do Tocantins e inte-

grante da Coligação PFUPPB/PSDB/PTB, para co
municar a minha impossibilidade de atender, no mo
mento, convocação para assumir a vaga decorrente
das licenças concedidas aos Deputados Darci Mar
tins Coelho e Amarildo Martins da Silva (Pastor
Amarildo), ou outra que venha eventualmente surgir.

Sem mais para o momento, despeço-me com
protestos de elevada estima e distinguida considera
ção.

Respeitosamente, - Hider Alencar.

Publique-se, nos termos do art. 241, §
1°, do RICO. Convoque-se o suplente se
guinte. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 6-11-2001. - Deputado Aécio Ne
ves, Presidente.

Do Sr. Deputado Rubens Bueno, nos se
guintes termos:

OF/L1DIN° 265/2001

Brasília - DF, 16 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, nos termos do art.

139, inciso I, do RICO, a revisão do despacho dado
ao PL n° 4.356 de 2001, de minha autoria. O PL n°
4.356 de 2001 que visa excluir o setor elétrico do
processo de privatização foi apensado ao PL n°

·160/99, que proíbe a alienação de ações do Banco
do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal, se de
tais operações resultar perda do controle acionário
ou administrativo.

A solicitação da desapensação do PL n°
4.356/01, que proíbe a privatização das geradoras de
energia elétrica dos demais, está centrada na discus
são sobre a água e não sobre o Programa de Deses
tatização, a questão das ágUas é uma questão estra
tégica e emergencial, que deve ser tratada com des
taque e urgência, haja vista, a situação pela qual pas
sa o sistema elétrico brasileiro.

Atenciosamente, - Deputado Rubens Bueno,
PPS - PR.

Indefiro a solicitação de desapensação,
tendo em vista que a apensação obedeceu
ao disposto no art. 139, inciso I, c/c art. 142,
parágrafo único, todos do RICO. Oficie-se ao
Requerente e, após, publique-se.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presidente.
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Assim, preocupo-me e lamento que o Senhor De
legado Bessa, como principal dirigente da Polícia Civil
do País, tenha dado tão mau exemplo ao seus coman
dados, mas, tenho certeza, não vai se refletir no atendi
mento ao cidadão humilde que necess~a dos nobres
serviços da respeitada inst~uição policial que represen
ta, pois essa não é a praxe dos policiais civis e, além
disso, este Parlamento adotará as medidas legais cabí
veis para impedir que fatos dessa natureza venham a
se repetir.

Encaminho em anexo, Nota de Desagravo e
Repúdio, assinada pelos Parlamentares da Bancada
Federal do Distrito Federal, prova que corrobora

o Senhor Laerte Rodrigues Bessa, em tese,
praticou inúmeros crimes contra este signatário, os
demais parlamentares e a instituição Congresso Na
cional, pois, ao não concordar com decisão demo
crática da Bancada do Distrito Federal, não se valeu
dos meios legais e constitucionais para ver atendido
o seu pleito, mas ao contrário, fez uso da ameaça,
da violência, da agressão, da falta de educação mí
nima que deve ter qualquer cidadão e, muito mais, o
Diretor Geral da Polícia Civil da Capital da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Presidente do Conselho
Nacional de Chefes de Polícias, cargos ocupados
pelo Senhor Delegado Bessa.

Lembre-se que a Polícia Civil, quando da elabo
ração do orçamento do ano de 2001, foi a inst~uição de
segurança pública mais beneficiada no montante orça
mentário e a única que teve a execução desse orça
mento e, nem por isso, as demais se valeram dos ex
pedientes antidemocráticos adotados pelo Senhor De
legado Bessa.

Tenho a certeza que a Instituição Policial Civil
não merece que seus interesses sejam defendidos
por pessoas que não respeitam o Estado Democráti
co de Direito, que agem ao arrepio da ordem jurídi
ca, desacostumadas com o atual ambiente demo
crático e querem retornar a um passado obscuro em
que a truculência, a ameaça e a tortura eram os me
lhores meios para se ver atendidos os seus interes
ses.

Requer seja oficiado 'ao Sr. Presi
dente do Senado Federal, solicitando a
instauração de. Inquérito Policial contra o
Senhor Laerte Rodrigues de Bessa pelos
fatos expostos.

Do Sr. Deputado Alberto Fraga, nos seguin- "Vou resolver este fato de qualquer jeito,
tes termos: aqui dentro ou lá fora";

REQUERIMENTO N° 2001 4. Foram testemunhas dos fatos os
(Do Sr. Alberto Fraga) Senhores Deputados Federais Paulo Octá

vio, Pastor Jorge e Osório Adriano, o Se
nhor Senador Lindberg Cury e o Procurador
Geral de Justiça do Distrito Federal e Terri
tórios, Senhor Eduardo Albuquerque.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, seja oficiado

ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Fe
deral solicitando a instauração de Inquérito Policial
contra o Senhor Laerte Rodrigues de Bessa, Diretor
Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, pela prática
dos fatos delituosos, praticados naquela casa, a se
guir expostos:

1. No dia 24 de outubro do corrente
ano, às dezessete e trinta horas, na sala de
reunião dos Senhores Senadores, na Biblio
teca do Senado Federal, enquanto se reuni
am os oito deputados federais e os três se
nadores do Distrito Federal, para decidirem
sobre as emendas de Bancada do Distrito
Federal ao orçamento de 2002, chegou ao
local o Senhor Laerte Rodrigues Bessa,. e,
em seguida, de forma intempestiva, ao fazer
uso da palavra, alegando não ter sido a Po
lícia Civil do DF contemplada com qualquer
emenda, desconsiderando a declaração dos
parlamentares presentes de que as emen
das emergiram de um consenso e não deci
são individual deste deputado, passou a
agredir-me moralmente, dizendo impropéri
os, chamando-me de bandido, causando tu
multo e impedindo o prosseguimento dos
trabalhos parlamentares;

2. Se não bastasse, o Senhor Laerte
Rodrigues Bessa, demonstrando desprepa
ro ao nobre cargo que ocupa e pouco trato
com o ambiente democrático, desrespeitou
as normas do Parlamento e o costumeiro
tratamento de cortesia, ao atingir todos par
lamentares do Distrito Federal bradando:
"Não aceito o que vocês fizeram", referin
do-se à decisão unânime da Bancada na
distribuição da emendas para as prioridades
do Distrito Federal;.

3. Também o Senhor Laerte Rodrigues
Bessa ameaçou este Deputado dizendo:



REQUERIMENTO
(Do Senhor Roberto Pessoa)

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3°, do
Regime~to Interno, vimos, respeitosamente, solicitar
a V. Ex se digne registrar nos Anais desta Casa
voto de louvor à Irmã Edeltraut Lerch, Diretora Exe
cutiva do Hospital e Maternidade São Vicente de
Paulo, pelo trabalho desenvolvido em prol da cons
trução do Centro de Oncologia, inaugurado no últi
mo dia 5 em Barbalha, no Ceará. Ressaltamos que
a unidade de saúde conta com uma equipe multidis
ciplinar especializada em câncer e foi dotada da
mais moderna tecnologia, com aparelhos e equipa
mentos de última geração. Registramos também
que, por sua localização estratégica, o Centro de

Devolva-se o requerimento para que
o requerente o encaminhe diretamente à au
toridade a que se dirige. Publique-se.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Roberto Pessoa nos se

guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Senhor Roberto Pessoa)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3°, do Regi

mento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a V. Ex"

Em data 24 de outubro do corrente, na sala de
reunião dos Srs. Senadores, na Biblioteca do Senado
Federal, enquanto se reuniam os Deputados Federais
e Senadores do Distrito Federal para decidirem sobre
as emendas de Bancada, chegou ao local o Sr. Dire
tor Geral da Policia Civil do Distrito Federal, Bel. Laer
te Bessa, e, de forma intempestiva, pretextando não
ver a Polícia Civil contemplada com qualquer emenda,
passou a agredir moralmente o ilustre Deputado Fe
deral Alberto Fraga, de forma contundente, desele
gante e desrespeitosa, que não agrediu tão-só àquele
Parlamentar, mas a uma Instituição como um todo.

Ao lado de não merecer o Deputado Federal
Alberto Fraga as agressões de que foi vítima, o compor
tamento desajustado, desequilibrado e inconseqüente
do Sr. Diretor Geral da Polícia Civil vem a demonstrar o
despreparo daquele Senhor para exercer tão importan
te e insigne função, não refletindo, por certo, o respeito
que se tem e se deve creditar à Polícia Civil.

Por derradeiro, os Parlamentares signatários de
claram que as Emendas de Bancada emergem de um
consenso, não de uma vontade individual, e, por isso,
não há de se responsabilizar o Dep. Alberto Fraga pela
não destinação de recursos à Polícia Civil, mas de prio
ridades eleitas pela Bancada do Distrito Federal.

Senador Lindberg Cury PFUDF - Senador
Valmir Amaral PMDB/DF - Deputado Jorge Pinhe
iro PMDB/DF - Deputado Osório Adriano PFUDF
- Deputado Wigberto Tartuce PPB/DF - Deputado
Agnelo Queiroz PCdoB/DF - Deputado Pedro Cel
so - Deputado Geraldo Magelá PT/DF - Deputado
Paulo Octávio PFLlDF.
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para a confirmação da transloucada e criminosa ati- se digne registrar nos Anais desta Casa voto de louvor
tude do Sr. Laerte Rodrigues Bessa pelo transcurso dos 92 anos de criação do Departamen-

Brasília, 25 de outubro de 2001. - Alberto Fra- to Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS. RessaJ-
ga, Deputado Federal, PMDB - DF. tamos que o órgão tem um motivo a mais para festejar

NOTA DE DESAGRAVO E REPÚDIO este aniveorsário: semana passada o ~overn~ p~blicou o
BANCADA PARLAMENTAR DO DISTRITO FEDERAL Decr~to n 3.970, com a reestruturaça~ do o~gao. O re

naSCimento do DNOCS se deu graças a coesao da Ban-
cada Cearense e nesse processo, coube-nos, por indica
ção da Liderança do PFL, a responsabilidade de presidir
a Comissão Mista que analisou a medida provisória, ao
lado do Senador Wellington Roberto, designado Relator.
Não podemos deixar de mencionar a indispensável cola
boração dos técnicos do DNOCS, que por quase dois
anos nos auxiliaram nessa luta para que o órgão fosse
dotado de uma nova estrutura compatível com suas atri
buçães. Acrescentamos que o novo DNOCS incorpora
novas competências e amplia sua área de atuação,
como por exemplo: a participação na elaboração do Pia
no Regional de Recursos Hídricos, na regeneração de
ecossistemas hídricos, na montagem da rede hidrológica
na sua área de atuação, na transferência de tecnologia
em recursos hídricos e aqüicu~ura. Não temos dúvida de
que a reformulação do DNOCS o torna mais ágil e efici
ente no encaminhamento de solução dos problemas hí
dricos que afligem o povo nordestino. Finalizando, apro
veitamos esta oportunidade para cumprimentar todo o
corpo técnico do DNOCS por esta vitória, enfatizando o
competente trabalho - de todos os seus servidores, além
do empenho dos ex-diretores Hildeberto Santos Araújo e
Celso de Macedo Veiga, que muito contribuíram para
essa conquista.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2001. 
Deputado Roberto Pessoa.

Submeta-se ao Plenário.
Em 6-11-01 . - Aécio Neves, Presidente.



Brasília, 6 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição
Federal, c/c art. 235, inciso IV, do RICO, comunico a
Vossa Excelência o meu afastamento do mandato
de Deputado Federal, a partir desta data, a fim de
tomar posse no cargo de Secretário da Justiça do
Estado do Tocantins.

Informo, ainda, que opto pela remuneração do
mandato de Deputado Federal, de acordo com o art.
56, § 3°, da Constituição Federal.

Atenciosamente, - Deputado Darci Coelho,
PFL- TO.

TERMO DE POSSE

O Governador do Estado deu posse a Darci
Martins Coelho no cargo de Secretário da Justiça,
tendo o empossado prestado o compromisso, em
ato público, de exercer fielmente as suas funções.

Palmas, 6 de novembro de 2001. - José Wil
son Siqueira Campos, Governador do Estado 
Darci Martins Coelho, Secretário da Justiça.
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Oncologia beneficiará cerca de dois milhões de pes- Do Sr.. Deputado Darci Coelho, nos seguin-
soas de quatro estados nordestinos, que terão à dis- tas termos:
posição atendimentos quimioterápicos, radioterápi-
cos e de oncologia preventiva. Serão beneficiados
os segurados do SUS (Sistema Único de saúde), de
convênios e particulares. Acrescentamos que na so
lenidade de inauguração estiveram presentes autori
dades dos governos federal e estadual, lideranças
políticas da região e profissionais da área de saúde.
Finalizando, parabenizamos a Irmã Edeltraut Lerch
e, sem desemerecer a participação dos demais co
laboradores na consecução do empreendimento, re
afirmamos nossa certeza de que a materialização
deste importante Centro de Oncologia só foi possl
vel graças ao seu empenho, determinação, abnega
ção e generosidade, cujo trabalho há muito acompa
nhamos no Ceará.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2001. 
Deputado Roberto Pessoa.

Publique-se.
Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Carlos Arcy Gama de Bar
cellos, nos seguintes termos:

Palmas, 6 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência, como suplente
de Deputado Federal do Estado do Tocantins e inte
grante da coligação PFL-PPB-PSDB-PTB, para co
municar a minha impossibilidade de atender, no mo
mento, convocação para assumir a vaga decorrente
das licenças concedidas aos Deputados Darci Mar
tins Coelho e Amarildo Martins da Silva (Pastor
Amarildo), ou qualquer outra que venha eventual
mente a surgir.

Atenciosamente, - Carlos Arcy Gama de Bar
cellos.

Publique-se, nos termos do art. 241, §
1°, do RICO. Convoque-se o suplente se
guinte. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presiden-

ATO N° 1.294 - NM, DE 10

DE NOVEMBRO DE 2001

O Governador do Estado do Tocantins, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XI, da
Constituição do Estado, resolve nomear Darci Mar
tins Coelho para exercer o cargo de Secretário da
Justiça.

Palácio Araguaia, em Palmas, no 1° dia do
mês de novembro de 2001, 1800 da Independência,
1130 da República e 13° do Estado. - José Wilson
Siqueira Campos, Governador do Estado.

Considere-se afastado a partir desta
data. Publique-se, nos termos do art. 56,
inciso I, da CF c/c o art. 235, inciso IV, do
RICO. Após convoque-se o respectivo su
plente. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presiden-
te. te.
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Do Sr. Deputado Edmundo Galdino, nos se- Do Sr. Deputado
guintes termos: guintes termos:

Quarta-feira 7 56075

Reinaldo Gripp, nos se-

Brasília, 6 de novembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Atendendo convocação de Vossa Excelên
cia, comunico-lhe que aceito assumir o mandato
de Deputado Federal, na qualidade de Suplente,
pelo Estado do Tocantins, nos termos do art. 241,
inciso 11, do RICO.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Edmundo Gal
dino, PSDB - TO.

OF S/N° - Dep. Edmundo Galdino Pu
blique-se, nos termos do art. 241, inciso 11
do RICO. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.

Do Sr. Deputado Nilmar Gavino Ruiz, nos
seguintes termos:

Palmas, 5 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência, como suplen
te de Deputado Federal do Estado do Tocantins e
integrante da coligação PFL-PPB-PSDB-PTB,
para comunicar a minha impossibilidade de aten
der, no momento, convocação para assumir a
vaga decorrente das licenças concedidas aos De
putados Darei Martins Coelho e Amarildo Martins
da Silva (Pastor Amarildo), ou qualquer outra que
venha eventualmente a surgir.

Atenciosamente, - Nilmar Gavino Ruiz.

Publique-se, nos termos do art. 241, §
1°, do RICO. Convoque-se o suplente se
guinte. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.

Brasília, 6 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Atendendo convocação de Vossa Excelência,
comunico-lhe que Aceito reassumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de Suplente, pelo
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 56, §
1° da Constituição Federal.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Reinaldo Gripp
Lopes, PL - RJ.

Publique-se, nos termos do art. 241,
inciso 11 do RICD. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 6-11-01 . - Aécio Neves, Presiden-
te.

Do Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho,
nos seguintes termos:

Brasília, 31 de outubro de 200

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição
Federal, c/c art. 235, inciso IV, do RICD, comunico a
Vossa Excelência o meu afastamento do mandato
de Deputado Federal, a partir desta data a fim de to
mar posse no cargo de Secretário de Saúde do Mu
nicípio do Rio de Janeiro, Capital.

Informo, ainda que opto pela remuneração do
mandato de Deputado Federal, de acordo com o art.
56, § 3°, da Constituição Federal.

Atenciosamente, - Ronaldo Cezar Coelho,
PSDB - RJ.
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o Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, resolve nomear Ronaldo Cezar Coelho,
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DECRETO N° 1.154 para exercer o Cargo em Comissão de Secretário Mu-
DE ao DE OUTUBRO DE 2001 nicipal, símbolo S/E, código n° 009309, da Secretária

Municipal de Saúde.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2001 . - Casar
Maia.

) OPICM N' 12 EM:IO DE OUTUBRO DE 2001.

'.$8 E)tÇe~ie.paro comunicar que. nesta damo sandonel
'J~ n.' 1566, de 1999, de autoria da Ituatre SGnhOfa Vere.·
Que "Obr;g. a, empresa. ~onu5.'QnArl.. de rlana
irlo e m.t,ovlA,1o a afl]lar "0#'.,.10 no. uaot' cru.
.11 _'" p_/~ne"". cuia 56\luna. 'lia Illstiluo-lI>e
'o
seto para reitorar a Vosaa ExcolOnc:la meus prote$IOS de

'11<11 conaideraçio.
CESARNAIA

'I JORGE HAOOAO A!lOUIJMC1H
Câmara Mooiclpal do Rio de JaneIro

EI 11" 2.2r.l DE :10 DE OUTUBRO DE 2001
Obriga as e'Tl",eSM conces.siooári
8& de lronspor1e lerrO\litlrio e metI~""'fti) a afixar hotano nos casos que
determine. dá outlB& p,ovidéndas.

Autora: 'JlKlradori lucinha
~A CIDADE DO RIO DE JIIoNEIRO,
a Cimar. MlJfIicipaJ _luta e .... wnciono a ieguinhil Lel

;lre~1 concusionariü que 8q'l1olom o transpon. feno
'ovl.arlo tk:.am obrigadas 8 colocarem. no, acesSOI& a,
:z:ados no Municipio. quadro IndlC8tivO doi hon1nos das

o a Que alude o capUl ••que'" em que eletivamente •
.i entrada na es1aÇêO.

deJ8CU~nmento do ncuario previamente f1xaltO. o SOM'
.il"lI~S inlolmlll' 10 usuAfio o moti~ do atraso. Qual o

'o d. pt'Ól<1ITla t«IlpooiçBa.

Pode, E..ecutivo autolizado iI IttC8be••...enluaii 'eclalT\il
~'''5 • encaminhâ·tel 80 POCIe:, conc.edtlnte, caso compr~

je dOI' alegaç08l.

~ .nu.. IHTJ woigo' nl dil1él de su.a pub~ca.çAo.

C€SAR MIUIIo

'0 GPICM N' 83 E'" 30 DE DlJTVBRO DE 2001.

lente.

)6$8 b,çeléncla paUl com\lf\IÇB' o rec;lJuiml:tnlo ao Oficio
je 9 de outubro de 2001, que encaminNJ O BUIOçtBtO do
n.' 67. d8 2001, Ôf;l autoria do Ilus\ro Senhor \lttltador Oro

CasttO, que -lnlti1ul f\O Munk:Jplo do Rio (te JaneirO
Ild.de no conaumo • dl.trlbuiç60 de rern'd'los ge
poslOI rnunlclpole de a:.ü(Se e d' outra. proY'ld6ncl·
.Inda via les.liluo-Ihe rem o se~.unle pronuf"lCl.AmenlO
:'IOS B presonte ploposta ~gls'atn.·a.quo oolima priorizar o
" população do Município do Rio de Jt!ln~jro. bem como
baixO euç,to. buscando a economia d6I recursos com 11

aUb$1ttu~Ao elo p<1f1e dos remê<tios alualmento U111tzadol PQf "U'
correspondentes gen'ricos.
ErnreulOm, o protelO da "'i 1000 aflaliH, pof nJg .. eoadunal com O
OIdenamento Jur'dtco wigen1e. e por motivos de eonYen""c~.nào
merece lograr 0.10.
A propGSla aOOa.ame. que. em ..ma, _bale"" obngOç4eO BS«:nt
laria M"nicipat de Saúde - lubstltu,r p.õlrt. do, .efl"I4diO$ atualmente
disponíveis pot' &eJJS cOfTC&pOl'tdentes I1Gftériccl -. ineide em Incons·
li1ucianaJi<l.ao, na medida om Q.... e.\lI Cliancla um. elrib~para o
Poder Executivo, ..aém <N. Indlr.uunen.., .""'t aumentando _ de.~~

&11 pubfie8.
Como , cediço, compete pnvaüvarnent8 ao Chete do E.ecutivo MutV
cipal a inicialive dOs projetos de lei que versem sabre a criaçAo e
deflniçJ.o de atribuição' de sec::::retsriaa e Ôfgaos da Administraç.io
Olreta. Indireta e FundaclOl\8l. conlorme oetermllB o ar1. 71. 11. b. da
Lo, Organiça do Munidpio Ck) Rk1 de Janeiro.
Da mesma forma, os proje1oa 6e lei Que de 8~um& torma aumentem
a Ô86P85a pública - no CAIO. para que~m adquirídos irnediatamen·
1e OS genelico,. lendO por fim o pr81ftndida propolcionalldade - tam
bém 6âo de Inkíaliv8 Legí.stativa privativa do Prefeito. conlorme o ar1.
71. li, c. ao Diploma Legal oupracttBlIa.
Adetltll!l•• eS5, j.nvuAD do legisiatl\lo em ;tearA que conc~'n8 ao
EllOCu\ivO. ÇOIl$lilyi Ql,jlllil Inçon5lítucionalidade. haja vista • vtolilçk
do princJpio da harmonia 8 independência dos POderes. es1abeloCldO
no art. 2.' da CooiititU'ç~Oda Ropúbltc. Feoerativa do Bruil d. 1988
e repetidO nOI art•. 7.· e 39 de Conslhutçêo dO Eslado dO Ria de
Janeiro e tia LOMAJ••espectivólmenle.
Cumpre deSUlcar ainda ~ue, !\Ao obslante as 'ncon.stl1uclonall~ades

.clma mencionadas. 8 proposti: Iegistativa em leia é inoponuna e
inconvofllenlo. porquanto n40 ext.s1e no mercado a parklado imaginaoa
pelo Ilustre Edll.

Re.$$a'....se qYe" ~ra o ano tJ~ ~I foram padroml8dos ~Ia Secrel.
ria Uunk:ipal de Saudlt qulnh"n105 8 lrinla 8 1õ8ls tl.rmacos 8 seuilm
utihzados, tania no âmbito ho!lpi1Blar quanlo na rede besica de alenoí·
tnQfl10 à "úd•. No tlntanto, illutdmCilntl IIxjsl9m no murcado apenai
108 gonericoa regt6Ira120&. fi apenaa cerca de melade tl85105 .10
padronizados pela SKrelaria. Munidpal tle Saúde.
Assim sondo. sou compelido a velar InteoraJmonle OP'oteto de Lil n.'
67. de 2001. por flagrante inconst\tlM:klnalidade. bem como pot 18Zõe'

de conveniência e oportunidade.
Aptovei10 o enaeio pera reile,ar 8 Vossa E)lceléncta meu!! protestDs dG
atta ostJma • di&11n1a con5lde/açio.

CESARMAIA

loLJ
Exmo. Sr.
V....lIar SAMI JORGE HADDAD ABOULMACIH
Presidente da CAmara Municlpa1 00 Aio !te Janevo

IAIos doP<elMto

DECRETO N' 2C689 DE 30 DE DlJTVBRO DE 2001

Declafa de utili&de pUblica. pare fins
ae Oe58propri.aç30. O imóvel QUI
meoc,,=,na,

O PREFEITO DA CIDIIoDE DO RIO DE JANEIRO, na ull() do 'u.'
iu1buiçOei legais. con!orme o dl~po$IC IlOat am. 5,.... h. e e,~ do DecrO'
to-Lei n.' 3365. de 2\ de junho dê 19041. e lanco em VISta. o consUlnle
do procei50 ll~tlativon.' ()8JQ0726912001.
OECRETIIo

Atl I.· Fica derdafBdo de lAlidade pUbIic.a, pala rinS dede~.

o im6ve1 .toadO na Rua CaprtAo Feltl. n.' 2!4'266.

AIt. 2.· Este OeCfelo entra em vtgoIl\I dilUI de sua pubttc.açAo.
Alo de .JanailO. 30 de outubro IH 2'OC1 • 43'" o.no da FundO.Çáo da Cidade.

CESARMAIA

OECRETO .p. Nt 1152 DE 30 DE OUTUBRO Dl 2001

o PAEFErTO DA CIDADE 00 ruo DE JANEIRO. no uso da. 8Hibuiçôea
que lhe • conlefldas peta ktgi,laçio em ~irgor,

RESOLVE
Cessa, OI oIoi1oo lia Decreto "f>" N' 1004. de lO de all1ubfa <lo 200',
publiçoda na 0.0. Ria de 11 do aul'JIlIo do 2001.

DeCRETO .p. 11" 1154 DE :10 DE OUTUBRO DE 2001

oPREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. na u" da. a"ibu;ç6et
.... lhe oio conloridas pel. leg;sIIt;Aa em vIga<.
RESOLVE
N~u RONALDO CEZAR COElHO, para eJ.lucef o Cargo em Comi$·
0.\0 de s..c"'!rio l.Iunicipal, .imbolO SIE. 06digo 009309. do Soaola,"
Municipal de SaUde.

DECReTQ "p. 11" 1155 DE 30 DE OUTUBRO DE 2001

o PREFEfTO DA ClOADE DO RtO DE JANEIRO. no uso da, alribuiçõe.
que lhe &lo confltr1das pula 'egis.lação em 'otigot.
RESOLVE
Nomear PATfÚClA OIHll DE PAULA, p&ra Q ....rtef o Caryo em Cooua
~Od8 Assi~lI:mte I, 5imbolo DAs-o&, 06diyo 015600, da CoofdErn.doria
de PIClgfllm_ 1. dlt Secretarie N"'-licip.al do T.abalho e R@nda

DECRETO .p. IP 1156 DE 30 DE OUTUBRO DE 2001

o PREFEJlO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. no uso das atnbuiçõel
que lhe MO conteridal peta legisJaçio em \lQor.

RESOLVE

Nomeai ANA CARlA DE AND~AOE DIHIl. poIra fllilerct:r o Cargo etn
eo.....ao de Aosi"'on.. I, .lmbola DAS-06. cMgo 015580. da Coo,de
nadoria de Progrtlmas 5. da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda.

DECRETO ·P" N' 115T DE 30 DE OUTUBRO DE 2001

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JIIoNElRO. no uso a.. olnboJiçbes
Que lhe 610 conterídas pela ~gí5laçAO em y90r.
RESOLVE
Nomear ROG(RIO AGUlAR De A2'EVEOO E CASmO, para uercer o
Cargo em Comiss.lo de Aue.s1>or 111. simboloOAS-<17, c.6digo O'~59S.

da COOrden&cJOfia 00 Programa,. " da secreta'ia l.Aunic.ipaloo Trabalho
e Renda.

DECRETO "po N' 115& DE:IO DE OUTUBRO DE 20111

O PREFEITO DA CIDADE 00 RIO DE JANEIRO. no uao dai otribuiçlles

1lU~ 11>0 sio """'_u pell laglsloçAo em vIga<.
RESOlVE
Nomear A.NGe:LA AZEVEDO LIRA. pare ellelcer o Ca,go em CornISUo
de A,s$islente 1. &imbOla OAS-oe. et>d;go OI!J586, de Coordena~de
Programa,". da Secretaria Municipal do Trabalho e Rettda.

·D.O.~§@
:iclal óo MunlC:!pJo do Alo clt Ja,,,.,aro

rtp:ilwww.tI0 .•J.gow.btldoI60
"::w'...~

;RA DA CIOIloDE DO RIO DE J ....jE!RO

~ Municipal d. Governo
-..untclp.1 de Art.,. Gnl.llca. SJA

da CldtJde

esldênlG: GeraldO M. Vila·Fonl' ".~chado

Jl1llnl,lraUvo: HQlio Moura Lirr.a FlIho

;'\1U\OOlro: Juba Manins Mclaes

.1L1'trial: Jo3c B6&ço Nunea

t u"'~<;"':St.io:

:Jl101<'\ JClR'oW. 00 CO.....ERCIOS'

P'oço elas publaçóes ("""limello <lo ""....)
EmpcC$ba PúbI'GlIs. FundAçOeS e Soc'f<:lade5 de ECOnofnia MtSUl40 Municipio " _ ,.. " _ RS 5.00
TerC8ir06lenUdDdos eJC1cmas BC' MuniclpiO) ,'............ .. , RS 22.00
06 leX1CM; para puDücaÇao devem "" a.pr~iQnlad~f em dilõqu8t•. diglf.do$ 8ITl ~onre Allal_. corpo 12. um fmhõl5 de 1,9 cenlimel'05 de: 'argut••
8;arllp.anhado~de uma c6pia impressa ~rn lato de tInia OU IAler. com es,s,natuf8 e lOenhtle6ltllo do lê6lX'M8veI. Pata ea'eular o 'Io'lllOI da pt.tbllCaç,k)
~ere, para ÇQda eenUmeuo de cotuna. 4 ijMa~ c1gi\ada& fllJ6 Bs~ecIrlCél~' aclrnil.
As páginas do Dii1rio Okial ~Q fum\adas P'11 lrés colunas de oe çenlimeuc».
PrUÇo do DiárIO Olicial
E.l!'lmp~bI avulso (vl'lnda no. A.g~nel8 D.e.RtOI ••. . R~ 0.90
E~~ltl' Dtr8~dO ($ujelto a dlsponibUld:U1G) .. R$ 1.20
A&!1P'\21Uf'B 18mesllal {poJ1U ""p~&·ECn _ _ . R$ 100.00

AS$lnBlur~ M00e5tlal (reliradO no bal(AO) ... RS ~ 00.00
Enlreg.a de malfooU pala pubjic8çAO ti! forma de pagamt!nto. I>. enlreça da! mólélJ4S. os pogBmenlos cJc publrcaçÕOs e 8 BQuis,;çao
~ ev.emplare!l elre:s.sdos devQm se. eteU.laDaS dlrclamonle na A96nci.a 0.0. Alo - CenltO Admlni6traliyo Sa.o SODa611Ao -CASS -
Rua A10nso Cavalcanli, .55 - "érTC'O - Ciciado Nova.Tel.: b03-22&1. A6 conuataç6es ou renovaç09& d& U&lnalUras devora0 fiUI ulelualJaa paio.
lelclones 3a9O-225~.WA9X) rarTlaitj: 22~. 226 li 221. fax.; 589·~6. ~2100. Ai auinatufar; serão pagas pcl in'errnédiQ de b~uetos em.ilidos
PQia Ernp.rlt!MI e "ndeleçal1o~ af)~ as!>ínanlel
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Novais)
- Com a palavra a Dr Aracilba Alves da Rocha.

A SRA. ARACILBA ALVES DA ROCHA - Srs.
Deputados, caros colegas, tenho vaga impressão de
que o mundo conspira contra o substitutivo do nosso
prezado relator, já que de todos os depoimentos que
aqui ouvi não houve um só a favor desse substitutivo.

O que eu tenho a dizer é que o Projeto de Lei n°
4.147, que há sete meses tem provocado um maior en
volvimento e discussão por parte de entidades da área
de saneamento, teve a sua discussão um pouco desvir
tuada, voltando-se para a questão da titularidade. Acre
dito, até com um pouco de malícia, para que nós to
dos... , inclusive os prefeitos brasileiros voltassem os
seus pensamentos para a titularidade, com uma ilusão
de caixa rápido aos seus orçamentos. Acontece que a
questão central está na discussão da regulamentação
que está proposta nesse substitutivo.

A questão da titularidade está amarrada no art.
30 da Constituição brasileira. Portanto, a titularidade
praticamente não precisava nem estar contida no pro
jeto de lei, podia até ser retirada dele, deixando-se
para discutir a questão central, que é a da regulamen
tação do saneamento, permitindo-se, assim, que a ti
tularidade permanecesse como é hoje. Os municípios
são os donos dessa titularidade, concedem-na ou
não aos estados, dependendo da situação econômi
ca, porque varia de estado para estado, até depen
dendo da situação de seus mananciais.

te.

Considere-se afastado a partir desta do de polícia entra na Câmara dos Deputados, desaca-
data. Publique-se, nos termos do art. 56, ta toda uma bancada, destrata, desrespeita. Isso não
inciso I, da CF c/c art. 235, inciso IV, do pode ficar assim.
RICD. Após convoque-se o respectivo su- V. Exa me perdoe. É uma comunicação muito sé-
plente. Ao Senhor Diretor-Geral. ria. Vou querer que esta Casa tome uma providência,

Em 6-11 -01. - Aécio Neves, Presiden- porque não é possível que, enquanto uma bancada
está trabalhando em prol do Distrito Federal, o diretor da
Polícia Civil se arvore no direito de ser dono da verdade,
destratando todos e, ainda por cima, causando injúria.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Será recebido, nobre Deputado Alberto Fraga, com a
recomendação à Secretaria da Mesa para encami
nhar à Presidência a fim de que se tomem as devidas
providências.

À Procuradoria Parlamentar (RICO,
art. 21). Oficie-se ao requerente e, após,
publique-se.

Em 6-11-2001 . - Deputado Aécio Ne
ves, Presidente.

Do Sr. Deputado Rodrigo Maia, nos seguin
tes termos:

Do Sr. Deputado Ronaldo de Oliveira San
tos, nos seguintes termos:

Brasília, 6 de novembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Esta
do do Rio de Janeiro, nos termos do art. 56, § 1° da
Constituição.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Ronaldo de Oli
veira Santos, PSDB - RJ.

Publique-se, nos termos do art. 56, §
1°, da CF. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Alberto Fraga, nos seguin
tes termos:

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Com a permissão do Deputado Walter Pinheiro, con
cedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Fraga.

O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Preci
so fazer uma comunicação um tanto desagradável.

Ontem, a bancada dos parlamentares do Distri
to Federal estava reunida, trabalhando nas emendas,
quando teve a sua sala invadida por um delegado de
polícia, o diretor da Polícia Civil de Brasília. Este dire
tor acusou-nos - não aceitava o que a bancada esta
va fazendo com relação à Polícia Civil-, destratou a
bancada, especialmente a minha pessoa, chaman
do-me de bandido e, inclusive, chamando-me para
sair aos tapas com ele fora daqui.

Isso aconteceu aqui dentro desta Casa. Estou co
municando a esta Mesa que, além da ação criminal que
estou entrando contra ele, estou requerendo a esta
Casa que instaure um inquérito para apurar as acusa
ções sobre a forma desrespeitosa com que um delega-

: .;.~ '-
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POSSO trazer esse exemplo aqui na questão da na, que, em razão da insustentabilidade e um problema
Paraíba. A Paraíba hoje é um estado que trabalha di- tão grave - e tenho a certeza absoluta de que o Sr. Pre-
ferentemente de Minas Gerais, do Amazonas, de São sidente da República não tem o mínimo conhecimento
Paulo... Por quê? Porque, lá, o nosso problema é a do caos que irá provocar esse substitutivo caso seja
água. Os municípios não estão interessados em enri- aprovado, assim como tenho a certeza de que a maioria
quecer o seu caixa. O governador do estado não está dos parlamentares que têm assento nesta Casa desco-
interessado em enriquecer o caixa do governo do es- nhecem por completo a gravidade desse projeto de lei e
tado. Nós não estamos interessados na privatização. do seu substitutivo, da forma em que se encontra -, pro-
Estamos interessados em levar água a nossa popula- ponho que o projeto de lei retorne à sociedade, para
ção, que morre de sede há milhares de anos, por meio que seja discutido com seriedade por aqueles que en-
de um plano intitulado Plano das Águas. que interliga tendem dele. Afinal, da forma como se encontra, é um
todos os mananciais, queremos que os municípios d~srespeito ao~ princípios constitucionais e à inteligên-
que não têm água possam recebê-Ia dos que têm. cla dos que hOJe toma~ asse~to nesta Casa e ente~-

Portanto, hoje, na Paraíba, a discussão não está dem de saneamento. Na? pre~lsamos vender os servl-

It d
. t t- t'd b t' ços a construtores para finanCiar campanhas.vo a a a In eresses que es ao con I os nesse su s 1- .,

tutivo, que traz surpresas em 30 de agosto, ao frag- MUito obngada. (Palmas.)
mentar os serviços de saneamento. A quem interessa SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) -
essa fragmentação? A partir de agora, alguém pode Agradeço ao Dr. Paulo.
prestar o serviço de água e de esgoto. Quem é esse Antes de passar a palavra ao Dr. Nelson Klitze, in-
alguém? Serão as grandes construtoras que irão fi- formo que estava aqui acompanhando a nossa audiên-
nanciar campanhas? Ouvi dizer pelos corredores que cia e, no discurso da DfI Aracilba Alves da Rocha, ela
só interessam às grandes construtoras. (Palmas.) usou a frase "ouvi nos corredores desta Casa".

Caros colegas, em nome do Governo do Estado Achou muito grave e vou pedir à Secretaria-Geral
da Paraíba, que aqui estou representando, designada já transcrições dos Anais, o vídeo da filmagem, e vou
pelo Sr. Governador do estado e pela bancada paraiba- pedir ao Presidente da Casa que seja interpelada na

NOME CIDADE INDICADO POR

15 - Márcia Vandonl de Moura Cuiabá - MT Liderança do PSDB
Diretora da Agencia Estadual de Regulamentaçêo de Serviços Públicos

16 • Dieter Wartchow Porto Alegre - RS Liderança do PT
Diretor Presidente da CORSAN - Companhia Riograndense de
Saneamento

17 -Irlneu Pasold Jaraguá do Sul - SC Liderança do PSD8
Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul

--=-18 - Ismael Barbosa de Almeida - Assessor Especial. representando o Vitória - ES Liderança do PSD8
Senhor Nillon José de Andrade - Diretor Presidente da Companhia
Estadual de Saneamento - CESAN/ES

19 - Edson Silva Porto Alegre· RS Liderança do PC do B
Secretário de Obras do Estado do Rio Grande do Sul

20 - Ora. Aracllba Alves da Rocha João Pessoa - P8 Liderança do PSDB
Presidente da Companhia de Aguas e Esgotos da Paralba • CAGEPA

21 - Nivaldo Santana São Paulo - SP Liderança do PC do B
Deputado Estadual da Assembléia Legislativa de São Paulo

'22 -Nelson KJitze Jãraguá do Sul se Liderança do PSD8
Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgolo - SAMAE

23 • Deputado Estadual Berfran Rosado Porto Alegre - RS Liderança do PSOB
Ex-Presldenle da Companhia Riograndense de Saneamenlo - CORSAN
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Justiça. Se não puder ser feito, farei pessoalmente, por
que acho que esta Casa merece o respeito de todos
nós parlamentares, que estamos trabalhando dia-a-dia
para um fortalecimento maior do Parlamento brasileiro.

À Procuradoria Parlamentar (RICO,
art. 21). Publique-se.

Em 6-11-2001. - Deputado Aécio Ne-
ves, Presidente. .

Do Sr. Deputado Arnaldo Madeira, nos se
guintes termos:

o SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Constituição da República, no art. 52, inciso V, define
as competências do Senado da República. Art. 52, inci
so V - autorizar operações externas de natureza finan
ceira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios; Sr. Presidente,
chamo a atenção de V. ~ e dos Srs. Par1amentares
quanto à clareza do dispositivo constitucional: "autorizar
operações externas de natureza financeira". Ontem, o
Senado Federal aprovou o Projeto de Resolução n° 48,
de 2001 , que autoriza a República Federativa do Brasil
a realizar operações que permitam o recebimento ante
cipado de créditos externos junto à República da Polô
nia, no montante anual de 3,4 bilhões de dólares. Esta
mos diante de fato constitucional de competência do
Senado Federal. Ocorre que o art. 48 da Constituição
Federal também determina ser de competência do Con
gresso Nacional aprovar o Orçamento, o Plano Pluria
nual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O art. 166 de
termina as competências da Comissão Mista de Orça
mento do Congresso Nacional, dentre as quais está a
apreciação do Orçamento, do Plano Plurianual e da Lei
de Diretrizes Orçamentárias, matérias que serão enca
minhadas ao plenário do Congresso Nacional. O Sena
do aprovou ontem essa resolução, cujo art. 6° determi
na - e chamo atenção para os seus termos - que o per
centual de 90% dos recursos decorrentes das opera
ções de que trata essa resolução será obrigatoriamente
aplicado em investimentos constantes de Lei Orçamen
tária anual da União e distribuídos de forma equânime
entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E no
art. 52, de forma autorizativa, possibilita a União a desti
nar 10% do principal da mencionada resolução ao Mi
nistério da Defesa. Sr. Presidente, estamos diante de

problema eminentemente técnico e que envolve ques
tão constitucional. A competência do Senado é aprovar
as operações financeiras externas. Quem aprova o
Orçamento são o Congresso Nacional e a Comissão de
Orçamento do Congresso Nacional. Ao estipular o Con
gresso na resolução, a destinação de recurso de uma
operação financeira está invadindo competências dele.
O Senado da Repúblicas está determinando onde é
que o Congresso Nacional aplicará os recursos, exclu
indo a participação dos Deputados na definição orça
mentária, na fonte de recurso e principalmente na sua
destinação. Quanto à fonte de recurso, tudo bem. Tra
ta-se de operação externa de crédito. É competência do
Senado. Com relação à destinação do recurso, é algo
que compete ao Congresso Nacional, portanto, a Depu
tados e Senadores e não apenas ao Senado da Repú
blica. É a questão de questão de ordem que suscito a V.
Exa Não sei o encaminhamento que V. ~ dará a ela.
Imagino que poderia encaminhá-Ia ao Congresso Naci
onal ou à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação da Câmara dos Deputados para manifestar-se a
respeito. Sr. Presidente, trata-se de questão relevante
acerca de competências.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB - MA) - Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra V. Exa.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não quero
entrar no mérito quanto aos aspectos constitucionais le
vantados pelo Deputado Arnaldo Madeira, referentes à
competência do Senado Federal, mas a Câmara não
pode ser corregedora dele. Se o assunto envolve inva
são pelo Senado Federal da competência do Congres
so Nacional, parece-me que a questão de ordem teria
de ser suscitada em sessão conjunta. Peço a V. Exa en
tão que não conheça da questão de ordem.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra V. Exa.

O SR. JOÃO CALDAS (BIoco/PL - AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, baseado
no que disse o Deputado José Antonio Almeida, a ques
tão é discutível. A Constituição foi frontalmente ferida, até
porque a Comissão Mista de Orçamento é a única pres
crita na Carta Magna. A questão de ordem será discutida
no Congresso Nacional ou na Comissão de Orçamento,
mas o Senado não pode usurpar competência do Con
gresso, da Câmara dos Deputados, nem dele próprio. Sr.
Presidente, não podemos abrir esse precedente.



Brasília, 10 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, nas localidades
e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação 15 de Agosto, na cidade de Juazei
ro do Norte, Estado do Ceará (Processo n°
53000.000763/01 );

• Fundação Quilombo, na cidade de Maceió, Esta
do de Alagoas (Processo 53000.004023/00);

• Fundação Rádio TV Educativa Rio Doce, na ci
dade de Governador Valadares, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n° 53710.000402/00);

• Fundação Universidade de Passo Fundo, na
cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo n° 53790.000488/00).

3 - Fundação Rádio TV Educativa Rio Doce, na
cidade de Governador Valadares - MG; e

4 - Fundação Universidade de Passo Fundo, na
cidade de Passo Fundo - RS.

Brasília, 29 de outubro de 2001. - Marcos Maciel.

2. De acordo com O art. 14, § 2°, do Decreto-Lei
n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1° do
art. 13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,
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, não dependerá

MC 00626 EM

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 24
de outubro de 2001, que "Outorga conces
são às entidades que menciona, para exe·
cutar serviço de radiodifusão, com fins ex
clusivamente educativos, e dá outras provi
dências". As entidades mencionadas são as
seguintes:

TVR N° 1.299/01 - Fundação 15 de
Agosto, na cidade de Juazeiro do Norte - CE;

TVR 1.300/01 - Fundação Quilombo,
na cidade de Maceió - AL;

TVR N° 1.301/01 - Fundação Rádio
TV Educativa Rio Doce, na cidade de Go
vernador Valadares - MG; e

TVR N° 1.302/01 - Fundação Universi
dade de Passo Fundo, na cidade de Passo
Fundo - RS.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Compre- (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
endo que, na verdade, a questão de ordem apresenta- gia, Comunicação e Informática; e de Cons-
da pelo Deputado Arnaldo Madeira tem como objetivo tituição e Justiça e de Redação (art. 54))
prioritário chamar a atenção para decisão que julga Senhores Membros do Congresso Nacional,
equivocada, porque estaria adentrando atribuições Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
que não seriam exclusivas do Senado. Esta Mesa a re- com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
cebe para examiná-Ia sob o ponto de vista técnico e, meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
posteriormente, avaliar se há da Mesa da Câmara dos nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
Deputados alguma decisão a ser tomada. Se não hou- de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
ver, caminharemos certamente na direção da suges- ereto de 24 de outubro de 2001, que "Outorga con-
tão do Deputado José Antonio Almeida, qual seja, o cessão às entidades que menciona, para executar
encaminhamento da questão ao Congresso Nacional. serviço de radiodifusão, com fins exclusivamente
Não há razão para não a receber e a examinar tecnica- educativos, e dá outras providências". As entidades
mente com isenção necessária. mencionadas são as seguintes:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Srs. Par- 1 _ Fundação 15 de Agosto, na cidade de Jua-
lamentares, passo neste instante a responder às zeiro do Norte - CE;
questões de ordem formuladas na sessão de ontem a
esta Presidência, tratando de votação recentemente 2 - Fundação Quilombo, na cidade de Maceió-
ocorrida neste plenário. Chamo a atenção dos meus AL;
pares para esta decisão, que tomaremos em conjun
to, se for esta a compreensão majoritária da Casa.

Srs. Deputados, na sessão de ontem foram for
muladas diversas questões de ordem acerca da vota
ção da emenda do Senado Federal ao Projeto de Re-
solução n° 1, de 1999, do Congresso Nacional.

Oficie-se ao Presidente do Senado
Federal solicitando informações sobre o as
sunto. Oficie-se ao autor da questão de or
dem e, após, publique-se.

Em 6-11-2001. - Deputado Aécio Ne
ves, Presidente.

MENSAGEM N°1.162, DE 2001
(Do Poder Executivo)
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de edital a outorga para execução de serviço de radio
difusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encontram
devidamente instruídos, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuírem as entidades as
qualificações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § Y do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referi
do ato, acompanhado dos processos correspondentes.

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

DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão, com fins exclusivamente
educativos, e dá outras providências.

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 n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento de Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963,

Decreta:

Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

I - Fundação 15 de Agosto, na cidade de Juazei
ro do Norte, Estado do Ceará (Processo n°
53000.000763/01 );

11 - Fundação Quilombo, na cidade de Maceió,
Estado de Alagoas (Processo n° 53000.004023/00);
65 - C1 - 01 volume.

111- Fundação Rádio Tv Educativa Rio Doce, na
cidade de, Governador Valadares, Estado de Minas
Gerais (Processo n° 5371 0.000402/00); 72 - C1 - 01
volume.

IV - Fundação Universidade de Passo Fundo, na
cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo n°53790.000488/00). 91 -C1 -02 volumes.

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

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

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2°, sob pena de tornarem-se nulos, de ple
no direito, os atos de outorga.

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

Brasília, 24 de outubro de 2001; 180° dalnde
pendência e 113° da República. - Fernando Henri
que Cardoso.

Aviso nO 1.269 - C. Civil

Brasflia, 29 de outubro 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 Vice-Presidente da República,
no exercício do cargo de Presidente da República, na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 24 de outubro de 2001,
que "Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão, com fins exclusi
vamente educativos, e dá outras providências".

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

MENSAGEM N° 1.172, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 22
de outubro de 2001, que "Outorga conces
são às entidades que menciona, para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e
dá outras providências". As entidades men
cionadas são as seguintes:

TVR N° 1.304/01 Fundação Vila Real,
na cidade de Niterói - RJ;

TVR N° 1.305/01 - Fundação Três
Fronteiras, na cidade de Nanuque - MG;

TVR N° 1.306/01 - Fundação Educati
va e Cultural Edilson Brandão Guimarães,
na cidade de Janaúba - MG;

TVR N° 1.307/01 - Fundação Cultural
Serra Azul, na cidade de Porangatu - GO; e



Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

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, de27de
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 14, §
2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e
no § 1° do art. 13 do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nO 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996,

Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 15
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos:

I - Fundação Vila Real, na cidade de Niterói, Esta
do do Rio de Janeiro (Processo n° 53000.008548/00);

11 - Fundação Três Fronteiras, na cidade de Na
nuque, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000328/00);

111 - Fundação Educativa e Cultural Edilson
Brandão Guimarães, na cidade de Janaúba, Estado
de Minas Gerais (Processo n° 53710.001483/00);

IV - Fundação Cultural Serra Azul, na cidade de Po
rangatu, Estado de Goiás (Processo nO 53670.000075/01);
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TVR N° 1.308/01 - Governo do Estado 2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-Lei
do Acre, por intermédio da Fundação de n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o 1° do art.
Cultura e Comunicação Elias Mansour - 13, do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,
FEM, na cidade de Rio Branco - AC. aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)) de edital a outorga para execução de serviço de radio-

Senhores Membros do Congresso Nacional, difusão com fins exclusivamente educativos.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon-

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub- tram devidamente instruIdos, de acordo com a legisla-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa- ção aplicável, demonstrando possulrem as entidades
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro as qualificações exigidas para a execução do serviço.
de Estado das Comunicações, o ato constante do De- 4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art.
ereto de 22 de outubro de 2001, que "Outorga con- 223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
cessão às entidades que menciona, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins duzirá efeitos legais após deliberação do Congres-
exclusivamente educativos, e dá outras providênci- so Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
as". As entidades mencionadas são as seguintes: referido ato, acompanhado dos Processos Adminis-

1- Fundação Vila Real, na cidade de Niterói - RJ; trativos correspondentes.
2 - Fundação Três Fronteiras, na cidade de Na- Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro

nuque - MG; de Estado das Comunicações.
3- Fundação Educativa e Cultural Edilson Bran- DECRETO DE DE 2001

dão Guimarães, na cidade de Janaúba - MG;
4 - Fundação Cultural Serra Azul, na cidade de

Porangatu - GO; e
5 - Governo do Estado do Acre, por intermédio

da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Man
sour - FEM, na cidade de Rio Branco - AC.

Brasília, 30 de outubro de 2001. - Marcos Maciel.

MC 00576 EM

Brasília 19 de setembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas locali
dades e Unidades da Federação indicadas:

Fundação Vila Real, na cidade de Niterói, Esta
do do Rio de Janeiro (Processo nO 53000.008548/00);

Fundação Três Fronteiras, na cidade de Nanu
que, Estado de Minas Gerais (Processo nO
53710.000328/00);

Fundação Educativa e Cultural Edilson Brandão
Guimarães, na cidade de Janaúba, Estado de Minas
Gerais (Processo nO 53710.001483/00);

Fundação Cultural Serra Azul, na cidade de Poran
gatu, Estado de Goiás (Processo n° 53670.000075/01);

Governo do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
- FEM, na cidade de Rio Branco. Estado do Acre (Pro
cesso n° 53000.008086/00).



"Art. 7° .

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos inci
sos I, li, 111, IV, VI, VIII, XV, XVII XVIII, XIX, XXI e XXVI,
bem como a sua integração à previdência social." (NR)

Justificação

O parágrafo único do art. 70da Const~uiçãoFede
ral estende vários dire~os trabalhistas ao trabalhador
doméstico: salário mínimo; irredutibilidade salarial, sal
vo o disposto em convenção ou acordo coletivo; décimo
terceiro salário com base na remuneração integral ou
no valor da aposentadoria, repouso semanal remunera
do, preferencialmente aos domingos; gozo de férias
anuais remuneradas, com, pelo menos, um terço a mais
do que o salário normal; licença gestante, sem prejuízo
do emprego e do salário, com duração de 120 dias; li
cença-paternidade, nos termos fixados em lei; aviso
prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no míni
mo de 30 dias, nos termos da lei e aposentadoria.

Apesar do amplo rol de prerrogativas concedidas
aos trabalhadores domésticos ainda ficaram de fora di
reitos fundamentais para essa categoria laboral. O prin
cipal deles e a relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de
lei complementar, que preverá indenização compensa
tória, dentre outros dire~os. Essa prerrogativa está pre
vista no inciso I do art. 7° da Constnuição Federal.

No entanto, para usufruir da indenização com
pensatória, é mister que os trabalhadores domésti
cos, também, façam jus ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e ao seguro-desemprego.

Hoje, tais direitos são estendidos ao trabalhado
res domésticos pela Lei n° 10.208, de 23 de março de
2001. Porém essa extensão é facultativa, dependen
do da boa vontade do empregador.

Trabalhadores domésticos são aqueles que
prestam serviço de natureza contínua a pessoa ou fa
mília, no âmbito residencial desta, em atividades sem
fins lucrativos. São cozinheiros, faxineiros, mordo
mos, motoristas, pilotos de helicópteros ou de peque
nos aviões, enfermeiros, acompanhantes etc.

Com essa iniciativa, propomos a proteção de
milhões de brasileiros que exercem as mais variadas
atividades profissionais, mas sem natureza econômi
ca, talvez a razão pela qual aos trabalhadores domés
ticos sejam negados vários direitos decorrentes da
relação de emprego.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli
ca, no exercício do cargo de Presidente da República,
na qual submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato constante do Decreto de 22 de outubro de
2001, que "Outorga concessão às entidades que
menciona, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
e dá outras providências".

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 435, DE 2001

(Da Srt Iara Bernardi e Outros)

Dá nova redação ao parágrafo único
do art. ]O da Constituição Federal, a fim
de proteger o trabalhador doméstico da
despedida arbitrária ou sem justa causa.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição n° 366, de 1996)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
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V - Governo do Estado do Acre, por intermédio Constituição Federal, promulgam a seguinte emen-
da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Man- da ao texto constitucional:
sour - FEM, na cidade de Rio Branco, Estado do Acre Artigo único. O parágrafo único do art. ]O da
(Processo n° 53000.008086/00). Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas redação:
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 20Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 30 Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tornarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.

Art. 40 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, de de 2001; 180° da Independência e
1130 da República. - Fernando Henrique Cardoso.

Aviso nO 1.279 - C.Civil.

Brasília, 30 de outubro de 2001

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



Cont"erência de Assinaturas
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Essa situação não pode persistir, sob pena de gestante será imediata. Todavia, a proteção contra a
contribuirmos mais ainda para a discriminação social despedida arbitrária ou seja justa causa somente
a que estão sujeitos os trabalhadores domésticos. será concedida ao trabalhador doméstico após a pro-

Dessa forma, sugerimos a presente proposta de mulgação de uma lei complementar que abarcará to-
emenda à Constituição Federal, a fim de incluirmos dos os trabalhadores.
os incisos I, 11 (seguro desemprego) e 111 (FGTS) do Enquanto isso, a trabalhadora ou trabalhador
art. 70 em seu parágrafo único. doméstico, ao ser despedido sem justa causa, terá di-

A inclusão do inciso I no parágrafo único do art. reito à uma indenização correspondente a 40% sobre
70 possibilitará às trabalhadoras domésticas gestan- o saldo da sua conta vinculada no FGTS.
tes usufruírem da estabilidade no emprego até cinco Ante o exposto, pedimos o apoio das Nobres e
meses após o parto. Esse direito lhes têm sido nega- dos Nobres Pares à aprovação da presente proposta
do em vista de tal omissão. de emenda à constituição, que concederá a devida

Queremos alertar, no entanto, para o fato de dignidade ao trabalhador doméstico.
que, aprovada esta proposta, a percepção do direito Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001 . -
ao FGTS, ao seguro-desemprego e à estabilidade à Deputada Iara Bernardi.

<C ).\.01f.~~.~~,&_D-=O§ ~~Ç):\t ~\lr\\~ ~~Q_º_§-
.__ . _._-.-

SG~ - SECAP (7503)
29/ I 0/0' 17 ::!. -" :4.0

'1'ipo da Proposição:

Autor d", Proposição:

Data de Apresentação:

Ementa:

Pftgi.na: 001

PEC

IARA BERNARDI E OUTROS

24/ I O/O I

Dá nova I'cdação ao panig..-afo único da url. 7" da Constituição
Federal, a fi.n de proteger o trabalhador doméstico da despedida
arbitrária ou seHI justa causa.

Possui Assinaturas Sut1cientcs:

'rotllis de .'\.ssinotua"os:

SI1'-1

CõnfirmadaS 194
NaO Conferem' 009
Fo;:ado-Éxe·'-clcio . 002
Repetidas .__.... -0-28
·"eglvels --- --- "0'00
Retiradas ._-_.-- - -000

Assinaturas Confir~udas

1 ADÃO PRETTO
2 AIRTON DIPP
3 ALBERTO FRAGA
4 ALCEU COLLARES
5 ALCIONE ATHAYDE
G ALDIR CABRAL
7 ALEX CANZIANI
8 ALMERINOA DE CARVALHO
9 ALOIZIO MERCADANTE
10 ANA CORSO
11 ANGELA GUADAGNIN
12 ANTONIO CAMBRAIA
13 ANTONIO JORGE
14 ARMANDO ABILlO
15 ASDRUBAL BENTES
16 ÁTILA LINS
17 ÁTILA LIRA
18 AUGUSTO NARDES
19 AVENZOAR ARRUDA·
20 BABÁ
21 BADU PICANÇO
22 BENITO GAMA
23 CANDINHO MATTOS
24 CARLlTO MERSS
25 CARLOS BATATA

PT
PDT
PMDB
PDT
PSB
PFL
PSDB
PPB
PT
PT
PT
PSDB
PTB
PSDB
PMDB
PFL

r->SDB
PPB
PT
PT
PL
PMOB
PSDB
PT
PSDB

RS
RS
DF
RS
RJ
RJ
PR
RJ
SP
RS
SP
CE
TO
PB
PA
AM

1"1

RS
PB
PA
AP
BA
R.I
SC
PE.
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26 CARLOS SAt,-ANA PT RJ
27 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
28 CHICO DA PP"'.JCESA PSDB PR
29 CLOVIS ILGE'iFRITZ PT RS
30 CLOVIS VOLF' PV SP
31 CORIOLANO SALES PMDB BA
32 CUSTÓDIO ~.~"';ITOS PSDB MG
33 DAMIÃO FEUS1ANO PMOB PB
34 DARCI COELHO PFL TO
35 DE VELASCC PSL SP

36 DINO FERNAt~DES PPB RJ
37 OJALMAPAES PSB PE
38 DOMICIANO CABRAL PSDB PB

39 OR. BENEDITO DIAS PPB AP
40 oR. HÉLIO POT SP
41 DR. ROSINHA PT PR

42 OUILlO PISANESCHI PTB SP

43 EBER SILVA PST RJ

44 EDIR OLIVEIRA PTB R$

45 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

46 ELlSEU MOURA PPB MA

47 EMERSON KAPAZ PPS SP

48 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

49 ESTHER GROSSI PT RS

50 EULER MORAIS PMOB GO

51 EURipEDES MIRANDA PDT RO

52 EXPEDITO JÚNIOR PSDS RO

53 EZIOIO PINHEIRO PSB RS

54 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

55 FERNANDO FERRO PT PE

56 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

57 FEU ROSA PSDB ES

58 FIORAVANTE PT RS

59 FRANCISCO GARCIA PFL AM

60 GEOVAN FREITAS PMDB GO
61 GERALDO MAGELA PT DF

62 GILBERTO KASSAB PFL SP

63 G1LMAR MACHADO PT MG

64 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

65 GUSTAVO FRUET PMDB PR

66 HAROLDO LIMA PCdoB BA

67 HENRIQUE FONTANA PT RS

68 HERCULANO ANGHINEITI PPB MG
69 IARA BERNARDI PT SP

70 lBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

71 IÉDIO ROSA PFL RJ

72 IGOR AVELlNO PMDB TO

73 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDa AC

Novembro de 200 I
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74 INALDO LEITAO PSDB P8
75 IRIS SIMÕES PTB PR
76 IVAN PAIXÃO PPS SE
77 IVAN VALENTE PT SP
i8 JAIR BOLSONARO PPB RJ
79 JAIR MENEGUELLI PT SP
80 JANDIRA FEGHALI PCdoB RJ
81 JAQUES WAGNER PT BA
82 JOÃO CALDAS Pl AL
83 JOÃO COSER PT ES
84 JOÃO GRANDÃO PT MS
85 JOÃO HENRIQUE PM08 PI
86 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
87 JOÃO MAGNO PT MG
88 JOÃO PAULO PT SP
89 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC
90 JOÃO SAMPAIO PDT RJ

91 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMOB BA
92 JORGE PINHEIRO PMDB DF
93 JOSÉ ALEKSANORO PSL AC
94 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA

95 JOSÉ CARLOS FONSECA JR. PFL ES
96 JOSÉ DIRCEU PT Sp

97 JOSÉ EGYDIO PFL RJ

93 JOSÉ GENOíNO PT SP

99 JOSÉ PIMENTEL PT CE
100 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP
101 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL
102 JUQUINHA PL 80
103 LAíRE ROSADO PMOB RN
104 LAURA CARNEIRO PFL RJ
105 LEUR LOMANTO PMOB BA
106 L1NCOLN PORTELA PSL MG
107 UNO ROSSI PSDB MT
108 LUCI CHOINACKI PT se
109 LÚCIAVÃNIA PSDB GO
110 LUCIANO CASTRO PFL RR
1'i 1 LUCIANO ZIGA PT SP
112 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
113 LUISINHO PPB RJ
1'i4 LUIZ ALBERTO PT BA
115 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
116 LUIZ BITTENCOURT PMOB GO
117 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
1 ~ 8 LUIZ FERNANDO PPB AM

119 LUIZ SÉRGIO PT RJ
120 LUIZA ERUNDINA PSB SP
121 MAGNO MALTA PL ES
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122 MANOEL VITÓRIO PT MS
123 MARCELO CASTRO PMDB PI
124 MÁRCIO BITTAR PPS AC
125 MÁRCIO MATOS PTB PR

126 MARCOS DE JESUS PL PE
127 MARIA DO CARMO LARA PT MG
128 MARIA ELVIRA PMDB MG
129 MEDEIROS PL SP
130 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
131 MILTON BARBOSA PFL BA
132 MILTON TEMER PT RJ
133 MIRIAM REID PSB RJ
134 MOACIR MICHELETTO PMOB PR

135 MUSSA DEMES PFL PI

136 NEIVA MOREIRA POT MA

137 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

138 NELSON MEURER PPB PR

139 NELSON PELLEGRINO PT BA

140 NELSON TRAD PTB MS
141 NEUTON LIMA PFL SP

142 NILMÁRIO MIRANDA PT MG

143 NILSON MOURÃO PT AC

144 NILTON CAPIXABA PTB RO

145 OLIVEIRA FILHO PL PR

146 ORLANDO DESCONSI PT RS

147 ORLANDO FANTAZZINI PT SP

148 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG

149 OSVALDO BIOLCHI PMOB RS

150 OSVALDO REIS PMDB TO

151 PADRE ROQUE PT PR

152 PAES LANDIM PFL PI

153 PAULO BALTAlAR PSB RJ

1:34 PAULO BRAGA PFL BA

155 PAULO DELGADO PT MG

156 PAULO GOUV~A PFL SC

157 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

158 PAULO PAIM PT RS

159 PAULO ROCHA PT PA

160 PEDRO CELSO PT DF

161 PINHEIRO LANDIM PMDB CE

152 PROFESSOR LUIZINHO PT SP

163 REGIS CAVALCANTE PPS AL

184 RENATO VIANNA PMOB SC

165 RICARDO BERZOINI PT SP

166 RICARDO FERRAÇO PPS ES

167 RICARDO RIQUE PSOB PB
168 ROBERTO ARGENTA PHS RS

169 ROLAND LAVIGNE PMDB BA
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170 ROMEU QUEiROZ PTB MG
171 RUBENS BUENO PPS PR

1'72 RUBENS FURLAN PPS SP
173 SALOMÃO CRUZ PFL RR
174 SAULO PEDROSA PSDB BA
175 SERAFIM VENZON PDT SC

176 SÉRGIO BARROS PSDB AC

177 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO

178 SÉRGIO MIRANDA pedoS MG

1"19 SÉRGIO NOVAIS PSB CE

180 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE

181 SILVIO TORRES PSDS SP

182 SIMÃO SESSIM PPB RJ

1B3 TÂNIA SOARES PCdeS SE

1B4 TELMA DE SOUZA PT SP

185 THEMíSTOCLES SAMPAIO PMDS PI

186 TILDEN SANTIAGO PT MG

137 VALDECI PAIVA PSL RJ

188 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

189 VILMAR ROCHA PFL GO

190 WAGNER SALUSTIANO PPB SP

191 WALTER PINHEIRO PT BA

192 WELLlNGTON DIAS PT PI

193 VEDA CRUSIUS PSDB RS

194 ZENALDO COUTINHO PSDB PA

Assinaturas que Não Conferem
CARLOS DUNGA PTB PB

') DELFIM NETIO PPB SP'-

3 FERNANDO GABEIRA PT RJ

4 JOSÉ CHAVES PMDB PE

5 JURANDIL JUAREZ PMOB AP

6 MAURILlO FERREIRA LIMA PMOB PE

7 PEDRO EUGÊNIO PT PE
8 REMI TRINTA Pl MA

9 VANESSA GRAZZIOTIN PCdeB AM

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
-I ANTÔNIO JOAQUIM PS08 MT

2 SALOMÃO GURGEL PDT RN
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Assinaturas Repetidas
1 AIRTON DIPP por RS

2 ASDRUBAL B=:NTES PMDB PA

3 ÁTILA LINS PFL AM

4 DE VELASCO PSL SP
5 FERNANDO GABEIRA PT RJ

6 GONZAGA P.A.TRIOTA PSB PE

7 JOÃO CALDAS PL AL

8 JOÃO COSER PT ES

9 JOÃO PAULO PT SP

10 JOÃO SAMPAIO POT RJ

11 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP

12 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
13 MEDEIROS PL SP

14 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

15 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS
16 MILTON TEMER PT RJ
17 NELSON PELLEGRINO PT BA

18 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG

19 OSVALDO REIS PMDB TO
20 PADRE ROQUE PT PR

21 PAULO BALTAZAR PSB RJ

22 PAULO BRAGA PFL BA

23 PEDRO CELSO PT DF

24 SAULO PEDROSA PSOB BA
25 SERAFIM VENZON PDT se
26 TELMA DE SOUZA PT SP
27 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
28 ZENALDO COUTINHO PSOB PA
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OHcio n° 201/2001

Brasília, 29 de outubro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição da SI"' Deputada Iara Bernar
di e Outros, que "Dá nova redação ao parágrafo único
do art. 7° da Constituição Federal, a fim de proteger o
trabalhador doméstico da despedida arbitrária ou
sem justa causa", contém número suficiente de signa
tários, constando a referida proposição de:

194 assinaturas confirmadas;
009 assinaturas não confirmadas;
002 deputados licenciados;
028 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou

za, Chefe

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

1- relação de emprego protegida contra despe
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensa
tória, dentre outros direitos;

11 - seguro-desemprego, em caso de desempre
go involuntário;

111 - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmen

te unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia, ali
mentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes perió-

dicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo ve
dada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao míni
mo, para os que percebem remuneração variável;

VIII- décimo terceiro salário com base na remu
neração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior
à do diurno;

X - proteção do salário na forma da lei, constitu
indo crime sua retenção dolosa;

XI- participação nos lucros, ou resultados, des
vinculada da remuneração, e, excepcionalmente, par
ticipação na gestão da empresa, conforme definido
em lei:

XII- salário-família pago em razão do dependen
te do trabalhador de baixa renda nos termos da lei·,

• Inciso X// com redação dada pela Emenda Constitucional
n020, de 15-12-1998.

XIII- duração do trabalho normal não superi
or a oito horas diárias e quarenta e quatro semana
is, facultada a compensação de horários e a redu
ção da jornada, mediante acordo ou convenção co
letiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho rea
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferenci
almente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário su
perior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; ,

XVIII-licença à gestante, sem prejuízo do empre
go e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados
em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher
mediante incentivos específicos, nos termos da lei; ,

XXI- aviso prévio proporcional ao tempo de servi
ço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

XXII- redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII- adicional de remuneração para as ativida
des penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXIV - aposentadoria;
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xxv - assistência gratuita aos filhos e depen
dentes desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-escolas;

XXVI - reconhecimento das convenções e
acordos coletivos de trabalho;

XXVII - proteção em face da automação, na
forma da lei;

XXVIII - seguro contra acidentes de traba
lho, a cargo do empregador, sem excluir a indeni
zação a que este está obrigado, quando incorrer
em dolo ou culpa;

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes
das relações de trabalho, com prazo prescricional
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e ru
rais, até o limite de dois anos após a extinção do
contrato de trabalho;

• Inciso XXIX com redação dada pela Emenda Constitucio
nal nO28, de 25-5-2000.

a) (Revogada pela Emenda Constitucional nO
28, de 25-5-2000).

b) (Revogada pela Emenda Constitucional n°
28, de 25-5-2000).

XXX - proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha
dor portador de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos;

XXXIII- proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

• Inciso XXXIII com redação dada pela Emenda Constituci
onal n 0 20, de 15-12-1998).

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalha
dor com vfnculo empregatrcio permanente e o traba
lhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria
dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos
incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem
como a sua integração à previdência social.

Art. 8° É livre a associação profissional ou sindi
cal, observado o seguinte:

1- a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato ressalvado o registro no

órgão competente, vedadas ao Poder Público a inter
ferência e a intervenção na organização sindical;

11 - é vedada a criação de mais de uma organi
zação sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma
base territorial, que será definida pelos trabalhado
res ou empregadores interessados, não podendo
ser inferior à área de um municfpio;

111 - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, in
clusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição
que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema con
federativo da representação sindical respectiva, in
dependentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a
manter-se filiado a sindicato;

VI- é obrigatória a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e
ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sin
dicalizado a partir do registro da candidatura a cargo
de direção ou representação sindical e, se eleito,
ainda que suplente, até um ano após o final do man
dato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de
colônias de pescadores, atendidas as condições que
a lei estabelecer.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mfnimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;



LEI N° 10.208, DE 23 DE MARÇO DE 2001

Acresce Dispositivos à Lei n° 5.859,
de 11 de dezembro de 1972, que dispõe
sobre a profissão de empregado domés
tico, para facultar ° acesso ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e
ao Seguro-desemprego.

Faço saber que o Presidente da República ado
tou a Medida Provisória n° 2.104-16, de 2001, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Jader Barbalho,
Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a
seguinte lei:

Art. 1° Lei n05.859, de 11 de dezembro de 1972,
fica acrescida dos seguintes artigos:

"Art. 3°-A. É facultada a inclusão do
empregado doméstico no Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço - FGTS, de que
trata a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990,
mediante requerimento do empregador, na
forma do regulamento." (NR)

Novembro de 2UOl DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 56093

11- do Presidente da República: "Art. 6°-A. O empregado doméstico
111 - de mais da metade das Assembléias Legis- que for dispensado sem justa causa fará jus

lativas das unidades da Federação, manifestando-se, ao benefício do seguro-desemprego, de que
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem- trata a Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de
bros. 1990, no valor de um salário mínimo, por

§ 10 A Constituição não poderá ser emendada um período máximo de três meses, de for
ma continua ou alternada.na vigência de intervenção federal, de estado de de-

fesa ou de estado de sítio. § 1° O benefício será concedido ao
empregado inscrito no FGTS que tiver tra-

§ 2° A proposta será discutida e votada em balhado como doméstico por um período
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, mínimo de quinze meses nos últimos vin-
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, te e quatro meses contados da dispensa
três quintos dos votos dos respectivos membros. sem justa causa.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada § 2° Considera-se justa causa para os
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena- efeitos desta Lei as hipóteses previstas no
do Federal, com o respectivo número de ordem. art. 482, com exceção das alíneas c e g e

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta do seu parágrafo único, da Consolidação
de emenda tendente a abolir: das Leis do Trabalho." (NR)

"Art. 6°-B. Para se habilitar ao benefí-
I - a forma federativa de Estado; cio, o trabalhador deverá apresentar ao ór-
11- o voto direto, secreto, universal e periódico; gão competente do Ministério do Trabalho e

111- a separação dos Poderes; Emprego:
I - Carteira de Trabalho e Previdência

IV - os direitos e garantias individuais. Social, na qual deverão constar a anotação
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda do contrato de trabalho doméstico e a data

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje- da dispensa, de modo a comprovar o víncu-
to de nova proposta na mesma sessão legislativa. lo empregatício, como empregado domésti-
........ co, durante pelo menos quinze meses nos
.................................................................................... últimos vinte e quatro meses:

11 - termo de rescisão do contrato de
trabalho atestando a dispensa sem justa
causa;

111 - comprovantes do recolhimento da
contribuição previdenciária e do FGTS, du
rante o período referido no inciso I, na condi
ção de empregado doméstico;

IV - declaração de que não está em
gozo de nenhum benefício de prestação
continuada da Previdência Social, exceto
auxílio-acidente e pensão por morte; e

V - declaração de que não possui ren
da própria de qualquer natureza suficiente à
sua manutenção e de sua família." (NR)

"Art. 6°-C. O seguro-desemprego de
verá ser requerido de sete a noventa dias
contados da data da dispensa." (NR)

"Art. 6°-0. Novo seguro-desemprego
só poderá ser requerido a cada período de
dezesseis meses decorridos da dispensa
que originou o benefício anterior." (NR)

Art. 2° As despesas decorrentes do pagamento
do seguro-desemprego previsto nesta lei serão
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atendidas à conta dos recursos do Fundo de Ampa
ro ao Trabalhador - FAT.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta lei até 14 de fevereiro de 2000.

Art. 4° Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.104-15, de 26
de janeiro de 2001 .

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Congresso Nacional, de março de 2001; 1800

da Independência e 113° da República. - Senador
Jader Barbalho, Presidente do Congresso Nacio
nal.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 436, DE 2001

(Do Sr. Luiz Alberto e Outros)

Altera a redação do § 1°, inciso" do
art. 12 da Constituição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição n° 12, de 1999)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do inciso I do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional:

Artigo único. O § 1° do inciso 11 do art. 12 da
Constituição Federal passa vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 12. São brasileiros:
11 - Naturalizados

§ 1° Aos portugueses, angolanos, moçambica
nos, cabo-verdianos, guineenses, são tomenses, ni
gerianos e beninenses, com residência permanente
no País, se houver reciprocidade em favor dos bra
sileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao
brasileiro nato, salvo os casos previstos nesta Cons
tituição".

Justificação

A Constituição Federal de 1988, no Capítulo
111, dispõe sobre a nacionalidade, estabelecendo
no § 1° do inciso 11 do art. 12, dentre outros direi
tos, os assegurados aos portugueses. O conteú
do da presente emenda constitucional tem por
objeto, a alteração do dispositivo supra citado,
modificando-o para garantir aos concidadãos dos
países africanos de língua portuguesa, Angola,
Moçambique, Guiné Bissau, Cabo Verde e Santo
Tomé e Príncipe e também aos da Nigéria e Be
nin os mesmos direitos da nacionalidade concedi-

dos aos portugueses no Brasil, desde que haja
reciprocidade nos termos da CF/88 e dos acordos
e tratados internacionais celebrados entre estes
países e o Brasil.

Esta PEC realiza uma correção histórica, por
assegurar não só aos portugueses os direitos da na
cionalidade inerentes aos brasileiros natos, nos ter
mos da CF/88, mas também aos africanos que te
nham laços culturais e/ou lingüísticos com do Brasil.

O Direito à naturalização conforme o disposto
no § 10 do inciso 11 do art. 12, reconhece exclusiva
mente aos portugueses laços com o Brasil, por meio
do privilégio disposto neste artigo. Na presente pro
posição este direito também é garantido aos angola
nos, moçambicanos, cabo-verdianos, guineenses,
são tomenses, nigerianos e beninenses. Estes paí
ses africanos de língua portuguesa bem como a Ni
géria e Benin mantém laços lingüísticos, culturais,
econômicos, políticos, religiosos e culturais com o Bra
sil, não só em face dos africanos escravizados trazi
dos para o Brasil, mas pelas marcas culturais, políti
cas e religiosas presentes na formação brasileira.

Os países africanos da CPLP (Comunidade
dos Parses de Língua Portuguesa), no encontro
dos ministros responsáveis pela segurança, reali
zado em julho de 1997, reivindicaram que fosse es
tendida aos seus concidadãos a isonomia jurrdica
quanto à livre circulação concedida aos portugue
ses, o que torna esta PEC de grande relevância in
ternacional.

Na era da globalização, da quebra de frontei
ras a exemplo da Comunidade Econômica Européia,
dos mercados regionais unificados como o Mercosul
e o Nafta, dar garantias jurídicas para uma integra
ção, significa o reconhecimento da diversidade e do
pluralismo racial, econômico e cultural, fundamenta
is para o desenvolvimento do Brasil e dos concida
dãos ora mencionados.

A extensão dos direitos constitucionais dos por
tugueses na Const~uição de 1988, significara pela pri
meira vez na história do Brasil, um reconhecimento
constitucional dos laços do Brasil com países africa
nos, que tanto contribuíram para a sua formação.

Contamos com o apoio dos ilustres Pares para a
sua aprovação.

Sala de Sessões, 6 de junho de 2001. - Depu
tado Federal, Luiz Alberto, PT/BA - Deputado Fe
deral Paulo Paim, PT/RS - Deputado Federal, Gil
mar Machado, PT/MG - Deputado Federal, Carlos
Santana, PT/RJ - Deputado Federal João Gran
dão, PT/MS.
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Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: LUIZ ALBERTO E OUTROS

Data de Apresentação: 25/10/01

Ementa: Altera a redação do § 10, inciso li do art. 12 da Constituição
Federal.
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Não Conferem 005·.-._._------
Fora do Exercício' 002 1

----
,Repelidas 0301

I
ll/egiVeiS 000

Retiradas OOOi

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PREITO PT RS
2 AFFONSO CAMARGO PSDB PR

3 AIRTON DIPP PDT RS

4 ALBÉRICO FILHO PMDB MA
5 ALCEU COLLARES PDT RS

6 ALDO REBELO PCdoB SP
7 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ

8 ALMEIDA DE JESUS PL CE
9 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ
10 ALOIZIO MERCADANTE PT SP

11 ANACORSO PT RS

12 ANGELA GUADAGNIN PT SP

13 ANiBAL GOMES PMDB CE
14 ARISTON ANDRADE PFL BA
15 ARMANDO ABíLlO PSDB P8

16 ARY KARA PTB SP

17 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
18 ÁTILA LINS PFL AM
19 AUGUSTO FARIAS PPB AL

20 AUGUSTO NARDES PPB RS
21 AVENZOAR ARRUDA PT PB
22 BADU PICANÇO PL AP
23 BENITO GAMA PMDB BA

24 BISPO WANDERVAL PL SP
25 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
26 CABO JÚLIO PST MG
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27 CANDINHO MAnos PSDa RJ
28 CARlITO MERSS PT se
29 CARLOS BATATA PSDB PE
30 CARLOS SANTANA PT RJ
31 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
32 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS
33 CORIOLANO SALES PMOB BA
34 CUNHA BUENO PPB SP
35 DARCI COELHO PFL TO
36 DE VELASCO PSL SP
37 DINO FERNANDES PPB RJ
38 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
39 DR. HÉLIO PDT SP
40 DR. ROSINHA PT PR
41 EBER SILVA PST RJ
42 EDINHO BEZ PMDB SC
43 EDIR OLIVEIRA PTS RS
44 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
45 EDUARDO CAMPOS PSB PE
46 ENI VOLTOLlNI PPB SC
47 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
4B ESTHER GROSSI PT RS
49 EULER RIBEIRO PFL AM
50 EURICO MIRANDA PPB RJ
51 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
52 EVANDRO MllHOMEN PSB AP
53 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
54 FERNANDO FERRO PT PE
55 FERNANDO GABEIRA PT RJ
56 FIORAVANTE PT RS
57 FRANCISTÔNIO PINTO PFl BA
58 GASTÃOVIEIRA PMDB MA
59 GERALDO MAGELA PT DF
60 GILMAR MACHADO PT MG
61 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
62 HAROLDO UMA PCdoB BA
63 HÉLIO COSTA PMOB MG
64 HENRIQUE FONTANA PT RS
65 HERMES PARCIANELlO PMOB PR
66 tARA BERNARDI PT SP
67 IÉDIO ROSA PFL RJ
68 lGOR AVELlNO PMOB TO
69 INALDO LEITÃO PSD8 PB
70 IRISSIMOES PTB PR
71 IVAN VALENTE PT SP
72 IVANIO GUERRA PFL PR
73 JAIR BOLSONARO P?S RJ
74 JAIR MENEGUELlI PT SP
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75 JANDIRA FEGHALl PCdoB RJ
76 JAQUES WAGNER PT BA
77 JOÃO ALMEIDA PSDB BA
78 JOÃO CALDAS PL AL
79 JOÃO CARLOS BACELAR PFL BA
80 JOÃO COSER PT ES
61 JOÃO EDUARDO DADO POT SP
82 JOÃO GRANDÃO PT MS

83 JOÃO HENRIQUE PMOB PI

84 JOÃO LEÃO PPB BA

65 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG

66 JOÃO MAGNO PT MG
87 JOÃO MATOS PMOB SC

88 JOÃO PAULO PT SP

89 JOEL DE HOLLANDA PFL PE

90 JORGEBlnAR PT RJ

91 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL BA

92 JOSÉ OE ABREU PTN SP

9;3 JOSÉ DIRCEU PT SP

94 JOSÉ GENOíNO PT SP

95 JOSÉ JANENE PPB PR

96 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSOB PE

97 JOSÉ PIMENTEL PT CE

98 JULIO SEMEGHINI PSOB SP

99 JUQUINHA PL GO

100 KlNCAS MAnOS PSB SP

101 UDIA aUINAN PSDB GO

102 UNCOLN PORTELA PSL MG

103 LUCI CHOINACKI PT SC

104 LUCIANO CASTRO PFL RR

105 LUCIANO ZICA PT SP

106 LUIZ ALBERTO PT BA

107 LUIZ ANTONIO FLEURY PTS SP

108 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO

109 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR

110 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP

111 LUIZ MOREIRA PFL BA

112 LUIZ PIAUHYlINO PSOB PE

113 LUIZ RIBEIRO PSOB RJ

114 LUIZ SÉRGIO PT RJ

115 MANOEL VITÓRIO PT MS

116 MARÇAL FILHO PMOB MS
117 MARCELO CASTRO PMOB PI

118 MÁRCIO BITIAR PPS AC

119 MÁRCIO MATOS PTB PR

120 MARCOS AFONSO PT AC

121 MARCOS DE JESUS PL PE

122 MARCOS LIMA PMDS MG
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123 MARIA DO CARMO tARA PT MG
124 MARIO NEGROMONTE PPB BA
125 MEDEIROS PL SP
126 MICHEL TEMER PMDB SP
127 MILTON TEMER PT RJ
128 MIRIAMREID PSB RJ
129 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
130 NEIVA MOREIRA POT MA
131 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
132 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
133 NElSON PElLEGRINO PT BA
134 NEUTON LIMA PFL SP
135 NICIAS RIBEIRO PSDB PA
136 NILMÁRIO MIRANDA PT MG
137 NILSON MOURÃO PT AC
138 NORBERTO TEIXEIRA PMOB GO
139 ORLANDO DESCONSI PT RS
140 ORLANDO FANTAZZINI PT SP
141 OSMÀNIO PEREIRA PSD8 MG
142 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
14:3 OSVALDO REIS PMDB TO
144 PADRE ROQUE PT PR
145 PAULO BALTAZAR PSB RJ
146 PAULO FEIJÓ PSDB RJ
147 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
148 PAULO LIMA PMOB SP

149 PAULO PAIM PT RS
150 PAULO ROCHA PT PA

151 PEDRO CANEDO PSDB GO

152 PEDRO CELSO PT DF

153 PEDRO CHAVES PMDB GO

154 PEDRO EUGÊNIO PT PE

155 PEDRO IRUJO PFL BA

156 PEDRO NOVAIS PMDB MA

157 PHILEMON RODRIGUES PL MG
158 PROFESSOR LUIZINHO PT SP

159 RICARDO BERZOINI PT SP

160 RICARDO IZAR PTB SP

161 RITA CAMATA PMOB ES

162 ROBERTO ARGENTA PHS RS
163 ROLAND LAVIGNE PMDB BA

164 RONALDO VASCONCELLOS PL MG

165 RUBENS FURLAN PPS SP

166 SALOMÃO CRUZ PFL RR
167 SANTOS FILHO PFL PR

168 SAULO PEDROSA PSDB BA
169 SEBASTIÃO MADEIRA PSOB MA

170 SÉRGIO MIRANDA PedeS MG
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171 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE

1i'2 SIMÃO SESSIM PPB RJ

173 TÂNIA SOARES PCctoB SE

174 TELMA DE SOUZA ' PT SP

175 THEMíSTOCLES SAMPAIO PMDB PI

176 TILDEN SANTIAGO PT MG

177 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

178 VICENTE CAROPRESO PSDB SC

179 VIRGillO GUIMARÃES PT MG

180 VIVAL.DO BARBOSA PDT RJ

181 WALDIR PIRES PT BA

182 WALTER PINHEIRO PT BA

183 WElINTON FAGUNDES PL MT
184 WELUNGTON DIAS PT PI

185 XICO GRAZlANO PSDB SP

186 YEDACRUSIUS PSDB RS

187 ZENAlOO COUTINHO PSDB PA

Assinaturas que Não Conferem
1 FERNANDO CORUJA POT SC

2 IBERE: FERREIRA PTB RN

3 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC

4 JOSUÉ BENGTSON PTB PA

5 ROBSONTUMA PFL SP

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercicio
1 LUIZ DURÃO PFL ES

2 SAloMÃO GURGEL PDT RN

Assinaturas Repetidas, ALBI:RICO FILHO PMDB MA

2 CARLOS SANTANA PT RJ
3 CARLOS SANTANA PT RJ
4 DRROSINHA PT PR

5 FERNANDO FERRO PT PE

6 GILMAR MACHADO PT MG
7 IGOR AVELlNO PMOB TO

l:l JOÃO CALDAS PL AL

9 JOÃO GRANDÃO PT MS

10 JORGE BITIAR PT RJ
1~ JULIO SEMEGHINI PSOB SP

12 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR

13 MARCOS AFONSO PT AC
1,; MARCOS AFONSO PT AC

15 MEDEIROS PL SP

16 NELSON MARCHEZAN PSOB RS
17 NILSON MOURÃO PT AC

18 NILSON MOURÃO PT AC

19 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS

20 PAULO PAIM PT RS

21 PAULO PAIM PT RS

22 RICARDO BERZOINI PT SP
23 RICARDO BERZOINI PT SP

24 SALoMÃo GURGEL POT RN

25 SAULO PEDROSA PSOB BA
26 TELMA DE SOUZA PT SP

27 THEMísrOCLES SAMPAIO PMDB PI

28 THEMlsTOCLES SAMPAIO PMOB PI

29 VIRGILlO GUIMARÃES PT MG

30 WELLINGTON DlAS PT PI
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Ofício n° 200/2001

Brasília, 29 de outubro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Luiz Alberto e
Outros, que "Altera a redação do § 10

, inciso 11 do art. 12
da Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

187 assinaturas confirmadas;
005 assinaturas não confirmadas;
002 deputados licenciados;
030 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPITULO 111
Da Nacionalidade

Art. 12. São brasileiros:
1- natos:
a) os nascidos na República Federativa do Bra

sil, ainda que de país estrangeiros, desde que estes
não estejam a serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro
ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a
serviço da República Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro
ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na
República Federativa do Brasil e optem, em qualquer
tempo, pela nacionalidade brasileira;

• Allnea c com redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão n 0 3, de 7-6-1994.

II - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionali

dade brasileira, exigidas aos originários de países de
língua portuguesa apenas residência por um ano inin
terrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade
residentes na República Federativa do Brasil há mais
de quinze anos ininterruptos e sem condenação pe
nai, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

• Allnea b com redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão n03, de 7·6·1994.

§ 1° Aos portugueses com residência permanen
te no País, se houver reciprocidade em favor de brasi
leiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasilei
ro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

• § 1° com redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão n 0 3, de 7-6-1994.

§ 20 A lei não poderá estabelecer distinção entre
brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos pre
vistos nesta Constituição.

§ 30 São privativos de brasileiro nato os cargos:

1-de Presidente e Vice-Presidente da República;

11 - de Presidente da Câmara dos Deputados;

111- de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI- de oficial das Forças Armadas;

VII - de Ministro de Estado da Defesa;

• Inciso acrescido pela Emenda Constitucional na 23, de
2-9-1999.

§ 40 Será declarada a perda da nacionalidade
do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sen
tença judicial, em virtude de atividade nociva ao inte
resse nacional;

II-adquiriroutra nacionalidade, salvo nos casos:

a) de reconhecimento de nacionalidade origina
ria pela lei estrangeira;

b) de imposição de naturalização, pela norma
estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estran
geiro, como condição para permanência em seu terri
tório ou para o exercício de direitos civis.

• Inciso 11 com redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão n03, de 7-6-1994.

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo
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Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção II
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11- do Presidente da República;
11I- de mais da metade das Assembléias legislati

vas das unidades da Federação, mannestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 438, DE 2001

(Do Senado Federal)
PEC n° 57/99

Dá nova redação ao art. 243 da
Constituição Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Apense-se a esta a Proposta
de Emenda à Constituição nO 232, DE 1995
e suas apensadas)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto Constitucional:

Art. 1° O art. 243 da Constituição Federal pas
sam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 243. As glebas de qualquer região
do País onde forem localizadas culturas ile
gais de plantas psicotrópicas ou a explora
ção de trabalho escravo serão imediatamen
te expropriadas e especificamente destina
das à reforma agrária, com o assentamento
prioritário aos colonos que já trabalhavam
na respectiva gleba, sem qualquer indeniza
ção ao proprietário e sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem
de valor econômico apreendido em decor
rência do tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins e da exploração de trabalho es
cravo será confiscado e se reverterá, confor
me o caso, em benefício de instituições e
pessoal especializado no tratamento e recu
peração de viciados, no assentamento dos
colonos que foram escravizados, no apare
lhamento e custeio de atividades de fiscaliza
ção, controle, prevenção e repressão ao cri
me de tráfico ou do trabalho escravo". (NR)

Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Senado Federal, 1° de novembro de 2001. - Se

nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 1988

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada

mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
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11I - de mais da metade das Assembléias legislati
vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.

SF PEC 00057/1999 de 18/06/1999

TíTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 243. As glebas de qualquer região do País
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psi
cotrópicas serão imediatamente expropriadas e es
pecificamente destinadas ao assentamento de colo
nos, para o cultivo de produtos alimentícios e medica
mentosos, sem qualquer indenização ao proprietário
e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilíci
to de entorpecentes e drogas afins será confiscado e
reverterá em beneffcio de instituições e pessoal espe
cializados no tratamento e recuperação de viciados e
no aparelhamento e custeio de atividades de fiscali
zação, controle, prevenção e repressão do crime de
tráfico dessas substâncias.

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos lo
gradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos
de transporte coletivo atualmente existentes a fim de
garantir acesso adequado as pessoas portadoras de
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2°.

Auto'"

Ernent.a
lnd~eçào

D&Gpacho lnic;ial

Enc_rnlnhado a

Ult-irne Açi!lo

Relatores

Tr·• .rTllteçae5

SENADOR - Adem',. Andrade

Dá nove redBç30 elO art.. 2"'3 da ConBti~lçdoFederal.

ALTERAÇÃO, CONSTITIJlÇÃO FEDERAL. FIXAÇAo. NORMAS, OESAPHOPR..JAÇÃO. GLEBA REGIÃO PAIS
CULTIVO, VEGETAIS. PSJCOTROPJCO. EXISTENCIA. TRABALHO. eSCRAVATURA. DESTlNACÃO.· •
ASSENTAMENTO RURAL. COLONO. PRODUTO. AUMENTOS. PLANTAS, MEDICINAIS, PR01BlcAo.
INDENIZAÇÃO. PROPRJETARIO. SU.lElÇÃO. SANÇÃO. LeI.
SF CC,) Comlssao de Conaltulç8o. JUsti~8 e Cidadania

SSEXP - SUBSECRETARJA DE EXPEOlENTE

5F PEC 00057/1999
Oet... : 31/10'2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE AIA - PLENARJO
Sltueçao: APROVADA
Texto: Nlio houve ore,dores ne cercetrl!ll ses'5êo de d'scuss.80o. em segundo turno. Aprovada com O seguinte
resultado: Sim 55. N30 O. Abst". O, Total - 55. tendo feito dec:lar-açao de voto do Sr. Adcnni.- Andrade. A
C&O"lara dos Deputados. A SSEXP.

cC] Romeu IUIT\43

~~trgnit=c~~

SP PEC 000577/1'899
01/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. cooRoeNAçAo LEGISLATIVA DO SENADO
Procedlde e revls80 CioS autógrafos de "s. :22. A Subsecreterie de Expec:llente.

3~/10/2001 SSE;XP - SUBSECRETARIA DE eXPEDIeNTE
A SSCLSF pClr.HI revlB80 dos eu~ógra'os (ris. 22 ).

31/10/200J.. SSEXP - SUBSECRETAR.IA DE eXPEDIENTE
Rcccb'do ne5'b) 6rg8o às 16:30 hs.

31/1-0/2001 ATA-PL.EN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
SIt:uaç30: APROVADA
Ni:!io "ouve oradores n~ terceira ses.sAo dE!! dlscullõSJ!ilo. 1!!rT1 sagundo turno.
Aprovada com o 'SeQulnte resultado: 5'"' 55, Nl!Iio O, Abst.. O, Total - 55. tef'\da
f'eU:o decleraç80 de voto do Sr. Adel'Tllr Andrade. A carn.,r~ dos DePUtzld05. À
SSEXP.

30/10/2001 SSCLSF - suesec. COORDENAÇÃO LEGISI-AT1.VA DO SENADO
SltuaçAo: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Indu'do CfTl Ordem do OID da Se:sa80 Del'beratlva Ordln6"'a do Dh~ 31..1.0.2001.
Tcrceh"O dia de cUscusslio. em segundo b...Irno.

~0/10/200.1 ATA-PLEN - SUBSeCRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Nilo houve or"&dorea na segunda ses:s6o de dtscu5sSo. em segundo turno. À
SSCLSF puro 'nclusao dD lTlaté"a na Ordem do 0.8, p.en:. cont:.tnuaç8o da
dlSlcu5580 de rT"IBb!trla.

25/10/200;1 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇAo LEGISLATIVA 00 SENADO
SIb...Jação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA sessAo DEU6eRATlVA
Inclu'da em Dn::Iern do Dia da sessão dcllb"rD~Jve ordlndrta do dia 30/10/2001.
Segundo dta de d'SCU55So, tanl segundo nJrno.

25/1012001 ATA-PLEN - sueSeCRETAIUA DE ATA - PLENÁRIO
Sit;uaçiio: AGENDADO PARA ORDEM 00 DIA
NlIo houve of"Ddon!'S na pr1lnerje sess:io de dISCU~ao. cn. segundo Lurno. A
S5C.LSF para induWlao de matéria no Ordem do DiD, para contlnuac;&a de
dlGcuss80 da rna'térta.

18'10/2001 SSCLSF - suesec. COORDENAÇAo l_EGI5LATlVA DO SENADO
SJtuaç8o: INCLUlDO EM ORDEM DO DIA OA SEssAo OEU6ERATIVA
~nc;.luís:la en"l Ordom do Dia da BCSS8io deliberativa ordlrUl"ri"'" rl_ 7-:0 '0 ?nn,
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17/10/2001 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENAAIO
Situação: AGUARDANDO INCWSÃO ORDEM DO DIA
Aprovada a proposta com o seguinte resultado: Sim 62, N30 O, Abst. O, Total =
62, em pnmeiro turno. Rejeitada oom o seguinte resultado: Sim 6, Não 49.
Abst. O, Total /C 55. À CO. para redação para o segundo rumo. leirura do
Parecer nO 1165/2001-CO, Relator Senador Romeu Tu ma. ofen!c:endo a
redação. pzlra o segundo rumo, da proposta. A matéria constará da Ordem do
Dia, opommamente, para o segundo turno constitucional obedecido o
interstic;io regimental. À SSClSF.

Publicação em 18/10/2001 no DSF páginas: 25355 - 25358 ( Ver diário )

15/10/2001 SSCLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO SENADO
Situação; INCLUIDQ EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Induída em Ordem do Dia da sess30 deliberativa ordinária de 17/10/2001.
\lotação, em primeiro turno.

01/10/2001 SSCLSF - 5UBSEC. COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO SENADO
Situaçiio: AGENDADO PARA ORDEM 00 DIA
Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 17.10.2001. ( 17 d )

28/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO SENADO
Situaçilo: AGUARDANDO INClUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando indusão em Ordem do Dia.

28/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leil.\lra do Parecer na 1.098, de 2000. relator Senador Romeu Tuma, da
COmissão de Constituição. JustiÇB e Cidadania, opinando pela rejeição da
Emenda nO 1, de Plenário. À SSCLSF.

Publicação em 29/09/2001 no DSF páginas: 23147 <".'!l.~r djlfujg}

28/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura do Parecer.

26/09/2001 CO • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Sll.\Iaçllo: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão. nesta data, a matéria é incluída como item Extra-Pauta na
2. É aprovado o Relatório do Senador Romeu Tumll, que passa a constituir o
Parecer da CO, pela rejelçi!o da Emenda na I-PLEN. A SSCLSf.

15/09/2001 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do Senador Romeu Tuma. sobre 11 Emenda na 1. de
Plenário, à PEC nO 57, de 1999. Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

06/09/2001 CO - Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RElATORlA
Recebido na CO. Encaminhado ao Relator. Senador Romeu 'Tuma. para emitir
relatório sobre a Emenda nO 1-PlEN. Ao gabinete do Senador Romeu Tuma.

05/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Anundada a matéria. é lida li Emenda nO l-PLEN. Encerrada a discussão da
proposta e da emenda, em primeiro turno, a matéria retoma à CO para proferir
parecer sobre a Emenda na 1-PLEN. À CO.

Publicação em 06/09/2001 no DSF páginas; 20980 - 205182 ( 'ler diário.)

04/09/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
lndulda em Ordem do Dia da sess30 deliberativa ordinária do dIa 05.09.2001.
Discussão, em primeiro turno. (quinta e última sessão)

04/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Recebido neste 6rgilo, às 18:30 hs.

04/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Não houve ol1ldores na quarta sessão de discussão, em primeiro turno. A
matéria oonstará da Ordem do Dia da sessao deliberativa de amanhã. pal'll
prosseguimento da discussão, ASSCLSF.

31/08/2001 SSCLSF • 5UBSEC. COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO SENADO
Sil.\lação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
lncluida em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 04.09.2001.
Quarta sessão de diSOJssão. em primeiro tumo.

30/0812001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE A'TA - PLENÁRIO
Situação: INCWIOO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Não houve oradores na terceira sessão de diSOJssão. em primeiro turno. A
matéria conSUlrá da Ordem do Dia da sessão deliber2ltiva ordinária da próxima
terça telra, dia 4 de setembro, para prosseguimento da discussão. À SSCLSF.

QUilrlll-feira 7 56103
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Situação: INCWIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Induído em Ordem do Dia da sessão dellberaova ordinária de 30/8/2001.
Discussão, em primeiro tumo (ten:eira sessao de disOJS5ão).

29/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Não houve oradores, na segunda sessão de discussão, em primeiro turno. À
SSUSF.

28/0B/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO OEUBERATIVA
Induído em Ordem do Dia da sessao deliberativa ordinária de 29/08/2001.
(segunda sessão de discussão, em primeiro turno)

28/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Não houve oradores na primeria sessão de discussão, em primerio turno. À
SSa.sF.

22/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Induído em Ordem do Dia da Sessao Deliberativa Ordinária de 28/8/2001.
DlscuS530 em primeiro turno. (pnmeiro dia de discuSSáo)

17/08/2001 SSCL5F - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para 28/8/2001 (12 dias).

16/08/2001 SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando inclus30 em Ordem do Dia.

16/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 755, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma , favorável. ASGM.

Publicação em 17/08/2001 no DSF páginas: 17218 ( Vet.dlári~)

15/08/2001 SSCL5F - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
AguardllOdo leitura de parecer.

15/08/2001 CO • Comlss30 de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão, é aprovado o relatório do senador Romeu Tuma, que
passa a Constituir o Parecer da CO, pela aprovação da Proposta. Deixa de ser
computado o voto do Senador Ademir Andrade, por se tratar do autor da PEC,
consignando-se sua presença para efeito de "quorum", nos termos do art. 132,
§ 8°, do RISf. À SSCLSF.

19/08/1999 CO - Comissão de Constitulç80, Justiça e Odadanla
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido nesta comissão em 19.08.99, com o parecer, assinado peta Seno
Romeu Tuma, com o voto pela aprovaç.1o da PEC 57/99. Matéria pronta para
pauta nesta comissão.

02/07/1999 CO - Comissão de Constituiç.1o, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Seno Romeu Tuma para relatar.

18/06/1999 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Recebido na CO, nesta data. Aguardando distribuição.

18/06/1999 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Situação: EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES
A CO plexame da matéria.

18/06/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIo
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Leitura. A SSCOM COM DESTINO À CO.

18/06/1999 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA .
Este processo contém 06 (seis) folhas numeradas e rubricadas. A SSCOM.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamacões e informac;ôes: SSINF - Subsecretaria de InfOll'Jlé!Çlles
(311-3325,311-3572)

Novembro de 2001
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Ofício n° 1.422 (SF)

Brasília, 1° de novembro 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
submetida à apreciação da Câmara dos Deputados,
a Proposta de Emenda à Constituição n° 57, de
1999, constante dos autógrafos juntos, que "dá nova
redação ao art. 243 da Constituição Federal".

Atenciosamente, - Senadora Marluce Pinto, Se
gunda Suplente, no exercício da primeira Secretaria.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 440, DE 2001

(Do Sr. Fernando Coruja e Outros)

Acrescenta dispositivos aos arts. 27
e 29 e altera a redação do art. 58, § 1°, da
Constituição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição n° 360, de 2001)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° São acrescentados os seguintes disposi
tivos aos arts. 27 e 29 da Constituição Federal:

"Art. 27. (...)

§ 3° A Na composição das Mesas e das comis
sões das Assembléias Legislativas observar-se-á o
princípio da representação proporcional, nos termos
do art. 58, § 1°;
..........................................................................(NR)".

Art. 29. (...)

IV - A observância do princípio da representação
proporcional na composição das Mesas e comissões da
Câmara de Vereadores, nos termos do art. 58, § 1°;

...........................................................................(NR)"
Art. 2° O art. 58, § 1°, passa a vigorar com a re

dação seguinte:
"Art. 58. (...)
§ 1° Na composição das Mesas e de cada co

missão, a representação dos partidos e blocos parla
mentares que participam da respectiva Casa será
proporcional à expressão numérica de suas banca
das no primeiro dia de cada legislatura, vedada qual-

quer distribuição de vagas em desacordo com o crité
rio definido neste artigo.
..........................................................................(NR)".

Art. 3° O disposto nos arts. 1° e 2° será aplicá
vel a partir da primeira eleição para a Mesas das
Casas do Congresso Nacional subseqüente à pro
mulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 4° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

Com a apresentação da proposta de emenda à
Constituição em apreço, temos em vista disciplinar de
forma mais eficaz e rigorosa o princípio da proporcio
nalidade partidária inscrito no art. 58, § 1°, do texto
constitucional.

A falência do atual modelo, flexível em demasia,
é iminente. Nas eleições para as Mesas da Câmara e
do Senado, por exemplo, há muito não se seguem
com rigor as regras da representação proporcional, a
elas se sobrepondo acordos entre partidos e blocos
parlamentares com algum poder de negociação den·
tro das Casas, o que tem resultado em composições
políticas nem sempre fiéis à vontade popular.

Nos estados e nos municípios, em especial na
queles onde o número de vereadores ou deputados é
muito reduzido, a situação às vezes chega a quase
subverter a regra constitucional, com grupos minoritá
rios detendo poderes desproporcionais às suas ban
cadas enquanto forças majoritárias divididas se vêem
sem nenhum poder, o que acaba conduzindo a ajus
tes nem sempre éticos, traindo-se, também aí, o voto
recebido das urnas.

O texto do atual art. 58, § 1°, da Constituição,
tem permitido esse estado de coisas. Em nome da ex
pressão "tanto quanto possível" - que, a nosso ver,
não pode ter outra interpretação razoável senão a do
"quanto matematicamente possível" - abandonam-se
as regras da proporcionalidade quando "o possível"
sejam os acordos políticos e não uma rigorosa distri
buição proporcional de vagas.

Nossa proposta vem, nesse contexto, dar mais
rigor às regras da representação proporcional visan
do, justamente, à sua maior efetividade.

Em primeiro lugar, retiramos do a expressão
''tanto quanto possível", que nos parece de todo ex
pletiva e desnecessária, uma vez que o limite para a
distribuição proporcional de vagas é, obviamente, o
da sua possibilidade prática, ou seja, não se distribui
rá meia vaga, ou um quinto de vaga, etc, porque isso
seria absolutamente impossível do ponto de vista prá
tico. Lembre-se, por exemplo, que no texto do art. 45,
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da mesma Constituição, quanto se cuida da eleição
de deputados pelo sistema proporcional, não se men
ciona o '1anto quanto possível". Não é preciso dizê-lo
no texto constitucional, trata-se de um comando impl í
cito, por óbvio.

Em segundo lugar, cuidamos de definir constitu
cionalmente a data em que a expressão numérica de
cada bancada será apurada para efeito do cálculo da
proporcionalidade. O dia da posse dos Congressistas
nos parece o mais conveniente e adequado, sendo
próximo do resultado das urnas mas já espelhando a
efetiva realidade político-partidária da Casa no início
dos trabalhos de cada legislatura.

j CÁMLA..-~ ]DOS

I
SG~ - SE<:Ai- (7503)

I 05/1l/01 16:58: ;_~ .. . ------

De resto, o texto ora proposto pretende dar ao
princípio da representação proporcional nas Mesas e
nas comissões não só o caráter de garantia das mino
rias, como concebido hoje, mas ainda o de norma im
positiva, da qual riem as grandes nem as pequenas
bancadas poderão abrir mão, sob pena de desvirtua
rem o jogo de forças políticas traçado, afinal de con
tas, pela vontade popular expressa nas urnas.

Por todas as razões expostas, contamos com o
apoio de nossos ilustres pares para a transformação
da presente proposta em emenda constitucional.

Sala das Sessões, 29 de Agosto de 2001. 
Deputado Fernando Coruja.

.._----_. -----. _._-------,
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c.. onf'~-~~ncia de Assinatur~~
Página: 001

. .... -

Tipo da Proposição:

Autor da ProposiçAo:

Data de ApresentaçAo:

ED1enta:

PEC

FERNANDO CORUJA E OUTROS

01/1101

Acrescenta dispositivos aos artigos 27 e 29 e altera a redação ao
art. 58, § l°, da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SlM

Totais de Assinaturas: .Confirmadas 1781
NAo"Conferem .' .'---0031
Fora do Exerclci'õi-' 002i
Repetidas 01 S'
Ilegíveis 000,
Reliradas ooCi

Assinaturas Confirmadas
1 AFFONSO CAMARGO
2 AIRTON CASCAVEL
3 AIRTON DIPP
4 ALCEU COLLARES
5 ALCIONE ATHAYDE
6 ALDIR CABRAL
7 ALMERINDA DE CARVALHO
S ALMIR SÁ
9 ALOIZIO MERCADANTE
10 ANA CORSO
11 ANDRÉ BENASSI
12 ANGELA GUADAGNIN
,:3 ANTONIO CAMBRAIA
14 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
'5 ANTONIO JORGE
16 ARMANDO ABluO
17 ARY KARA
., 8 ÁTILA LINS
., 9 AUGUSTO FARIAS
20 AUGUSTO NARDES
21 AVENZOAR ARRUDA
2.2 BISPO RODRIGUES
23 BONIFÁCIO DE ANDRADA
24 CABO JÚLIO
25 CANDINHO MATTOS
26 CARLlTO MERSS

PSDB
PPS
PDT
PDT
PSB
PFL
PPB
PPB
PT
PT
PSDB
PT
PSDB
PFL
PTB
PSDB
PTB
PFL
PPB
PPB
PT
PL
PSDB
PST
PSDB
PT

PR
RR
RS
RS
R-I
R-I
R-I
RR
SP
RS
SP
SP
CE
SC
TO
PB
SP
AM
AL
RS
PB
R-I
MG
MG
R-I
SC
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123 NEUTON UMA PFL SP
124 NILMÁRIO MIRANDA PT MG
12.5 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
126 OllMPIO PIRES PDT MG
127 OLIVEIRA FILHO PL PR
128 ORLANDO DESCONSI PT RS
129 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
130 OSMAR SERRAGlIO PMDB PR
131 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
132 OSVALDO REIS PMDB TO
133 PADRE ROQUE PT PR
134 PAULO BALTP2.AR PSB RJ
135 PAULO GOUVÊA PFL SC
136 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
137 PAULO MOURÃO PSDB TO
13'3 PAULO PAIM PT RS
139 PAULO ROCHA PT PA
140 PEDRO BITIENCOURT PFL SC
141 PEDRO CORRÊA PPB PE
142 PEDRO EUGÊNIO PT PE
14'3 POMPEO DE MAnoS PDT RS
144 RAFAEL GUERRA PSOB MG
145 RENATO VIANNA PMDB SC
146 RICARDO BERZOINI PT SP
147 RICARDO FIUZA PPB PE

148 ROBERTO PESSOA PFL CE
149 ROLAND LAVIGNE PMDB BA

150 ROMEL ANIZIO PPB MG
151 ROMEU QUEIROZ PTB MG

152 RONALDO VASCONCELLOS Pl MG
153 SALATIEL CARVALHO PMDB PE
154 SALOMÃO CRUZ PFL RR

155 SALOMÃO GURGEl POT RN

156 SANTOS FILHO PFL PR

157 SAULO COELHO PSDB MG

158 SAULO PEOROSA PSDB BA

159 SERAflM VENZON POT SC
160 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP

161 SÉRGIO BARROS PSDB AC

162 SÉRGIO CARVALHO PSOB RO
163 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG

164 SÉRGIO NOVAIS PSB CE
165 SÉRGIO REIS PT8 SE
166 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
167 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

168 SIMÃO SESSIM PPB RJ
169 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

170 VICENTE ARRUDA PSOB CE



56110 Quarta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

171 VICENTE CAROPRESO PSD8 se
172 VITIORIO MEDIOU PSOB MG
173 WALTER PINHEIRO PT BA
174 WELLlNGTON DIAS PT PI
175 WILSON BRAGA PFL PB
176 YEDA CRUSIUS PSDB RS
177 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
178 ZULAIÊ COBRA PSOB sp

Assinaturas que Não Conferem
1 DELFIMNEnO PPB SP
2 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
3 REMI TRINTA PL MA

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 LUIZ DURÃO PFL ES
2 MAURO BENEVIDES PMDB CE

Assinaturas Repetidas
1 ALMERlNDA DE CARVALHO PPB RJ
2 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
3 ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
4 ANTÔNIO JORGE PTB TO

5 ÁTILA LINS PFL AM
6 CARLOS BATATA PSDB PE

7 CLOVIS VOLPI PV SP
8 EZIDIO PINHEIRO PSB RS

9 FÉLIX MENDONÇA PTS BA

10 FERNANDO ZUPPO PSOC SP

11 GUSTAVO FRUET PMOB PR
12 HUGO BIEHL PPB se
13 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
14 LAURA CARNEIRO PFL RJ
15 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
16 ROBERTO PESSOA PFL CE
17 RONALDO VASCONCELLOS PL MG
18 SERAF IM VENZON PDl se
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Offcio n° 204/2001

Brasília, 5 de novembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Fernando
Coruja e Outros, que "Acrescenta dispositivos aos ar
tigos 27 e 29 e altera a redação do art. 58, § 1°, da
Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

178 assinaturas confirmadas;
3 assinaturas não confirmadas;
2 deputados licenciados;
18 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização Do Estado

CAPíTULO 111
Dos Estados Federados

Art. 27. O número de deputados à Assembléia
legislativa corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o nú
mero de trinta e seis, será acrescido de tantos quan
tos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 1° Será de quatro anos o mandato dos Deputa
dos Estaduais, aplicando-se-Ihes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licença.
impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

§ 2° O subsídio dos Deputados Estaduais será
fixado por lei de iniciativa da Assembléia legislativa.
na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento da
quele estabelecido, em espécie, para os Deputados
Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°.
57. § r, 150, 11. 153, 111, e 153, §2°, I.

'§ 2° com redação dada pela Emenda Constitucional n°
19, de 4-6-1998.

§ 3° Compete às Assembléias legislativas dis
por sobre seu regimento interno, polícia e serviços
administrativos de sua secretaria, e prover os respec
tivos cargos.

§ 4° A lei disporá sobre a iniciativa popular no
processo legislativo estadual.

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Go
vernador de Estado, para mandato de quatro anos,
realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em pri
meiro turno, e no últimodomingo de outubro, em se
gundo turno, se houver, do ano anterior ao do término
do mandato de seus antecessores, e a posse ocorre
rá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, obser
vado, quanto ao mais, o disposto no art 77.

'Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constituci
onal n° 16, de 4-6-1997.

§ 1° Perderá o mandato o Governador que assu
mir outro cargo ou função na administração pública dire
ta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concur
so público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

'Primitivo parágrafo único renumerado para § 1° pela
Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

§ 2° Os subsídios do Governador, do Vice-Go
vernador e dos Secretários de Estado serão fixados
por lei de iniciativa da Assembléia legislativa, obser
vado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°,150,11,
153,111, e 153, § 2°, I.

'§ 2° acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de
4-6-1998.

CAPíTULO IV
Dos Municípios

Art. 29. O município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câ
mara Municipal, que a promulgará, atendidos os prin
cípios estabelecidos nesta Constituição, na Constitui
ção do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

1- eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos ve
readores, para mandato de quatro anos, medil;lnte
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

11 - eleição do prefeito e do vice-prefeito realiza
da no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao
término do mandato dos que devam suceder, aplica
das as regras do art. 77 no caso de municípios com
mais de duzentos mil eleitores;

*Inciso /I com redação dada pela Emenda Cons
titucional nO 16, de 4-16-1997.
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111 - posse do prefeito e do vice-prefeito no dia
10 de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;

IV - número de vereadores proporcional à popu
lação do município, observados os seguintes limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
municípios de até um milhão de habitantes;

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta
e um nos municípios de mais de um milhão e menos
de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin
qüenta e cinco nos municípios de mais de cinco mi
lhões de habitantes;

V - subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos
secretários municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 4°,150, li, 153, 111, e 153, § 2°, I;

"Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional
n019, de 4-6-1998.

VI - O subsídio dos vereadores será fixado pelas
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura
para a subseqüente, observado o que dispõe esta
Constituição, observados os critérios estabelecidos
na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites má
ximos:

"Inciso VI, caput com redação dada pela Emenda Constitu-
cional n025, de 14-2-2000. .

a) em municípios de até dez mil habitantes, o
subsídio máximo dos vereadores corresponderá a
vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

"Allnea a acrescida pela Emenda Constitucional nO 25, de
14-2-2000.

b) em municípios de dez mil e um a cinqüenta
mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores
corresponderá a trinta por cento do subsídio dos De
putados Estaduais:

"Allnea b acrescida pela Emenda Constitucional n025, de
14-2-2000.

c) em municípios de cinqüenta mil e um a cem
mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores
corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

"Allnea c acrescida pela Emenda Constitucional n025, de
14-2-2000.

d) em municípios de cem mil e um a trezentos
mil habitantes, o subsidio máximo dos vereadores
corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

"A/{nea d acrescida pela Emenda Constitucional n025, de
14-2-2000.

e) em municípios de trezentos mil e um a qui
nhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos verea
dores corresponderá a sessenta por cento do subsí
dio dos Deputados Estaduais;

"Allnea e acrescida pela Emenda Constitucional nO 25, de
14-2-2000.

f) em municípios de mais de quinhentos mil ha
bitantes, o subsídio máximo dos vereadores corres
ponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

"Alfnea f acrescida pela Emenda Constitucional n° 25, de
14-2-2000.

VII - O total da despesa com a remuneração dos
vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5%
(cinco por cento) da receita do município;

-Item VII acrescentado pela Emenda Constitucional n° 1,
de 31-3-1992.

VIII - inviolabilidade dos vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e
na circunscrição do município;

-Item renumerado pela Emenda Constitucional n° 1, de
31-3-1992.

IX - proibições e incompatibilidades, no exercí
cio da vereança, similares, no que couber, ao dispos
to nesta Constituição para os membros do Congresso
Nacional e, na Constituição do respectivo estado,
para os membros da Assembléia Legislativa;

·Item renumerado pela Emenda Constitucional n° 1, de
31-3-1992.

X - julgamento do prefeito perante o Tribunal de
Justiça;

·ltem renumerado pela Emenda Constitucional nO 1, de
31-3-1992

XI - organização das funções legislativas e fis
calizadoras da Câmara Municipal;

·ltem renumerado pela Emenda Constitucional n° 1, de
31-3-1992.

XII- cooperação das associações representati
vas no planejamento municipal;

·ltem renumerado pela Emenda Constitucional n° 1, de
31-3-1992.

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de inte
resse específico do município, da cidade ou de bair-



TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção I
Do Congresso Nacional

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema propor
cionai, em cada estado, em cada Território e no Distri
to Federal.

§ 10O número total de deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito Federal,
será estabelecido por lei complementar, proporcional
mente à população, procedendo-se aos ajustes ne
cessários, no ano anterior às eleições, para que ne
nhuma daquelas unidades da Federação tenha me
nos de oito ou mais de setenta deputados.

§ 20 Cada Território elegerá quatro deputados.
'Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nO 25, de

14-2-2000.

'Item renumerado pela Emenda Constitucional nO 1, de
31-3-1992.

Art. 29-A. O total da despesa do Poder legislati
vo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e
excluídos os gastos com inativos, não poderá ultra
passar os seguintes percentuais, relativos ao somató
rio da receita tributária e das transferências previstas
no § 50 do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente
realizado no exercício anterior:

I - oito por cento para municípios com popula
ção de até cem mil habitante;;

11 - sete por cento para municípios com popula
ção entre cem mil e um e trezentos mil habitantes;

111 - seis por cento para municípios com população
entre trezentos mil e um e quinhentos mil hab~antes;

IV - cinco por cento para municípios com popu
lação acima de quinhentos mil habitantes.

§ 10 A Câmara Municipal não gastará mais de
setenta por cento de sua receita cm folha de paga
mento, incluído o gasto com o subsídio de seus vere
adores.

§ 20Constitui crime de responsabilidade do Pre
feito Municipal:

I - efetuar repasse que supere os limites defini
dos neste artigo;

11 - não enviar o repasse até o dia vinte de cada
mês; ou

111- enviá-lo a menor em relação à proporção fi
xada na lei Orçamentária.

§ 30Constitui crime de responsabilidade do Pre
sidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 10

deste artigo.

XIV - perda do mandato do prefe~o, nos termos
do art. 28, parágrafo único.
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ros, através de manifestação de, pelo menos, cinco IV - criar, organizar e suprimir distritos, observa-
por cento do eleitorado; da a legislação estadual;

'Item renumerado pela Emenda Constitucional nO 1, de V - organizar e prestar, diretamente ou sob regi-
31-3-1992. me de concessão ou permissão, os serviços públicos

de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e finan
ceira da União e do Estado, programas de educação
pré-escolar e de Ensino Fundamental;

VII- prestar, com a cooperação técnica e finan
ceira da União e do Estado, serviços de atendimento
à saúde da população;

VIII- promover, no que couber, adequado ordena
mento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio históri
co-cultural local, observada a legislação e a ação fis
calizadora federal e estadual.

Art. 30. Compete aos municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

11 - suplementar a legislação federal e estadual
no que couber;

111- instituir e arrecadar os tributos de sua com
petência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuí
zo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar ba
lancetes nos prazos fixados em lei;

Seção VII
Das Comissões

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões permanentes e temporárias, constituídas na
forma e com as atribuições previstas no respectivo regi
mento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 10 Na constituição das Mesas e de cada Co
missão, é assegurada, tanto quanto possível, a repre-



CONSULTA N° 6, DE 2001
(Do Presidente da Câmara dos Deputados)

Consulta a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, nos termos do art.
32, inciso 11I, alínea c, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados - RICO,
acerca da interpretação dada pela Advoca
cia-Geral da União, no Parecer n° GM - 16
de 29 de dezembro de 2000, à Emenda
Constitucional n° 29, de 2000.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
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sentação proporcional dos partidos ou dos blocos cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem-
parlamentares que participam da respectiva Casa; bros.

§ 2° Às comissões, em razão da matéria de sua § 1° A Constituição não poderá ser emendada
competência, cabe: na vigência de intervenção federal, de estado de defe-

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na sa ou de estado de sítio.
forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se § 2° A proposta será discutida e votada em cada
houver recurso de um décimo dos membros da Casa; Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi-

11 - realizar audiências públicas com entidades derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin-
da sociedade civil; tos dos votos dos respectivos membros.

111- convocar Ministros de Estado para prestar in- § 3° A emenda à Constituição será promulgada
formações sobre assuntos inerentes a suas atribuições; pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado

IV - receber petições, reclamações, representa- Federal, com o respectivo número de ordem.
ções ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou § 4° Não será objeto de deliberação a proposta
omissões das autoridades ou entidades públicas; de emenda tendente a abolir:

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade I - a forma federativa de Estado;

ou cidadão; 11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
. VI ~apr~ciar prow~mas de obras, ~Ianos nacio- 111- a separação dos Poderes:

nalS, reglon~~s e setonals de desenvolvimento e so- IV _ os direitos e garantias individuais.
bre eles emItir parecer. ° ' .

§ 30 A . - I t d' é 'i! § 5 A matena constante de proposta de emenda
s comlssoes par amen ares e mqu r o, . . d h'd . d' d - od b'

t
- d d' t' - ,. d t rejeita a ou aVI a por preju Ica a nao p e ser o je-

que erao po eres e Inves Igaçao propnos as au 0- d - I . I .
'd d . d' .. I' d t . t . to e nova proposta na mesma sessao egls ativa.n a es jU IClaIS, a em e ou ros prevls os nos regi-

mentos das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em
conjunto ou separadamente, mediante requerimento
de um terço de seus membros, para a apuração de
fato determinado e por prazo certo, sendo suas con
clusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério
Público, para que promova a responsabilidade civil ou
criminal dos infratores.

§ 4° Durante o recesso, haverá uma Comissão
representativa do Congresso Nacional, eleita por
suas Casas na última sessão ordinária do período le
gislativo, com atribuições definidas no regimento co
mum, cuja composição reproduzirá, quanto possível,
a proporcionalidade da representação partidária.

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11- do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legisla

tivas das unidades da Federação, manifestando-se,

Colenda Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação,

Com fundamento no disposto no art. 32, inciso
111, alínea c, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados - RICD, formulo consulta a esse douto Órgão
acerca da interpretação dada pela Advocacia-Geral
da União - AGU, no Parecer n° GM -16, de 29 de de
zembro de 2000, aprovado pelo Presidente da Repú
blica em 4 de janeiro de 2001, ao texto da Emenda
Constitucional nO 29, de 13 de setembro de 2000
(DOU de 14-9-2000), que Altera os arts. 34, 35,156,
160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, para assegurar os recursos mínimos das
ações e serviços públicos de saúde.



Diante destes fatos, decidi formular a
consulta a essa Comissão.

1. Como se deve apurar o montante
dos recursos mínimos que deveriam ter sido
aplicados pela União nas ações e serviços
públicos de saúde no ano 2000?

2. Como se deve apurar o montante
dos recursos mínimos a serem aplicados
pela União nas ações e serviços públicos de
saúde nos anos de 2001 a 2004?

3. Na ausência da lei complementar a
que se refere o art. 198, § 3°, da Constituição
Federal (com a redação dada pela Emenda nO
29/2000), como serão apurados os montantes
de recursos mínimos a serem aplicados pela
União nas ações e serviços públicos de saú
de nos anos de 2005 e seguintes?

Justificação

A presente consulta é formulada em razão de
provocação do Deputado Ursicino Queiroz na sessão
da Câmara dos Deputados de 17 de outubro de 2001,
tendo Sua Excelência aduzido que a interpretação
dada pela AGU representa inversão do que foi preten
dido pelas duas Casas do Congresso Nacional, ou
seja, carrear maiores recursos para a área da saúde.

O Deputado Ursicino Queiroz informou que o
entendimento da AGU é no sentido de que o cálculo
dos valores mínimos que deveriam ter sido aplicados
pela União no ano 2000 e que deverão ser aplicados
pela mesma nos anos 2001 a 2004, na área da saúde,
deve ter bases fixas nos anos de 1999 e 2000.

Sua Excelência discorda do entendimento sus-. ,
tentando que a Emenda n° 29/2000 não estabeleceu
tais bases fixas, ao tempo em que argumenta que, de
início, a área da saúde sofre prejulzo de cinco bilhões
de reais com a aplicação do entendimento da AGU.

Anota-se que o Parecer da AGU relata divergên
cias entre o entendimento expressado pela Coorde
nação-Gerai de Assuntos Financeiros da Procurado
ria-Gerai da Fazenda Nacional, que conta com a
anuência do Ministro de Estado da Fazenda, e o da
Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde.
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Considerando que o Parecer da AGU, aprovado Em 6-11-2001. - Aécio Neves, Presi-
pelo Presidente da República, tem caráter normativo dente.
no âmbito do Poder Executivo Federal, peço que essa O SR. URSICINO QUEIROZ - Sr Presidente
C.?missão es~lareça sob.re a pro~edência das conclu- peço a palavra pela ordem.. . ,
soes da refenda peça, mlnudenclando as suas conse- O SR PRESIDENTE (A" N ) - li V..•. 'tO S I' . . d . I . eClo eves emquenclas pra IcaS. o IClto, aln a, especla atenção E I .
d í I

't O' - . - xa. a pa avra.esse nc I o rgao para as seguintes questoes, que
haverão de ficar esclarecidas: O SR. URSICINO QUEIROZ (Sloco/PFL - SA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
considero o assunto relevante e, por isso, quero sub
metê-lo à apreciação de V. Exa. e dar conhecimento
dele ao Plenário desta Casa. Na verdade, após apro
varmos a Proposta de Emenda à Constituição n° 29
em dois turnos, nesta Câmara e no Senado Federal,
imaginávamos que ela gerasse seus efeitos porque,
em sua grande parte, auto-aplicável. Todavia, para
nossa surpresa e até para nosso desespero, a Advo
cacia-Gerai da União, provocada por parecer da Pro
curadoria-Gerai da Fazenda Nacional, emitiu parecer
em que, ao interpretar artigos daquela emenda à
Constituição, sugere e determina que o ano-base
para cálculo do Orçamento da saúde em âmbito fede
ral não deva ser o imediatamente anterior, como pre
visto na emenda, e estabelece os anos 2000 e 1999
como bases fixas para o cálculo da aplicação do PIS
nominal. isso, Sr. Presidente, inverte exatamente
aquilo que esta Casa e o Senado Federal desejavam:
aportar maiores recursos para o setor Saúde. De iní
cio, isto gera um prejuízo de no mínimo 5 bilhões de
reais para o setor. Aprovado pelo Sr. Presidente da
República o parecer do Advogado-Geral da União, ele
tornou-se ato normativo, acreditamos nós, para a es
fera do Executivo. Todavia, entendo que esta Casa e o
Senado Federal não podem estar subordinados a um
parecer do Advogado-Geral da União. Mas o Ministé
rio do Planejamento encaminhou ao Congresso Naci
onal uma proposta orçamentária que atende não à
Emenda à Constituição n° 29, mas ao parecer do
Advogado-Geral da União. Consulto V. Exa. sobre
qual deve ser e qual será a posição da Câmara dos
Deputados diante deste impasse: também se subor
dina .ao parecer do Advogado-Geral da União e faz
desaparecer a emenda, ou que tipo de atitude nós,
Câmara dos Deputados, deveremos tomar para sanar
essa irregularidade que é absolutamente danosa e
que fere frontalmente o mens legislatoris, que guia
va essa emenda constitucional? É esse o esclareci
mento que solicito a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O ilustre
Deputado Ursícino traz à apreciação desta Presidên
cia e obviamente a partir daI à apreciação do Plenário
matéria de extrema relevância. Obviamente ela é car
regada de complexidade, mas,' antecipando-me a
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uma decisão formal que pretendo apresentar ao Ple- complexidade, pretendo apresentar parecer denso
nário na próxima semana, quero dizer ao Deputado sobre a matéria ao Colégio de Líderes, antes até de
Ursicino que na visão deste Presidente há algo que trazê-lo ao Plenário. Mas me parece algo de extrema
acima de tudo deve ser respeitado, e cabe à Casa ze- relevância, porque estamos falando, na verdade - e
lar pelo respeito. Falo da intenção do legislador. Isso essa é a interpretação do Deputado Ursicino Queiroz
para os casos em que haja alguma dúvida de inter- -, de certo descumprimento do que aqui foi acordado
pretação. Levarei esta questão ao Colégio de Líderes, e votado pela quase unanimidade da Casa. Obvia-
para que ali, discutindo, possamos examinar a melhor mente, em futuro bastante breve, pretendo do plená-
maneira de fazer com que a intenção do legislador rio comunicar a decisão da Mesa sobre o encaminha-
seja respeitada, Não quero pecar pela omissão. Na in- mento que deveremos tomar.
terpretação des~e Presid:nte, o an~ anterior serviria Presidente que proferiu a Decisão
como base de calculo e nao aquele fixado no parecer.
Recebo a questão de ordem de V. Exa. e, dada a sua Ementa

ADVOCAClA-GERAL DA UNIÃO
~~r .
NO GM-016. de D de dezembro de 2000. ~Aprovo·. Em 4-1-2001. (PI'"OCe55O nO 00400.002916/2000-

Resultados PROCESSO NO 00400.002916/2000-08
ORIGEM: Casa Civil da Presidência da República

Pesquisa ráprtRPUNTO : Pedido de audiênCia <ti Advocacia-Gerai da União para que seja dirimida controvérsia Jurldl(
quanto aos valores mínimos que a União deverá aplicar em ações e serviços públicos de saúde, ex v' I

PesquIsa detatRlâQalnterpretaçáo do art. 77, Inciso I, alínea b, do Ato das Disposições Transitórias da eonsUtulS:!l
Federal de 1986, COfTl a redação dada pela Emenda Const:~L!S'iQJ1~nO M. de 13 de setembro de 2.(

Ajuda
parecer nO GM-016

Sair
Adoto, para os fins do art. 41 da Lei Complementar nO 73, de 10 de fevereiro de 1993, o anexo PARB
AGU/SF-04/2000, de 27 de dezefTlbro de 2000, da lavra do Consultor da Unlao, Dr. OSWALDO OTHOt
PONTES SARAIVA FILHO. e submeto-o ao EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBUCA, pi
efeitos do art. 40 da referida LeI ComplefTlentar,

Brasília, Z9 de dezembro de 2000.

GILMAR FERREI:RA MENDES
Advogado-Geral da União

PARECER NO AGU-SF-04/2000 (Anexo ao Parecer nO GM-016)
PROCESSO N° 004900.002916/2000-08
ORIGEM: Casa Civil da Presidência da República
ASSUNTO', Pedido de audiência â Advocacla-Geral da União para que seja dlrhnlda contrové.rsla jurldl<
quanto aos valores mlnlmos que a Unll'lo devera aplicar em ações e serviços públicos de saúde, ex vi •
melhor Interpretação do art. 77, InCiSo I, alínea h, do Ato das Disposições Transitórias da ,ÇQIlHü.Y.iGt
Federal de 1986, COfTl a redação dada pela 'ª-mendA Cooll!tJtugooal nO ª. de 13 de setembro de 2.1
EMENTA: Piso a ser aplicado pela União para o custeIo de ações e serviços públicos de saúde. A melhe
exegese do art. 77, inciso I, alínea b, do Ato das Disposições TranSitórias da ~.n§ti~...iç.t9 Federal de
acrescentado pela ~eod~~stib.fdona'nO ª' de 13 de setembro de 2.000. A melhor ínterpretaç
dispositivo ~OOll!~i1...go~1 da atinea b do Inciso I do artigo 77 do A.D.C.T. da C.F. é no sentido de qu'
exerc(cios financeiros posteriores ao exercício de 2.000, do ano de 2.001 ao ano de 2.004, a União ap
a titulo de piso, ou seja, no mínimo, nada impedlndo~ obviamente, que aplique mais, de acordo com c
necessidades e a disponibilidade do Tesouro, o equivalente ao valor apurado no ano anterIor, vale diz·
valor apurado no ano 2.000. Isto é. o montante empenhado nessas ações e nesses serviços públicos r
exercício financeiro de 1.999, acrescido de. no mínimo, cinco por cento .. corrigido, alnda~ sucesstva e
OJmulatlvamente pela variaçã,o nominal do Produto Interno BnJto - PIB.

PARECER

1 - A CONSULTA

De ordem do Excelentlssimo Senhor Presidente da República, o Excelentissimo Senhor Chefe da Casa
da Presidência da República, por Intermédio do AVISO nO 2.1S3/Gab-Çc;lviI/PR, de 7 de dezembro de ;
remete à aprec~ação do Exce,entissirno Senhor Advogado-Geral da União o Parecer PGFN/CAF/No
2.561/2.000, também de 7 de dezembro de 2.000, com que a Procuradona-Gera\ da Fazenda Nacloné
atendendo a consulta formulada pelo Excelentlsslmo senhor Ministro de Estado da Fazenda, opina sot
qual seria a corret'a InterpretaçSo a ser dada ao tnclso I, aUneas a e b do artigo 77 do At:o das DISposl~

Transitórias da Carta Política de 1988, precepttvo acrescentado pelo arttgo 70 da ~n_Q§ Çgl'1@it'y"'cj
nO ~, de 13 de setembro de 2.000, Que cuida da metodologia de cálculo dos recursos minlmos a ser
aplicados pela União nas ações e serviços públicos de saúde.

2. A~@~~ nO ~, de 13 de setembro de 2.000, altera os artigos 34, 35, 156. 160
198 da Constit'uic8o Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Tri:lnsitórfas.
asségurar OS recursos m ín.mos para o finanCiamento das ações e servicos públicos de saúde.

3. Vejamos as alter-açôes efetuadas pelo ac·tigo 60 da E.C. ~9/0Q no artlgo 19B do Estatuto PolitlcQ 0.0
·respeita diretamente à Un'ão, e, especialmente. o preceptlvo do artigo 77 do A.O.C.T. da C.F:./SS,
tntroduzldo pelo artigo 70 da mesma Emenda Cqnstitucional:

..... Art 60. O art. 198 passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2 0 e 30, numerando-se o atua' parágr;
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único como § 10:
"Art.19B .
"§ 10 (parágrafo único originai) ..
"§ 20 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Munlclpios aplicarão, anualmente, em ações e serviç
públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:
I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 30 ; ..

( ... )
"§ )0 Lei complementar, Que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:"
"I - os percentuais de que trata o § 20 ;"

"u - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Dlstri
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progr
redução das disparidades regionais;"
"lII - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, esl
distrital e municipal;"
"IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União."

"Art 70 . O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art.
"Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públl,
saúde serào equivalentes:
"I - no caso da União:
a ) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeil
1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento;
b l do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela varia ção nominal do PI1
Interno Bruto - PIB;"
(...)
"§ 20 Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, serão
aplicados nos Municípios, segundo o critériO populacional, em a ções e serviços básicos de saúde, na f
da leI.
"§ )0 Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicípiOS destinados às ações e serviços pút
de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de
que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da
CC).Mtit.!!!~Federal.
§ 40 Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § )0, a partir do exercício financeiro
2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munlclpios o disposto neste artigo."

II - A CONTROVÉRSIA JURÍDICA

3. Do Parecer da Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros da Procuradoria-Geral da fazenda Nacio
nO 2.561/2.000, que conta com a anuência do Senhor Ministro da Fazenda, extraio as seguintes pass,

"4. Assim, criOU O legislador oonstituàonal a obrigação de os entes políticos apliCarem percentual ml
de recursos em ações e serviços públicos de saúde, definindo desde logo, para os Estados e Município
é a base de cálculo dessa obrigação (receitas próprias tributárias e transferências constitucionais) e
encaminhando à lei complementar o estabelecimento dos percentuais. Para a União, inclusíve, a base
cálculos ficou a cargo do legislador complementar.

5. Adicionalmente, estabeleceu o Poder Legis\ativo a regra para determinação dos montantes minimo~

portanto, independente da lei complementar - a serem aplicados nos anos de 2000 a 2004.

6. Teve-se ainda o OJidado dejá fixar o valor mínimo da obrigação a partir de 200S,na eventualidade
até lá, não haver sido promulgada a lei complementar prevista constitucionalmente.

Diante desse quadro, Indaga-se qual é a obrigação constitucional da União.

8. Com efeito, para o exercicio de 2000, na literalidade do art. 70 , I, a , do ADCT, é o montante empe
em ações e serviços públicos de saúde em 1999 acrescido de, no mínimo, dnco por cento.

9. Para os anos de 2001 a 2004 (e, de 2005 em diante, até que promulgada a lei complementar
competente), será o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Intem
- PIB.

10. Efetivamente, ·Valor apurado no ano anterior" é, para 2001, o valor calOJlado na forma do art. 7
do ADCT. Daí por diante, basta aplicar-se a variação do PIB.

11. E nem poderia ser de outra forma.

12. O comando é daro: estabelecido o piso inicial (para 2000), o valor mínimo do gasto, para os an05
subseqüentes, independe de decisão do administrador público e, portanto, do efetivamente realizado,
vinculando-se, isso sim, a indexador relativo ao comportamento da economia nadonal, o PIB.

13. Tal critério guarda consonância com o determinado para Estados e Mimlclplos, que têm sua aplica
mlnima vinculada à variaçilo da arrecadaçao. Neste caso, composta a arrecadação de tributos próprio
transferênciaS constitucionais, o indexador, como regra geral, refletirá tanto o comportamento da eco
nacional quanto da local.
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14. Admitir-se que "valor apurado· significa o efetivamente empenhado no ano anterior é dar ao
adminIstrador li oportunidade de, descumprindo o comando constitudonal em um ano, afetar o c álc
mínimo da obrigação para o exercício seguinte e assim sucessivamente. O legislador q»nstitycional r
delegou - nem quis delegar - tal discricionariedade ao poder ExeOJtivo.

4. Instada a se manifestar acerca da interpretação do artigo 77 inciso I alíneas a e b do Ato das Dispc
Transitórias da ÇQnstituiQi-º Federal de 1988, preceito introduzido pelo artigo 70 da E.C. 29/00, atra
ORdo na 2.379/AGU/SG/2.000, de 8 de dezembro de 2.000, a Consultoria Juddica do Minlst ério da 5
por meio do Parecer CONJUR/MS/EL NO 847/2.000, de 19 de dezembro de 2.000, assim se pronunciol
o Parecer da PGFN em exame:

• A conclusão que, ali, se chegou é a de que o valor resultante da aplicação da regra constante da alín
é o paràmetro para o cálculo do volume dos recursos a serem Injetados no setor nos anos subseqüenl
sugerir a idéia de uma remissão não expressa no texto. Esse raciOcínio já importa em distinguir onde
distinguiu, tarefa defesa ao aplicador do direito, segundo a boa regra de hermenêutica, pena de consl
inovação legislativa, introduzida pela via interpretativa.
Longe da pesquisa de expressão subentendida, cumpre, ao revés, considerar o texto dentro do contel
que se Insere, no caso, a partir de uma premissa b áslca: a da destinação de recursos mínimos, dond.
admissivel, em principio, o Incremento dos valores a cada ano para além da simples Incidência da var
do PIB sobre os resultados do exercício antecedente.
Não se trabalha, aqui, com a idéia de teto, senão de piso, que é, pois, o norte para onde deve aponta
o esforço de Interpretação, na razoável expectativa de que, segunda a desempenho da receíta, possa
ocorrer, na futura e na Interregno considerado pela Emenda, um crescimento dos aportes à saúde p I

como Se deseja e como foi a intenção desencadeadora do processo de aprovação da mencionada~
t2nHitucional.
As conclusões do parecer sob exame vão em sentido diametralmente oposto, ao aferrar o crescimenlJ:
raursos para a saúde à simples variação do PIB, sem considerar aumentos reais ocorridos em função
outras variáveis, como, por exemplo, uma melhor performance do aparelho arrecadador ou a expansã
demanda de serviços de saúde, quando nada, por decorrência da elevação do contingente populaclonó
A questão está em saber qual é o sentido da expressão ~va'or apurado', encontrada no texto em exa
que, não tendo sentido técnico, comporta divaga ções sobre a sua real abrangência, embora não haja
discordância em relação a um de seus elementos Integrativos, vale dizer, o montante das despesas
empenhadas.
Note-se que as alíneas em comendo usam termos diferentes para significar a soma sobre que Incldirã
índices de crescimento do orçamento da saúde, já a Induzir que o seu cálculo diferencia-se em uma e
na primeira, dispens ável a apuração, porque se trata de valor previsível, ou seja a soma dos empenh
emitidos à conta do orçamento do exercido de 1999; na segunda, a apura ção é necessária para que
estabeleça qual foi o real montante empenhado no exercido anterior, base para a incidência da variaç
PIB, justamente porque poderá exceder a previsão Inicial, nos termos da primeira.
O entendimento da ProcuradorIa-Gerai da Fazenda Nacional estaria absolutamente correto, se a alíne;
ao Invés de referir-se a 'valor apurado no exercido anterior ", adotasse aquele expresso pela alínea "ó

Esse radodnio até poderia ser admissível no ano 2001, mas estaria completamente comprometido no
exercício de 2002. Qual seria o valor apurado no exercício anterior a 20027 Não haveria de ser apena:
empenhado em 1999, adidonado de 5% da variação nominal do PIB em 2001, como sugere a interpr.
do Ministério da Fazenda, porque esse não sera, decididamente, o 'valor apurado no exercido anterio
que será sempre o valor nele empenhado, computados, é óbvio, os acréscimos resultantes da abertur
créditos adicionais. Como a interpretação a que se chegar valerá para os quatro exercícios, segue-se ,
nem para 2001, é poss ível considerar-se apenas o valor empenhado em 1999, acrescido de 5%, paré
inddência da variação do PIB em 2000.
Outra conclusão apontaria na direção oposta à da iniciativa de dar tratamento em sede conlitituclonl
assunto, estabelecendo-se regra rigida de contenção dos gastos em saúde. quando se quis, bem ao
contrário, garantir um mínimo indispensável para o financiamento de suas ações e serviços, sem qual
empe i;o para o seu incremento, desejável sob todos os títulos.

UI - O DIREITO

5. As normas do artigo 198, § 20, indso I, e § 3° incisos I ao IV, da Constituiç ão Federal, de forma
truncada e confusa, em face das lamentáveis redações dadas pelo artigo 6° da Emenda COn&titugo
W2.000, parece terem buscado significar, no que se refere à União, Que este ente aplicará, anualmE
em aç ões e serviços públiCOS de saúde, a titulo de piso, recursos derivados da aplica ção de percentu
sobre montante a ser calculado na forma definida nos termos de lei complementar, após, portanto, a
da vigência da lei complementar a í prevista, lei esta que será reavaliada pelo menos a cada cinco an.

6. Já o preceptlvo do artJgo 77 Incisa I alineas a e b do Ato das Disposições Constitucionais TransltÓrli
C.F./88, criado pelo artigo 70 da E.C. nO ?:~/OO, prevê, para enquanto não se fizer vigente a lei
complementar retromencionada, as normas de cálculo dos recursos minimos a serem aplicados pela l
nas ações e serviços públicos de saúde nos exercícios financeiros de 2.000 a 2.004.

7. A redação do preceito do artigo 77, caput, Indso 1, alínea a do A.D.C.T. da C.F./ee, embora conter
erro gramatical, no mais, não conduz a qualquer divergênCia. De fato, esse dispositivo constituciona
expressar que, no exercício financeiro de 2.000, a União aplicará, a título de piso, nas a ções e servlçc
públicos de saúde, recursos equivalentes ao montante (e não o montante) empenhado nessas ações (
nesses serviços no exerclclo flnancelro de 1.999, adlcionando-se-Ihe, no mlnlmo, cinco por cento sobr
valor encontrado.
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8. Já a redação da regra do artigo 77, caput, inciso I, alínea b do A.D.C.T. da C.F./88, além de conter
mesmo erro gramatical, apresenta uma infelicidade adicional: a falta de clareza do seu significado,
proporcionando interpretações dispares entre as Pastas da Fazenda e da Saúde quanto à qual base de
incidir a variação nominal do Produto Interno Bruto - PIB, a partir da exercício financeiro 2.001 até o .
2.004 (ou do ano de 2..005 em diante, se não promulgada a lei complemerltar constitucionalmente
prevista).

9. Como já dito, não há divergência quanto aos cálculos para o ano 2.000. O ponto crucial da questão
se na definição de qual seria a melhor interpretação do preceptivo da alínea b do Inciso I do artigo 77
A.D.C.T. da C.F., ou seja, como calcular o valor m inimo, a ser aplicado pela União em ações e serviço
públicos de saúde, para os anos posteriores ?

10. Após a norma da alínea a do inciso I do artigo 77 do A.D.C.T. ter fheada a regra de cálculo para o
2.000, reza o dispositivo ~nstituci2!liltda alínea b do inciso { do mesmo artigo 77 que os recursos
mfnlmos, a serem aplicados, pela União, nas ações e serviços públicos de saúde, serão equivalentes, '
de 2.001 ao ano de 2.004, ao valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB.

11. O Ministério da Fazenda parece entender Que a expressão valor apurado no ano anterior significa
calculado para o ano 2.000, vale repisar, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saú
exerclclo flnancelro de 1.999, acrescido de, no mlnlmo, cinco por cento, adicionando-se a esse valor·
encontrado, daí por diante, a variação do PIB.

12. Contrariamente, o Ministério da Saúde concebe que tal expressão, ou seja, o valor apurado no an
anterior, refere-se a cada um dos anos anteriores, e não a um ano fixo.

13. Pois bem, dúvida não há quanto à base de cálculo para o exercído de 2.000, definida pela alínea;
Inciso I do artigo 77 do A.D.C.T. da C.F. Já se está suando de saber que, para o ano de 2.000, os reCl
mínimos, aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, sao o montante empenhado nessas aç/le
nesses serviços no exercício financeiro de 1.999, acrescido de, no mínimo, dnco por cento.

14. A base de cálculo para o exercido de 2.001 até o de 2.004 está definida na allnea b do inciso I dI
77 do A.D.C.T. da C.F., vale repisar, o valor apurado no exercício anterior, corrigido pela variação nor
do Produto Interno Bruto - PIB.

15. De fato, ganha relevo, para o deslinde da melhor exegese desse dispoSitivo constitucional. o
descortino da expressão "o valor apurado no ano anterior ".

16. A melhor Interpretação aponta no sentido de que a primeira parte da expressão "o valor apurado
Que a base é o resultado de uma contagem. Observe-se que a única contagem definida no artlgo 77 c
A.D.C.T. da C.F./8S é "o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercido fin
de 1.999 acrescldo de, no mínimo, cinco por cento".

17. Quanto a segunda parte da expressão, ou seja, "no exercido anterior", a exegese mais adequadc
dirige-se no sentido de se referir ao exercida financeiro de 2.000, tratado no preceptivo logo acima, ...
vez que, para que fosse considerado como exercido anterior cada um dos anos Imediatamente antecE
ao ano OJja verba mínima deveria ser aplicada nas aÇÕes e nos servi ços públicos de saúde por parte
União, a redação teria Que ser outra, tal mmo: ·0 valor apurado em cada um dos exercícios Imediata.
anterior ", Isto é, a expressão teria Que ser especificamente no plural de modo a alcan çar a cada um
exercídos.

t8. Destarte, a melhor interpretação do dispositIvo c:onstituc:ion.@! da allnea b do inciso I do artigo 7'
A.D.C.T. da C.F. é no sentido de que, nos exerc ício financeiros posteriores ao exercício. 2.000, do;
2.001 ao ano de 2.004, a Unlllo aplicará, a titulo de piso, ou seja, no mlnlmo, nada Impejflndo, obviar
que aplique mais, de acordo Olm as necessidades e a disponibilidade do Tesouro, o equivalente ao va
apurado no ano anterior, vale dizer, o valor apurado no ano 2.000, isto é, o montante.empenhado ne:
ações e nesses servi ços públicos no exerclcto financeiro de 1.999, acrescido de, no mlnimo, dnco por
corrigido, ainda, sucessiva e cumulativamente pela variação nominal do Produto Interno Bruto - PIB.

19. Ademais, deve ser ponderado que a interpretação da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde I
inconveniente econômico para a governabilldade das necessidades do País ao acabar por estabelecer
bases vartávels para os c élculos dos gastos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde por parto
União: o valor real das despesa em cada ano no setor (que serviria como um dos elementos de cálcu\
os dispêndios do ano seguinte) e a correção pela varia ção nominal do Produto Interno Bruto - PIB.

20. Muitas vezes, o real dispêndio em um determinado ano não corresponde às necessidades dos ano
seguintes. Vejamos, por exemplo, a necessidade de abertura de créditos extraordinários em vultosos
para atender a despesas específicas de saúde imprevisíveis e urgentes para um determinado ano, trai
Olmo conseqüência a obrigatoriedade de gastos, pelo menos, Iguais nos anos seguintes, mesmo Que:
desaparecida a causa da despesa.

21. Pela interpretaçllo considerada melhor, caso suceda necessidade de gastos com aç ões e serviços
públicos de saúde acima do mínimo constitucionalmente assegurado, nada impede que a união apliqu
recursos mais elevados através de previsllo de suas leis orçamentárias, ou de abertura de créditos ad
suplementares ou especiais, ou mesmo, extraordinários.
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22. Afinai de contas, não deve ser descurado que a norma constitucional da alínea b do inciso I do é

77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República do Brasil cuida (
piso e não de um teto para os dispêndios, por parte da União, com ações e serviços públicos de saúde
os exercícios financeiros de 2.001 ao 2.004, enquanto não editada lei complementar a respeito.

23. Tratou, ainda, o constituinte derivado de já fixar a mesma norma de cálculo da alínea b do Inciso
artigo 77 do A.O.C.T. da C.F./88, para que se chegue ao valor m Inimo da obrigação da União para co
ações e serviços de saúde a partir do exerdcio financeiro de 2005, na hipótese de, até lá, estar ausen
complementar constitucionalmente referida no artigo 198, § 30.

IV - A CONCLUSÃO

24. Isto posto, concluo que a melhor interpretação do artigo 77, Inciso Ir alinea b do A.D.C.T. da C.F.
aquela exposta pela Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional com a Incidência da correção sucessiva E

ClImulatlva pela variação nominal do Produto Interno Bruto - PIB, conforme aqui complementado.

25. Vale, portanto, repetir que a melhor Interpretação do dispositivo constitucional da alinea b do in
do artigo 77 do A.D.C.T. da C.F. é no sentido de que, nos exerc leio financeiros posteriores ao exercfci
2.000, do ano de 2.001 ao ano de 2.004, a União aplicará, a título de piso, ou seja, no mínimo, nada
Impedindo, obviamente, que aplique mais, de acordo com as necessidades e a disponibilidade do Tese
equivalente ao valor apurado no ano anterior, vale dizer, o valor apurado no ano 2.000, isto é, o mon
empenhado nessas ações e nesses servi ços públicos no exerc!cio financeiro de 1.999, acrescido de, n
minlmo, cinco por cento, corrigido, ainda, sucessiva e cumulativamente pela variação nominal do Proe
Interno Bruto - PIB.

É o Parecer, que submeto à elevada apreciação do Ex mo Sr. Advogado-Geral da União.

Brasília, 27 de dezembro de 2.000

OSWALDO OTHON DE PONTES SARAIVA fILHO
Consultor da União

PARECER: GM - 016
NOTA: A respeito deste parecer o Excelentrssimo Senhor Presidente da República exarou o seguinte
despacho: "Aprovo. " Em "4.1.2001 ". Publicado no Diário Oficial de 10 de janeiro de 2001, p.6.
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SGM/P n° 1.512/01

Brasília, 6 de novembro de 2001

A Sua Excelência a Senhora
Deputado Ursicino Queiroz
Anexo IV, Gabinete 762
Nesta

Senhor Deputado,

Em atenção à Questão de Ordem n° 578, de
2001, formulada por Vossa Excelência na sessão da
Câmara dos Deputados de 17 de outubro do corren
te, indagando sobre que atitude será tomada por
esta Casa em relação ao parecer da Advocacia-Ge
rai da União relativo à Emenda Constitucional n° 29,
de 2001, encaminho-lhe a anexa cópia do Despa
cho que proferi sobre o assunto.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de elevado apreço e distinta conside
ração. - Aécio Neves, Presidente.

Questão de Ordem n° 578, de 2001 - Despacho
do Presidente

O Deputado Ursicino Queiroz formulou ques
tão de ordem na sessão da Câmara dos Deputados
de 17 de outubro de 2001, indagando sobre qual ati
tude será tomada por esta Casa em relação ao pa
recer emitido pela Advocacia-Geral da União sobre
a Emenda Constitucional n° 29, de 2001, que, a pre
texto de interpretá-Ia, teria contrariado a mens legis
que a orientou, sendo que dito parecer ostenta cará
ter normativo e tem como conseqüência direta a
redução significativa de recursos para a área da
saúde.

Tal como assentei na ocasião em que a
questão foi formulada, considero que a matéria
encerra certa complexidade, demandando acura
do exame antes da adoção de qualquer medida no
âmbito desta Casa.

Assim, hei por bem de determinar a formula
ção de consulta à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, de conformidade com o disposto
no art. 32, inciso 111, alínea c, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Oficie-se ao autor da questão de or
dem e, após, publique-se.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO VI
Da Intervenção

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem
no Distrito Federal, exceto para:

I - manter a integridade nacional;
11- repelir invasão estrangeira ou de uma unida

de da Federação em outra;
111- pôr termo a grave comprometimento da or

dem pública;
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos

Poderes nas unidades da Federação;

V - reorganizar as finanças da unidade da Fede
ração que:

a) suspender o pagamento da dívida fundada
por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de
força maior;

b) deixar de entregar aos municípios receitas tri
butárias fixadas nesta Constituição, dentro dos pra
zos estabelecidos em lei;

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou
decisão judicial;

VII - assegurar a observância dos seguintes
princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e
regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da administração públi
ca, direta e indireta;

e) aplicação do mínimo exigido da receita resul
tante de impostos estaduais, compreendida a prove
niente de transferências, na manutenção e desenvol
vimento do ensino e nas ações e serviços públicos de
saúde.

• Allnea e acrescida pela Emenda Constitucional nO 14, da
12-9-1996.

• Allnea a com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 29, de 13-9-2000.
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Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municí
pios, nem a União nos municípios localizados em Ter
ritório Federal, exceto quando:

1- deixar de ser paga, sem motivo de força mai
or, por dois anos consecutivos, a divida fundada;

11- não forem prestadas contas devidas, na for
ma da lei;

111 - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da
receita municipal na manutenção e desenvolvimento
do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

• Inciso 11I com redação dada pela Emenda Constitucional
nO 29, de 13-9-2000.

IV - O Tribunal de Justiça der provimento a repre
sentação para assegurar a observância de princípios
indicados na Constituição Estadual, ou para prover a
execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

Seção V
Dos Impostos dos Municípios

Art. 156. Compete aos municfpios instituir im
postos sobre:

1- propriedade predial e territorial urbana;

11- transmissão inter vivos, a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou aces
são frsica, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os
de garantia, bem como cessão de direitos a sua aqui
sição;

111- serviços de qualquer natureza, não compre
endidos no art. 155, li, definidos em lei complementar.

• Inciso 11I com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 3, de 17-3-1993.

IV - (Revogado pela Emenda Constitucional n°
3, de 17-3-1993).

§ 1° Sem prejuízo da progressividade no tempo
a que se refere o art. 182, § 4° inciso 11, o imposto pre
visto no inciso I poderá:

• § 1° caput, com redação dada pela Emenda Constitucio
nal na 29, de 13-9-2000.

1-ser progressivo em razão do valor do imóvel; e

• Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional na 29, de
13-9-2000.

11 - ter alíquotas diferentes de acordo com a lo
calização e o uso do imóvel.

• Inciso 1/ acrescido pela Emenda Constitucional na 29, de
13-9-2000.

§ 2° O imposto previsto no inciso 11:
1- não incide sobre a transmissão de bens ou di

reitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital, nem sobre a transmissão de
bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação,
cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses
casos, a atividade preponderante do adquirente for a
compra e venda desses bens ou direitos, locação de
bens imóveis ou arrendamento mercantil;

11 - compete ao município da situação do bem.

§ 3° Em relação ao imposto previsto no inciso 111,
cabe à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas;

11 - excluir da sua incidência exportações de
serviços para o exterior.

• § 3° com redação dada pela Emenda Constitucional na 3,
de 17-3-1993.

§ 4° (Revogado pela Emenda Constitucional n°
3, de 17-3-1993).

Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restri
ção à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos,
nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, neles compreendidos adicionais e acrés
cimos relativos a impostos.

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo
não impede a União e os Estados de condicionarem a
entrega de recursos:

• § único, caput, com redação dada pela Emenda Constitu
cional na 29, de 13-9-2000.

I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de
suas autarquias;

• Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional nO 29, de
13-9-2000.

11 - ao cumprimento do disposto no art. 198, §
2°, incisos 11 e 111.

• Inciso 1/ acrescido pela Emenda Constitucional nO 29, de
13-9-2000.
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CAPíTULO 11
Das Finanças Públicas

Seção 11
Dos Orçamentos

Art. 167. São vedados:

1- o início 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 de capital, ressal
vadas as autorizadas mediante créditos suplementa
res ou especiais com finalidade precisa, aprovados
pelo Poder legislativo por maioria absoluta;

IV - a vinculação de receita de impostos a ór
gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se refe
rem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para
as ações e serviços públicos de saúde e para manu
tenção e desenvolvimento do ensino, como determi
nado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2°, e 212, e
a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8°,
bem como o disposto no § 4° deste artigo;

• inciso IV com redação dada pela Emenda Constitucional
n029, de 13-9-2000.

V - a abertura de crédito suplementar ou espe
cial sem prévia autorização legislativa e sem indica
ção dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de pro
gramação para outra ou de um órgão para outro, sem
prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimi
tados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa
especifica, de recursos dos orçamentos fiscal e da se
guridade social para suprir necessidade ou cobrir dé
ficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos
mencionados no art. 165, § 5°;

IX - a instituição de fundos de qualquer nature
za, sem prévia autorização legislativa.

X - a transferência voluntária de recursos e a
concessão de empréstimos, inclusive por antecipa
ção de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e
suas instituições financeiras, para pagamento de des-

pesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios.

• inciso X acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998.

XI - a utilização dos recursos provenientes das
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e 11,
para a realização de despesas distintas do pagamen
to de benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201.

• inciso XI acrescido pela Emenda Constitucional n° 20, de
15-12-1998.

§ 1° Nenhum investimento cuja execução' ul
trapasse um exercício financeiro poderá ser inicia
do sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem
lei que au onze a inclusão, sob pena de crime de
responsabilidade.

§ 2° Os créditos especiais e extraordinários te
rão vigência no exercício financeiro em que forem
autorizados, salvo se o ato de autorização for pro
mulgado nos últimos quatro meses daquele exercí
cio, caso em que, reabertos nos limites de seus sal
dos, serão incorporados ao orçamento do exercício
financeiro subseqüente.

§ 3° A abertura de crédito extraordinário somen
te será admitida para atender a despesas imprevisí
veis e urgentes, como as decorrentes de guerra, co
moção interna ou calamidade pública, observado o
disposto no art. 62.

§ 4° É permitida a vinculação de receitas pró
prias geradas pelos impostos a que se referem os
arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os
arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e li, para a prestação
de garantia ou contragarantia à União e para paga
mento de débitos para com esta.

• § 4° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 3, de
17-3-1993.

TíTULO VII
Da Ordem Social

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

Seção 11
Da Saúde



56124 Quarta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em
cada esfera de governo;

li - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços as
sistenciais;

111- participação da comunidade.

§ 1° - O sistema único de saúde será financiado,
nos termos do art. 195, com recursos do orçamento
da seguridade social, da União, dos estados, do Dis
trito Federal e dos municípios, além de outras fontes.

• Primitivo parágrafo único renumerada pela Emenda
Constitucional n°29, de 13-9-2000.

§ 2° A União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios aplicarão, anualmente, em ações e servi
ços públicos de saúde recursos mínimos derivados
da aplicação de percentuais calculados sobre:

• § 2° acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de
13-9-2000.

1- no caso da União, na forma definida nos ter
mos da lei complementar prevista no § 3°;

• inciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de
13-9-2000.

li - no caso dos estados e do Distrito Federal, o
produto da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e
159, inciso I, alínea a, e inciso 11, deduzidas as parce
las que forem transferidas aos respectivos municípi
os;

• Inciso 1/ acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de
13-9-2000.

111- no caso dos municípios e do Distrito Fede
ral, o produto da arrecadação dos impostos a que se
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts.
118 e 159, inciso I, alínea b e § 3°.

• Inciso 11I acrescido pelo Emenda Constitucional na 29, de
13-9-2000.

§ 3° Lei complementar, que será reavaliada pelo
menos a cada cinco anos, estabelecerá:

• § 3a acrescido pela Emenda Constitucional na 29, de
13-9-2000.

I - os percentuais de que trata o § 2°;

• Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional nO 29, de
13-9-2000.

11 - OS critérios de rateio dos recursos da União
vinculados à saúde destinados aos estados, ao Distri
to Federal e aos municípios, e dos estados destina
dos a seus respectivos municípios, objetivando a pro
gressiva redução das disparidades regionais;

• Inciso 1/ acrescido pela Emenda Constitucional na 29, de
13-9-2000.

111 - as normas de fiscalização, avaliação e con
trole das despesas com saúde nas esferas federal,
estadual, distrital e municipal;

• inciso 11I acrescido pela Emenda Constitucional na 29, de
13-9-2000.

IV - as normas de cálculo do montante a ser
aplicado pela União.

• Inciso IV acrescido pela Emenda Constitucional n°29, de
13-9-2000.

ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 77. Até O exercício financeiro de 2004, os re
cursos mínimos aplicados nas ações e serviços públi
cos de saúde serão equivalentes:

I - no caso da União:

a) no ano 2000, o montante empenhado em
ações e serviços públicos de saúde no exercício fi
nanceiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por
cento;

b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no
ano anterior, corrigido pela vai iação nominal do Pro
duto Interno Bruto - PIB;

11 - no caso dos estados e do Distrito Federal,
doze por cento do produto da arrecadação dos impos
tos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que
tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso 11,
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos
respectivos municípios; e

111 - no caso dos municípios e do Distrito Fede
ral, quinze por cento do produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de
que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3°.

• Artigo caput e incisos acrescidos pela Emenda Constitu
cional na29, de 13-9-2000.

§ 1° Os estados, o Distrito Federal e os municípi
os que apliquem percentuais inferiores aos fixados
nos incisos 11 e 111 deverão elevá-los gradualmente,
até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferen
ça à razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo



Art. 2° O inciso 111 do art. 35 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.35 .

• § 1° acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de
13-9-2000.

§ 20 Dos recursos da União apurados nos ter
mos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, serão
aplicados nos municípios, segundo o critério popula
cional, em ações e serviços básicos de saúde, na for
mada lei.
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que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos "e) aplicação do mínimo exigido da re-
sete por cento. ceita resultante de impostos estaduais, com

preendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensi
no e nas ações e serviços públicos de saú
de." (NR)

• § 2° acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de
13-9-2000.

§ 30 Os recursos dos estados, do Distrito Fede
ral e dos municípios destinados às ações e serviços
públicos de saúde e os transferidos pela União para a
mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo
de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por
Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art.
74 da Constituição Federal.

• § 30 acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de
13-9-2000.

§ 40Na ausência da lei complementar a que se
refere o art. 198, § 30, a partir do exercício financeiro
de 2005, aplicar-se-á à União, aos estados, ao Distri
to Federal e aos municípios o disposto neste artigo.

• § 4° acrescido pela Emenda Constitucional nO 29, de
13-9-2000.

EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 29, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000

Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 E
198 da Constituição Federal e acrescenta
artigo ao ato das Disposições Constituci
onais Transitórias, para assegurar os re
cursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 30 do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 10A alínea e do inciso VII do art. 34 passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.34 .

"VII- ..

"111 - não tiver sido aplicado o mínimo
exigido da receita municipal na manutenção
e desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saúde;" (NR)

Art. 3° O § 1° do art. 156 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 156 "
"§ 10 Sem prejuízo da progressividade

no tempo a que se refere o art. 182, § 4° in
ciso 11, o imposto previsto no inciso I pode
rá:" (NR)

"I - ser progressivo em razão do valor
do imóvel; e" (AC)*

"11 - ter alíquotas diferentes de acordo
com a localização e o uso do imóvel." (AC)

"

Art. 4° O parágrafo único do art. 160 passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 160 " .
"Parágrafo único. A vedação prevista

neste artigo não impede a União e os Esta
dos de condicionarem a entrega de recur
sos:" (NR)

"I - ao pagamento de seus créditos, in
clusive de suas autarquias;"

(AC)
"11 - ao cumprimento do disposto no

art. 118, § 2°, incisos 11 e 111." (AC)

Art. 5° O inciso IV do art. 167 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 167 0 ..

"IV - a vinculação de receita de impos
tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para as ações
e serviços públicos de saúde e para manu
tenção e desenvolvimento do ensino, como
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"Art. 77. Até o exercício financeiro de
2004, os recursos mínimos aplicados nas
ações e serviços públicos de saúde serão
equivalentes:"(AC)

"I - no caso da União:"(AC)
"a) no ano 2000, o montante empenha

do em ações e serviços públicos de saúde
no exercício financeiro de 1999 acrescido
de, no mínimo, cinco por cento;" (AC)

"b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor
apurado no ano anterior, corrigido pela vari
ação nominal do Produto Interno Bruto 
PIB;"(AC)

"11 - no caso dos estados e do Distrito
Federal, doze por cento do produto da arre
cadação dos impostos a que se refere o art.
155 e dos recursos de que tratam os arts.
157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso 11, de
duzidas as parcelas que forem transferidas
aos respectivos municípios; e"(AC)

"111- no caso dos Municípios e do Dis
trito Federal, quinze por cento do produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o
art. 156 e dos recursos de que tratam os
arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e §
3°."(AC)

"§ 1° Os estados, o Distrito Federal e
os municípios que apliquem percentuais in
feriores aos fixados nos incisos II e 111 deve
rão eleválos gradualmente, até o exercício
financeiro de 2004, reduzida a diferença à
razão de, pelo menos, um quinto por ano,
sendo que, a partir de 2000, a aplicação
será de pelo menos sete por cento." (AC)

"§ 2° Dos recursos da União apurados
nos termos deste artigo, quinze por cento, no
mínimo. serão aplicados nos municípios, se
gundo o critério populacional, em ações e ser
viços básicos de saúde, na forma da lei."(AC)

"§ 3° Os recursos dos estados, do Distri
to Federal e dos municípios destinados às
ações e serviços públicos de saúde e os
transferidos pela União para a mesma finali
dade serão aplicados por meio de Fundo de
Saúde que será acompanhado e fiscalizado
por Conselho de Saúde, sem prejuízo do dis
posto no art. 74 da Consttluição Federal."(AC)

"§ 4° Na ausência da lei complementar
a que se refere o art. 198, § 3°, a partir do

"Art. 198 .

determinado, respectivamente, pelos arts. Art. 7° O Ato das Disposições Constitucionais
198, § 2°, e 212, e a prestação de garantias Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte
às operações de crédtlo por antecipação de art. 77:
receita, previstas no art. 165, § 8°, bem como
o disposto no § 4° deste artigo;" (NR)

"§ 1° (parágrafo único original)

"§ 2° A União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios aplicarão, anual
mente, em ações e serviços públicos de sa
úde recursos mínimos derivados da aplica
ção de percentuais calculados sobre:" (AC)

"I - no caso da União, na forma defini
da nos termos da lei complementar prevista
no § 3°,"(AC)

"11 - no caso dos Estados e do Distrito
Federal, o produto da arrecadação dos im
postos a que se refere o art. 155 e dos re
cursos de que tratam os arts. 157 e 159, in
ciso I, alínea a, e inciso 11, deduzidas as par
celas que forem transferidas aos respecti
vos municípios;" (AC)

"111 - no caso dos Municípios e do Dis
trito Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos re
cursos de que tratam os arts. 158 e 159, in
ciso I, alínea b e § 3°."(AC)

O § 3° Lei complementar, que será re
avaliada pelo menos a cada cinco anos, es
tabelecerá:" (AC)

"I - os percentuais de que trata o §
2°;"(AC)

"11 - os critérios de rateio dos recursos
da União vinculados à saúde destinados aos
estados, ao Distrito Federal e aos municípi
os, e dos estados destinados a seus respec
tivos municípios, objetivando a progressiva
redução das disparidades regionais;" (AC)

"111 - as normas de fiscalização, avalia
ção e controle das despesas com saúde nas
esferas federal, estadual, distrital e munici
pal;" (AC)

"IV - as normas de cálculo do montan
te a ser aplicado pela União." (AC)

Art. 6° O art. 198 passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 2° e 3°, numerando-se o atual pa
rágrafo único como § 1°:



1. A Consulta
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente

da República, o Excelentrssimo Senhor Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, por intermé
dio do Aviso n02.183/Gab-CiviIlPR, de 7 de dezembro
de 2000, remete à apreciação do Excelentíssimo Se
nhor Advogado-Geral da União o Parecer
PGFN/CAF/N° 2.561/2.000, também de 7 de dezem
bro de 2000, com que a Procuradoria-Geral da Fazen
da Nacional, atendendo a consulta formulada pelo
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazen
da, opina sobre qual seria a correta interpretação a
ser dada ao inciso I, alíneas a e b do artigo 77 do Ato
das Disposições Transitórias da Carta Política de
1988, preceptivo acrescentado pelo artigo 70 da
Emenda Constitucional n° 29, de 13 de setembro de
2000, que cuida da metodologia de cálculo dos recur
sos mínimos a serem aplicados pela União nas ações
e serviços públicos de saúde.

2. A Emenda Constitucional n029, de 13 de se
tembro de 2000, altera os artigos 34, 35, 156, 160,
167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta arti
go ao Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as, para assegurar os recursos mínimos para o finan
ciamento das ações e serviços públicos de saúde.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
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exercício financeiro de 2005, apticar-se-á à da melhor interpretação do art. 77, inciso I, alínea b,
União, aos estados, ao Distrito Federal e aos do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
municípios o disposto neste artigo." (AC) Federal de 1988 com a redação dada pela Emenda

Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000.

Ementa: Piso a ser aplicado pela União para o
custeio de ações e serviços públicos de saúde. A me
lhor exegese do art. 77, inciso I, alínea b; do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição Federal de
1988, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 29,
de 13 de setembro de 2000. A melhor interpretação do
disipositívo constitucional da alínea b do inciso I do arti
go 77 do AD.C.T. da C.F. é do sentido de que, nos exer
cícios financeiros posteriores ao exercício de 2000, do
ano de 2001 ao ano de 2004, a União aplicará, a titulo
de piso, ou seja no mínimo, nada impedindo, obviamen
te, que aplique mais, de acordo com as necessidades e
a disponibilidade do Tesouro, o equivalente ao valor
apurado no ano anterior, vale dizer, o valor apurado no
ano 2000, isto é, o montante empenhado nessas ações
e nesses serviços públicos no exercício financeiro de
1999, acrescido de, no mínimo, cinco por cento, corrigi
do, ainda, sucessiva e cumulativamente pela variação
nominal do Produto Interno Bruto - PIB.

Parecer

Art. 8° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de setembro de 2000. - Deputado
Michel Temer, Senador - Antonio Carlos Maga
lhães, Presidente - Deputado Heráclito Fortes, 1°
Vice-Presidente - Senador Geraldo Melo, 1°
Vice-Presidente - Deputado Severino Cavalcanti, 2°
Vice-Presidente - Senador Ademir Andrade, 2°
Vice-Presidente - Deputado Ubiratan Aguiar, 1° Se
cretário - Senador Ronaldo Cunha Lima, 1° Secretá
rio - Deputado Nelson Trad, 2° Secretário - Senador
Carlos Patrocínio, 2° Secretário - Deputado Jaques
Wagner, 3° Secretário - Senador Nabor Júnior, 3' Se
cretário - Deputado Efraim Morais, 4° Secretário.

Parecer N° GM-016, de 29 de dezembro de
2000. "Aprovo". Em 4-1-2001. (Processo n° 00400.
(029 16/2000-08)

Processo n° 00400.002916/2000-08
Origem: Casa Civil da Presidência da República
Assunto: Pedido de audiência à Advocacia-Ge-

rai da União para que seja dirimida controvérsia jurídi
ca quanto aos valores mínimos que a União deverá
aplicar em ações e serviços públicos de saúde, ex vi
da melhor interpretação do art. 77, inciso I, alínea b,
do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000),

Parecer n° GM-016
Adoto, para os fins do art. 41 da Lei Comple

mentar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, o anexo Pa
recer n° AGU/SF-04/2000, de 27 de dezembro de
2000, da lavra dc Consultor da União, Dr. Oswaldo
Othon de Pontes Saraiva Filho e submeto-o ao Exce
lentíssimo Senhor Presidente da RepÚblica, para os
efeitos do art. 40 da referida Lei Complementar.

Brasília 29 de dezembro de 2000. - Gilmar Fer
reira Mendes, Advogado-Geral da União.

Parecer n° AGU-SF-04/2000 (Anexo ao Parecer
n° GM-O 16)

Processo n° 004900.002916/2000-08
Origem: Casa Civil da Presidência da República
Assunto: Pedido de audiência à Advocacia-Ge-

rai da União para que seja dirimida controvérsia jurídi
ca quanto aos valores mínimos que a União deverá
aplicar em ações e serviços públicos de saúde, ex vi
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no;

REGIMENTO INTERNO DA I) uso dos símbolos nacionais;
CÂMARA DOS DEPUTADOS m) criação de novos Estados e Territórios; incor-

poração, subdivisão ou desmembramento de áreas
de Estados ou de Territórios;

n) transferência temporária da sede do Gover-

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO 11
Dos Órgãos da Câmara

CAPíTULO IV
Das Comissões

o) anistia;

p) direitos e deve
res do mandato; perda de mandato de deputa

do, nas hipóteses dos incisos I, 11 e VI do art. 55 da
Constituição Federal; pedidos de licença para incor
poração de deputados às Forças Armadas;

q) redação do vencido em Plenário e redação fi
nal das proposições em geral;

Seção 11
Das Comissões Permanentes

Subseção 111
Das Matérias ou Atividades

de Competência das Comissões

art. 32. São as seguintes as Comissões Perma
nentes e respectivos campos temáticos ou áreas de
atividade:

111 - Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regi
mental e de técnica legislativa de projetos, emendas
ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou
de suas Comissões:

b) admissibilidade de proposta de emenda à
Constituição;

c) assunto de natureza jurídica ou constitucional
que lhe seja submetido, em consulta, pelo Presidente
da Câmara, pelo Plenário ou por outra Comissão, ou
em razão de recurso previsto neste regimento;

d) assuntos atinentes aos direitos e garantias
fundamentais, à organização do Estado, à organiza
ção dos Poderes e às funções essenciais da Justiça;

e) matérias relativas a direito constitucional, ele
itoral, civil, penal, penitenciário, processual, notarial;

f) partidos políticos, mandato e representação
política, sistemas eleitorais e eleições;

g) registros públicos;
h) desapropriações;
i) nacionalidade, cidadania, naturalização, regi

me jurídico dos estrangeiros emigração e imigração;
j) intervenção federal;

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:
PROJETO DE LEI N° 5.250, DE 2001

(Do Sr. Rubens Furlan)

Acrescenta artigo a Lei n° 8.899, de
29 de junho de 1994, obrigando a sua di
vulgação.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 4.417, de 2001 )

Leia-se:
PROJETO DE LEI ~ 5.250, DE 2001

(Do Sr. Rubens Furlan)

Acrescenta artigo à Lei n° 8.899, de
29 de junho de 1994, obrigando a sua di
vulgação.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, li}

SR. PRESIDENTE (Renato Vianna) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Renato Vianna) - Esta
sessão solene, destinada a homenagear o poeta ca
tarinense Lindolf Bell, foi requerida pela nobre Depu
tada Luci Choinacki.

Convido para compor a Mesa o Sr. Pedro He
ring Bell, filho do homenageado. Da mesma forma, a
Sra. lena Peixer, artista plástica e educadora, aqui re
presentando o Museu Victor Meirelles.
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O SR. PRESIDENTE (Renato Vianna) - Ausen- ainda por se estreitarem tantas diferenças, ela preci-
te por outros compromissos assumidos, o Presidente sa ser partilhada por todos os brasileiros.
desta Casa, Aécio Neves, solicitou-me que nesta Se Lindolf Bell não obteve em vida o reconheci-
oportunidade proferisse o discurso seguinte. mento ou a notoriedade à altura do mérito a si devido,

As honrarias aos que já se foram são tributos que estes lhe sejam agora ao menos simbolicamente
prestados à memória, iniciativas de louvor, apreço e conferidos, sobretudo pela aceitação e defesa obsti-
gratidão que, não fossem póstumas, não teriam o nada do juízo largo que fazia a respeito de seu ofício.
vício que costuma acompanhar os gestos tardios, O SR. PRESIDENTE (Renato Vianna) - Conce-
ainda que essenciais. do a palavra à nobre Deputada Luci Choinacki, autora

Oxalá pudéssemos hoje dizer ao próprio Lindolf do requerimento.
Bell, nesta homenagem, da importância que tinha A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revisão
para a cultura brasileira, do lugar destacado que lhe da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados,
conferia a sua obra, da beleza dos versos que cauda- funcionários desta Casa, Pedro, filho desse homem que
losamente produzia! Mas Lindolf Bell partiu muito a História jamais vai apagar, desse poeta que deixou
cedo, não nos deixando alternativa senão a de pres- marca no coração de quem o conheceu. Gostaríamos
tar-Ihe na morte o que lhe ficamos a dever em vida. que outros que não o conheceram tivessem a oportuni-

Bell nasceu em Timbó, quando esta era ainda um dade de conhecer sua poesia, sua ternura, seu carinho
distrito de Blumenau. Dali, conquistaria o Brasil e o e sua coragem de nunca desanimar, de desafiar a vida
mundo, com sua poesia inovadora, não só no conteúdo, e os preconceitos e enfrentar a realidade.
mas na forma, por assim dizer, conceitual de divulgá-Ia. Agradecemos à D. Lena, artista plástica que co-

nheceu a obra de Lindolf Bell e dela compartilhou, sua
No geral, o poeta é um ser solitário. Mas não Lindolf presença. Que os artistas de Santa Catarina estejam

Bell, que lutou sempre para expandir a criação poética, representados em seu nome, pela sua grandeza, como
levando-a para além das fronteiras da subjetividade. Ele educadora de arte, porque a arte faz parte da vida, e
queria vê-Ia conhecida e para isso usou de uma mídia Lena traz consigo uma metodologia que faz com que
tão diversificada quanto original: a poesia impressa em alunos, crianças e idosos' se envolvam e gostem dela,
painéis, em camisetas, em cartões-postais, em papéis buscando conhecê-Ia. Pessoas com essa coragem en-
de carta; a poesia divulgada na televisão; a poesia levada grandecem o nosso Estado e o nosso País.
às praças, às portas das fábricas, às ruas, aos estádios.

Coincidentemente ou não, ontem foi Dia Nacio-
O poeta singular que nele habitava não se Iimi- nal da Cultura. Hoje, prestamos homenagem a um po-

tou portanto a fazer poesia. Nem foi esse, aliás, o mai- eta catarinense com uma exposição no Salão Branco,
or mérito que teve, por melhor que fosse o produto da com painéis sobre a vida e obra de Lindolf 8ell, intitu-
sua criação. Acima de tudo, Lindolf Bell amou a poe- lada: "Menor que meu sonho não posso ser", lem-
sia - não a poesia de sua lavra, em particular, mas o brando uma frase desse poeta que nos encanta, por-
gênero poético, como expressão ancestral do senti- que nos anima a lutar sempre mais pelas causas soci-
mento. Tão intensamente viveu esse amor, que preci- ais, por uma vida digna para o nosso povo brasileiro.
sou dividi-lo com o mundo, na expectativa de levá-lo a A política e a economia não podem estar desig-
experimentar o mesmo arrebatamento que lhe causa- nadas sem a cultura da arte, da poesia. A arte é parte
va. Foi, nesse sentido, um "professor de versos". fundamental no desenvolvimento intelectual e huma-

Ele próprio costumava declamá-los, fazendo-o no. A expressão cultural é um direito de todos os po-
com domínio absoluto de técnica, empolgando muitas vos, que gerará a transformação social. Precisamos,
platéias, engajando-as na verdadeira cruzada que lhe portanto, recuperar a beleza entre os seres humanos.
ditou o idealismo. A Catequese Poética, por exemplo, Acabou-se o tempo da frieza, da guerra, quando um
movimento pioneiro levado a espaços abertos com a projeto econômico neoliberal não estimulava a cultu-
finalidade de facilitar ao povo o acesso aos bens da ra. A arte é poética e sempre sobreviverá, inclusive no
cultura, constituiu uma de suas muitas idéias pionei- meio das tempestades. Nos corações dos seres hu-
raso E, além da poesia, foi também um grande incenti- manos, ainda que queiram ceifá-Ia, sempre haverá al-
vador das artes plásticas. gum artista na rua, na esquina, no teatro, na praça,

Lindolf SeU morreu em 1998, aos 60 anos, deixan- resgatando o sonho e desafiando os limites, sonhan-
do, mais do que o legado intelectual, a contribuição de do juntos por um projeto de vida em sociedade.
um novo paradigma. Como veículo de desenvolvimento A necessidade de SeU de romper fronteiras e falar
social, a cuttura não se pode limitar às elites. No Brasil, a poesia para grandes públicos, democratizando o
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acesso à cultura, é mais do que um motivo justo para
esta homenagem singela. A poesia de Bell, além de
romper com os preconceitos, oferecendo a arte a todos,
independentemente de classe social, nos revela um
mundo humanizado, onde se acredita no valor social e
humano do trabalho e da arte. Para nós, assim como foi
para esse poeta catarinense, não existe o impossível,
porque "menor que meu sonho não posso ser".

Lindolf Bell nasceu em Timbó, Santa Catarina,
no dia 2 de novembro de 1938. Morreu em Blumenau,
no dia 10 de dezembro de 1998. Casado com a escul
tora Elke Hering, já falecida, teve três filhos: Eduardo,
Pedro e Rafaela.

Neto de agricultores imigrantes alemães, man
teve em sua obra literária, embora urbana, elementos
da vida agrária. Na infância de Bell, seu pai Theodor
tocava bandoneón nos finais de tarde. A mãe, Amália,
declamava poesia em datas comemorativas.

Com música e poesia nos olhos, ouvidos e cora
ção, Bell torna-se líder da Catequese Poética a partir
de 1964, movimento inédito na difusão da cultura em
espaços ao ar livre no País. Declamava poesias em
portas de fábricas, universidades, bares, teatros, prai
as, ruas, estádios de futebol e praças públicas do Bra
sil e de outros países, o que lhe proporcionou reco
nhecimento nacional e internacional. Rompeu as
fronteiras e foi morar no coração de outros povos,
nunca se esquecendo do seu povo, fazendo questão
de colocar em prática projetos belíssimos, como as
praças de poesia em cidades catarinenses.

Bell formouse pela Escola de Artes Dramáticas
de São Paulo e freqüentou a Faculdade de Ciências
Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Poeta, crítico de arte e animador cultural, fun
dou juntamente com Elke Hering a Galeria Açu-Açu, a
primeira de Santa Catarina. O nome da galeria de ar
tes homenageia o Rio Itajaí-Açu, que corta o Vale do
Itajaí, tema de tantos poemas desse grande poeta.
Um dos poemas que trata do Vale do Itajaí está no li
vro "O Código das Águas". Diz o poeta:

No fundo do Vale do !tajaf
ali rastejo
festejo
o coração colono
na calma colina.

Lacuna na produção da crítica literária catarinen
ses, Bell deixou o legado de treze livros publicados.
Recebeu importantes prêmios, como o prêmio Miguel
de Cervantes, da Espanha, o prêmio da Associação
Paulista de Críticos de Arte, entre outros, afirmandose
como um dos mais importantes poetas do Brasil.

A Catequese Poética é, acima de tudo, um ma
nifesto artístico, mas traz embutida a concepção polí
tica, porque promove a cultura e dá acesso aos bens
artísticos e culturais a todas as classes sociais.

Em Blumenau, por iniciativa da Fundação Cultural
da Prefeitura, um sonho de Bell está presente: todas as
manhãs, além de comprar pão, o cidadão leva para
casa um poema impresso no papel do pão. Tudo isso
nos alegra o coração e nos faz sentir cada vez mais ad
miração por esse poeta que cantou sua aldeia e se fez
reconhecido além das fronteiras do Estado.

Além dos elogios do poeta Carlos Drummond
de Andrade, que assina o prefácio do livro "Annamari
as", Bell também foi elogiado pelo poeta paranaense
Paulo Leminski, que o viu declamar poesia a grandes
públicos e disse: "Nunca tinha visto ninguém dizer po
emas tão bem, com tanta intensidade, tanta garra,
tanto domínio de voz, do gesto e do sentido!"

Nas raras vezes em que me encontrei com Bell,
ele me disse que também se orgulhava de suas raí
zes culturais da área rural. Guardo comigo o cartão
que recebi do poeta, que tanto admiro.

A questão da terra, aliás, está presente em mui
tos outros poemas. Identificando-me com eles, emo
ciono-me especialmente com este:

O gosto da terra
Trago
Debaixo da língua
Na fome diária
Real
E ao mesmo tempo
Imaginária
O rastro da terra
Deixo
No ser em flor
Côncavo e convexo
Sobre a terra
O rosto de terra
Guardo
Nos arames tensos
Da vida
Entre a teia tecida
No amanhecer
Da palavra terra
Rosto a rosto
Segundo a segundo
Finito, infinito
E incluso
Apesar do intenso uso.

Esta homenagem simples da Câmara Federal é
uma forma de demonstrar nossa plena admiração
pela postura ética do poeta Lindolf Bell, que está pre-



Com a tropa inteira presente, falei um
poema. Foi um arrepio que ainda permanece,

Cumpro a honrosa tarefa com a certeza de que
a iniciativa da nobre Deputada Luci Choinacki foi ins
pirada pelo mais legítimo espírito de justiça.

Lindolf Bell nasceu em 2 de novembro de 1938 na
bela e acolhedora cidade de Timbó, modelo de comuni
dade catarinense e brasileira. Seu nome traduz o cará
ter da gente do meu Estado, pois que homenageia o ca
boclo Benedito Timbó, guia de Herrnann Bruno Oito
Blumenau, Itajaí acima, na busca de conhecimento de
todo o Vale, nos anos cinqüenta do século XIX, quando
realizava o sonho que se transformou na bela cidade de
Blumenau e na constelação que a circunda: Gaspar,
Pomerode, Indaial, Rio dos Cedros, Benedito Novo, Ro
deio, Doutor Pedrinho, Ascurra, Apiúna e Timbó.

O poeta, cuja memória hoje celebramos, nasceu
em família de lavradores humildes, mas capazes. Sua
mãe, de sangue russo branco, e seu pai, de origem
alemã. Alfabetizado por sua mãe, freqüentou as esco
las do lugar e, depois, o Curso Técnico de Contabili
dade, em Blumenau, quando foi chamado, em 1957, a
prestar o serviço militar obrigatório no Rio de Janeiro,
então Capital Federal. Ainda em meados de 1959, in
gressou na Faculdade de Ciências Sociais da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro. E foi naqueles tem
pos que brotou sua veia poética.

No período em que residiu em São Paulo, publicou
seus primeiros livros: "Os Póstumos" é "As Profecia~".

Em 1963, conquista, como revelação literária, o
Prêmio "Governador do Estado de São Paulo". No
ano seguinte, dá início ao movimento da Catequese
Poética, que, como disse Lindolf 8ell, em entrevista à
publicação "Escritores Catarinenses", da Fundação
Catarinense de Cultura, nasceu no juramento à Ban
deira, no fim de seu tempo de Exército:

Enquanto dois homens,
dois peixes,

dois pássaros,

fizerem do sonho

o sonho de vários homens,

vários peixes,

vários pássaros,

permanecerá vivo entre os homens
o sonho da solidariedade.
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~ente na memória do povo e sabe, como nós, que, Passo a Presidência dos trabalhos à Deputada
além de pão e justiça diariamente, os cidadãos e cida- Luci Choinacki, autora do requerimento de homena-
dãs do País necessitam de arte e cultura. Esperamos gem ao poeta Lindolf Bell.
que o Governo do Estado viabilize a reforma da Casa O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
de Bell, em Timbó, para que seja concretizado o pro- (Bloco/PFL - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) _
jeto Casa do Poeta. Assim, preservaremos a memó- Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados; Sr. Pedro
ria, incentivaremos a leitura e o gosto pela cultura. Bell, filho do homenageado; Sra. Lena Peixer, repre-

Quero agradecer a todos os que participaram sentante do Museu Victor Meirelles, de Florianópolis,
desse projeto e aproveitar para convidá-los a visitar a e, certamente, do Estado de Santa Catarina; Srs.
exposição, no Salão Branco do Congresso Nacional,· Convidados, ocupo esta tribuna para, atendendo à
que permanecerá até o dia 19 deste mês. Registro convocação do eminente Líder da bancada partidária
também que doamos à Biblioteca da Câmara dos De- a que pertenço, nobre Deputado Inocêncio de Olivei-
putados o livro "Código das Águas", para que a Casa ra, homenagear, nesta sessão solene da Câmara dos
tenha o registro da arte e da obra desse poeta. Deputados, a memária do poeta catarinense Lindolf

Por fim, neste dia tão especial, gostaria de frisar Bell.
uma das belas lições do poeta: "Menor que meu sonho
não posso ser". Quero dizer-lhes que o sonho não aca
bou. Continua presente em cada fala, em cada poema,
em cada encontro e reencontro de pessoas que estão,
no diaadia, lutando por uma transformação social, por
uma vida digna, por homens e mulheres livres que res
peitam suas diferenças. Bell assim dizia:

Gostaria de transmitir-lhes o momento de emo
ção que estou vivendo. Vejo na poesia de Lindolf
Bell muita beleza, porque fala da vida e da questão
social. Ele convida-nos à reflexão sobre o País, a
justiça social, o amor à natureza e à vida. A arte
mexe com o que há de mais bonito e mais profundo
no ser humano: a alma.

Nosso desafio, de lideranças políticas e artistas,
é chegar até o povo. Pois Lindolf Bell dizia - e Milton
Nascimento repetiu - que o artista precisa ir aonde o
povo está. Esse é o nosso desafio. Não há transfor
mação se a alma não for tocada; a arte, a cultura, a
poesia, a literatura e o teatro cumprem esse papel.

Bell, acredito que você esteja entre nós!

Muito obrigada. (A oradora é cumprimentada.)

O SR. PRESIDENTE (Renato Vianna) - Conce
do a palavra ao próximo orador inscrito, Deputado
Antônio Carlos Konder Reis, pelo PFL.
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um grito que ainda vibra no ar. Depois disso, Vale, intervale.
vieram os espetáculos de poesia em São Pau- Vale anterior
lo, no Teatro de Arena, no Oficina, na Galeria que a palavra enverdece,
Metrópole, e a leitura de poemas no Viaduto acústica membrana,
do Chá - isso deu impulso ao movimento. híbrida rede da linguagem,

Ainda em São Paulo, Lindolf Bell fez um curso acústico cordão umbilical.
de dramaturgia. Vale onde me f~ndo.

Em 1969, casa-se com Elke Hering, grande ar- . ~ale onde me fmdo. .
tista da escultura, nascida dos Hering - a mais desta- Muito obngado! (O orador é cumpnmentado.)
cada família blumenauense, que deu ao Brasil Her- Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
mann, Kurt e Ingo Hering, figuras exemplares de cida- los Konder Reis, o Sr. Renato Vianna, § 2°
dãos, industriais e homens públicos. do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca-

Ao regressar de uma viagem aos Estados Uni- deira da presidência, que é ocupada pe/~

dos, onde participoU do "International Writing Pro- Sra. Luci Choinacki, § 2° do art. 18 do Regl-
gram" na Universidade de lowa, e fazer apresentação menta Interno.
de poesia com objetos criados por Elke, criou em Blu- A SRA. PRESIDENTA (Luci Choinacki) _ Con-
menau a Galeria de Artes Açu-Açu. cedo a palavra ao nobre Deputado Vicente Caropre-

Sua produção Inerária é constante: "As Annamari- so, pelo PSDB.
as", em 1971; "Incorporação", em 1974; "O Código das O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB _ SC.
Águas", em 1984; e, em 1986, começou o "Anima Mundr'. Sem revisão do orador) _ Sra. Presidenta, Sras. e Srs.

Em 1981, ganha o Prêmio "Miguel de Cervan- Deputados, demais presentes, quando meu partido, o
tes", em São Paulo. PSDB, solic~ou minha manifestação a respeno de Lindo~

Partiu aos 10 de dezembro de 1998, aos 60 Bell, algumas indagações vieram à minha cabeça sobre
anos. Deixou 13 obras de poesia publicadas e uma o que eu poderia dizer sobre essa figura emblemática
inédita, "Anima Mundi". para a classe artística e cultural de nosso Estado.

Tive a honra, como Governador do Estado, de Antes, porém, quero registrar minha relação
fazê-lo membro do Conselho Estadual de Cultura. com Blumenau. Como legítimo blumenauense, minha

Ao ler e reler os poemas de Lindolf Bell e de meu formação primária e secundária deu-se naquela cida-
irmão, poeta Marcos José Konder Reis, que em se- de, onde também iniciei minha vida profissional, em
tembro também partiu, creio, ainda mais, que a pala- 1983. Para ser sincero, não tive a grata satisfação de
vra é a linguagem da terra e a música, a linguagem do conviver diretamente com Lindolf Bell. Estive com ele,
céu. E a poesia, seja a grandiloqüente de Lindolf Bell, em Jaraguá do Sul, no círculo Diamante das Artes e,
seja a quase sussurrante de Marcos Konder Reis, é a algumas vezes, na casa do Sr. Wander Weege, de cu-
escada que liga as duas linguagens. Não para que jos pais D. Laurita era amiga.
uma suba e a outra desça; não. Para conhecê-Ias e Em ambientes freqüentados por pessoas preocu-
reconhecê-Ias. Para ouvi-Ias, saboreá-Ias, admi- padas com o desenvolvimento da arte circulava Lindolf
rá-Ias, querê-Ias. Amá-Ias! Bell, que, com seus traços de sutileza e, acima de tudo,

Para concluir, Sr. Presidente, quero, neste tribu- de beleza com relação àquilo que fazia, sempre repre-
to à vida e à obra de Lindolf Bell, dizer um dos seus sentava algo de sublime, de emblemático, algo que
poemas: marcaria para sempre a cultura catarinense. Ele se pre-

DO VALE DO ITAJAí ocupava muito em tornar a poesia algo do dia-a-dia das
Vale inicial, pessoas. Essa foi a grande mensagem de Lindolf Bell.
amparo de meu desamparo, Todos nós, principalmente os habitantes do Vale
lâmpada, lâmpedra, do Itajaí, em especial de Blumenau, temos orgulho de
sob a folhagem lembrar de Lindolf Bell.
ancestral, Por todas as palavras aqui já citadas magnifica-
procuro. mente pela Deputada Luci Choinacki e pelos Deputa-
E a raiz encontro dos Renato Vianna, ex-Prefeito de Blumenau, Antô-
e o real, nio Carlos Konder Reis, ex-Governador do Estado,
no claro, não poderíamos deixar de vir à tribuna prestar nosso
no escuro. tributo à memória desse grande cidadão brasileiro,
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que demonstrou, na sua passagem aqui na Terra, va- tal, a galeria Açu-Açu, com o objetivo de garantir um
ler a pena se incorporar à tão nobre tarefa de adoçar espaço de divulgação para os artistas catarinenses.
mais a alma humana. A trajetória de Bell, tão rica quanto criativa, defi-

Por toda sua pujança, por todo seu conhecimen- niu-se a partir de 1959, quando o jovem poeta alis-
to, poderíamos ficar o dia inteiro tecendo comentári- tou-se no Exército e foi servir no Rio de Janeiro. Na
os, alguns mais técnicos, outros pitorescos. Mas o Cidade Maravilhosa, tomou contato com um universo
que tem de ser enaltecido é a grande alma desse ci- até então desconhecido para o rapaz do interior, so-
dadão, sua sutileza, e a grande vontade de fazer com bretudo quando ingressou na faculdade para fazer
que as pessoas se dedicassem um pouco mais a cursar Ciências Sociais. Como ele próprio contava, vi-
essa beleza emanada das profundezas daquilo que é veu o deslumbramento das grandes bibliotecas, onde
bom do ser humano, através da poesia. conheceu os maiores nomes do modernismo nacio-

Cumprimento Pedro Henrique, demais familiares nal e internacional. Com o tempo e o convívio nos
e todo o círculo artístico-cultural de Santa Catarina, do centros de cultura, travou relações pessoais com al-
qual muito me orgulho ser um dos representantes. guns dos expoentes da poesia brasileira, como Mano-

Quero dizer a você, Pedro, que, além de sentir-me el Bandeira, Cecília Meirelles e Carlos Drummond de
orgulhoso por ser um admirador de Lindolf Bell, sin- Andrade, seu mais ilustre admirador.
to-me orgulhoso de estar aqui citando uma bela pessoa, A partir de então, e fundada a Catequese Poéti-
um grande brasileiro e, acima de tudo, um grande cata- ca, Lindolf Belllançou-se à tarefa de difundir a poesia
rinense! a lugares de acesso público, literalmente levando-a

Sra. Presidenta, o poeta catarinense Lindolf Bell para a rua. Tratava-se ali de conceber a cultura como
estaria completando 63 anos neste 2 de novembro. objeto de troca, como resultado da interação de vári-
Falecido prematuramente em 1988, deixou não ape- as linguagens, por meio da qual pintores, atores, poe-
nas um vazio no cenário da poesia brasileira, mas tas ou escultores produzissem a partir de um grande
também um exemplo de militância em favor da causa convívio, permeado pela participação do público.
poética, como poucas vezes se tem notícia. Foi este projeto original, cujo alcance talvez o

Com 18 livros publicados, traduzidos em vários idi- Brasil ainda não tenha percebido, que fez deste per-
omas, Lindolf Bell notabilizou-se por buscar divulgar a formático poeta-pintor um homem raro, verdadeira-
poesia de forma não convencional, valendo-se especial- mente contributivo em termos da cultura regional e
mente da leitura em espaços públicos e abertos, congre- nacional. Nessa medida, esperamos que a homena-
g~n~, assim, t~as a~ ~madas da populaçã~ ..Com a gem que hoje prestamos à sua memória seja também
cnaçao do mo.vlmento In~itul~do Catequese Poetlca, em um incentivo às novas gerações, para que, inspiradas
1964, Bell dedIcou-se à difusao de arte e cultura nas pra- por seu exemplo, voltem a ocupar as praças públicas
ças públicas, em atividade até então inédita no País. Por como palco natural de todas as manifestações artísti-
sua iniciativa, ~tádios, praias, portas de fábrica, ruas, te- cas, dessa forma reivind icando a iniciativa de promo-
atros, bares e Viadutos foram transfonnados em palcos a ver e participar da vida cultural do País.
céu aberto, onde declamava seus poemas, para deleite M"t b' d' (O d é . t d )
das platéias mais variadas. Sua formação de ator, aliada UI o o nga o. ora ar cumpnmen a a.
à profunda impressão que lhe causara, na infância, a A SRA. PRESIDENTA (Luci Choinacki) - Con-
arte declamatória de sua mãe, garantiu-lhe a execução cedo a palavra ao Deputado Edinho Bez, pelo PMDB.
de magníficas performances, lembradas com emoção O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Sem revisão
por poetas de renome, como o paranaense Paulo Le- do orador.) - Sra. Presidenta, nobres Parlamentares;
minski. Sr. Pedro Henrique Bell, filho do homenageado; Sra.

Com o mesmo propósito de difundir a poesia, Lena Peixer, amiga pessoal do homenageado; Depu-
agora para além das páginas dos livros, Lindolf Bell tado Renato Vianna, ex-Prefeito de Blumenau, com-
criou os "corpoemas", camisetas com inscrições poé- panheiro de partido; Deputado Vicente Caropreso, re-
ticas, painéis-poemas, cartões postais e outros recur- presentante do PSDB; Deputado Antônio Carlos Kon-
sos de natureza visual. Aqui, era sua formação como der Reis, companheiro de bancada e ex-Governador
artista plástico que se somava ao talento poético, cri- de Santa Catarina; demais convidados, o PMDB, por
ando peças multimídia, que tocavam a sensibilidade intermédio deste Deputado e do Deputado Renato Vi-
de todos os que acreditavam na arte como uma forma anna, e atendendo a um apelo feito ontem pelo Prefei-
profunda de comunicação. Também como crítico de to de Joinville, Sr. Luiz Henrique da Silveira, uma das
arte e marchand, fundou em Blumenau, sua terra na- principais cidades culturais do Brasil, presta tributo de
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justo reconhecimento ao grande poeta catarinense cem anos da criação da Associação Comerciallndus-
Lindolf Bell, falecido em 10 de dezembro de 1998. trial de Blumenau - comemorada ontem no Tabajara

Além de escritor talentoso, foi ele um dos mais Tênis Clube, em Blumenau - e permanecer em Brasí-
ativos promotores culturais. Em 1964, criou a Cateque- lia para, nesta manhã, associar-me às justas home-
se Poética, movimento pioneiro na distribuição da cul- nagens prestadas a Lindolf Bell, o maior poeta con-
tura em espaços abertos no País. Desenvolveu, então, temporâneo de Santa Catarina. Quero aqui, na pre-
intensa atividade, servindo-se de praças de poesia, sença do seu filho, tão amado, Pedro Bell, e na ausên-
painéis-poema, "corpoemas" - camisetas com poe- cia de Rafaela, juntar essas homenagens àquela que
mas, em nível industrial-, cartões postais, papéis-car- foi nossa colaboradora intensa na administração pú-
ta, além de realizar o primeiro programa de poesia tele- blica de Blumenau e que dividia o talento e a grande-
visivo no País, na TV Coligadas de Blumenau. za da sensibilidade artística com seu marido, Lindolf

Não só o interesse pela escrita, mas, sobretudo, Bell, a também saudosa Elke Bell. Utilizo-me da ex-
a idéia de oralidade dentro do poema Lindolf Bell her- pressão do próprio poeta: "Serei breve, mas não tão
dou de sua mãe, a qual, segundo ele, era uma guerre- breve que a eternidade deste instante me escape ao
ira lírica, uma doce guerreira que tinha a coragem de coração". A Catequese Poética deflagrou um movi-
se levantar e dizer poemas. mento popular, comandado por Lindolf Bell. Dizia ele:

Apoiado, pois, no exemplo matemo, Undolf Bell ini- "Nasci de uma ge~ação de crianças traída.s, pr~li.ban-
ciou-se e permaneceu na arte da poesia, cuja valoriza- do, nos seus movlmentos,_os mor:n~ntos IIbertanos e
ção e divulgação no Brasil se deve mutto, sem dúvida, à as profundas transformaçoes soCiaiS dos novos tem-

extraordinária sensibilidade visão criatividade pos." Além de poeta, Lindolf Bell foi promoteur da
e determinação do notável autor d'e "As Annamarias". cultura, foi marchand das genuínas e mais autênticas

. manifestações artísticas e culturais de Santa Catari-
Vale repetir as palavras d: quem .testemunhou na e do Brasil. Da sua galeria Açu-Açu, Lindolf Bell in-

bem de perto o seu trabalho e pode, assim como Pau- t' d' I b d rt' t t'. . . . . cen Ivava, IVU gava o ras e a IS as ca annenses,
lo Lemlnskl, emitir as mais exatas e esclarecedoras C . Ot 'I' M" A .. G'd H, _ . .,,,. como esar aCI 10 ano vanclnl e UI o euer a
apreclaçoes a respeito do poeta recItalista: Nunca tl- t t' bé d f '
nha visto ninguém dizer poemas tão bem, com tanta quem e~pr~s ou am ~ com seu poema, e o,rma
't 'd d t t t nt do l'n'lo de oz d extraordlnanamente ennquecedora a essas manlfes-In ensl a e, an a garra, a o m v, o - í', b P d D P' C
gesto e do sentido. A Catequese de Bell, a vanguarda taçoes art stlcas, em como e ro antas, itt~. .a-
da palavra dita, é um tempo forte dessa efervescên- margo, ~e~t.re outros: ~a ~esma forma, ele dIVld~U,
cia. Bellvindo, Lindolf!" desde o IniCIO da ~~a Infancla, o t.alento e a express~~

, . da cultura com Pencles de Medeiros Prado, Urda Kru-
. Confor~e observou o, própno Llndolf .B~I,~ a r~s- ger, Maria Eulália, Wilson Nascimento, Bráulio, Marti-

peito do movimento q.ue IIdero~ na poes~a. ~qUllo nho Bruning, e também com os artistas plásticos Lí-
cresceu na base do.gnto, do p~lt~, da dedlcaçao ab- gia Russenk Neves, Hélio Hannemann, Rubens Oes-
soluta, at~a~és de leituras ~ re.cltals ~elas praças, bo- trem, dentre outros. Desta forma, quero associar-me
ates, estadlos, portas de fabrica, u~lversldades, clu- às manifestações aqui tão justas dirigidas a esse
be~ e todos o~tros esp.aços ~!ternatlvos, como esca- grande poeta catarinense, casado com a artista e es-
danas e ~alenas das cidades. . cultora Elke Hering. Os dois gênios se completavam

. Estl~eram a seu lado, na ep~~a, com,o poetas no talento com raro brilhantismo. A coleção de peças
mais asslduos da .C.atequese Poetl.ca, LUIz C~rlos de cristal de Elke Hering é, sem dúvida nenhuma, um
Matt~s, Iracy Gentllll, Rubens Jardim, Max Muller, raro patrimônio artístico produzido pela sensibilidade
Rem Cardoso, Ronald de Carvalho. humana. O Colete Espacial, incrustado em uma das

Entre as obras de Lindolf 8ell, incluem-se: "Os praças principais da cidade de Blumenau, demonstra
Póstumos" e "As Profecias" (1962); "Os Ciclos" (1964); a veneração e as homenagens do povo blumenauen-
"Convocação" (1965); "Curta Primavera" (1966); "A Ta- se e catarinense a esse grande poeta. Nascido no Dia
r~fa" (1967); "As Annamarias" (1971); "Código das de Finados, numa de suas primeiras obras dizia Lin-
Aguas" (1984). dolf 8ell: "Nasci no Dia de Finados. Foi muito amor

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado que me legaram esse pai de nome Theodor e essa
Renato Vianna. mãe de nome Amélia". Certamente, para finalizar, De-

O Sr. Renato Vianna - Sra. Presidenta, Sras. e putado Edinho Bez, meu colega de partido, não fugin-
Srs. Deputados, confesso que fiquei dividido entre do à regra, à exceção do grande poeta Fernando Pes-
participar das comemorações pelo transcurso dos soa, o poeta Lindolf Bel! era um fingidor; tingia tão
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completamente que chegava a fingir que é dor a dor
que deveras sente. Muito obrigado!

O SR. EDINHO BEZ - Obrigado, nobre Deputa
do Renato Vianna, que falou com alma, coração, so
bre o nosso homenageado, Lindolf Bell, com quem
conviveu de perto.

Como afirmação de seu legado e do compro
misso com a eternidade da poesia, ouvimos Lindolf
Bell recitar, com a emoção de sempre:

A face inversa da luz
onde me extravio
e não cessarei jamais.
Pois menor que meu sonho
não posso ser.

Concluindo, o PMDB reitera a justiça da home
nagem a Lindolf Bell, que, além de escrever, preocu
pou-se em ensinar as pessoas a ler e a ouvir poesia.
Nosso reconhecimento, respeito e admiração, pois, a
Lindolf Bell, que, sobretudo, tinha perfeita consciência
de que "o papel do poeta é ser uma luz na sociedade".

Muito obrigado! (O orador é cumprimentado.)
A SRA. PRESIDENTA (Luci Choinacki) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Carlito Merss, pelo PT.
O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Sem revisão

do orador.) - Sra. Presidenta, primeiro uma justificati
va: em função de o meu vôo ter atrasado, cheguei
pouco depois do início da sessão. Durante o vôo, lem
brava-me desta Sessão de Homenagem e procurava
algumas palavras para homenagear o nosso grande
poeta. Coincidentemente, a comissária distribuiu o
jornal A Notfcia, de hoje, que traz a capa inteira de
homenagem ao nosso grande poeta. Não poderia es
capar à frase mais famosa, pelo menos para mim:
"Serei breve, mas não tão breve que a eternidade es
cape do coração".

Nessa reportagem há um texto da jornalista Néri
Pedroso, que faço questão de ler, porque realmente
me emocionou, que diz:

O Poeta que amava os girassóis.
Saudades do 8ell, do homem que abri

gava o mundo no coração, que amava os gi
rassóis, que tinha olho azul esperançoso e
via tudo como missão, encarando a pafavra
como uma dádiva e fazendo dela um instru
mento de comunhão e solidariedade, o prin
cipal pressuposto da Catequese Poética. Fi
camos fragmentados depois de sua partida,
ele que já dizia: "Quanto mais sozinhos, me
nos inteiros. Só nos bastamos na proximida
de, em bando". E o bando sem efe é muito
pouco. Lembro que naquele dia eu estava
com roupa branca, toda pronta para a festa

do aniversário, quando soube do susto que
logo depois levou o poeta embora. Confes
so: nunca chorei, porque sabia a concretude
de algo brilhante que se manteria transfúci
do. Mais do que tristeza, sentia-me invadida
pela riqueza do encontro, pela grandeza da
obra e do pensamento de Belf. Inexpficavel
mente, naqueles dias de morte, sentia-me
agradecida por saber um homem na terra,
revelador de que a "palavra pode ser seda,
aço, dependendo do buril do coração".

Mergulhada no drama da humanidade,
a poesia se mantém vibrante. Fala da vida,
da terra, da infância, do destino, da solidão,
do efêmero, do transcendente, do sonho, da
esperança. Nunca enterrei Be((. Para mim,
ele vive. Sua voz transparece, o azul do
olho agora está no céu. Assim sigo, não in
teira. Assim o lembro da cor dos girassóis.

Esse texto de Néri Pedroso, amiga que atua na
área da cultura, guerreira na divulgação de trabalhos
de poetas, de músicos, de teatreiros, diz tudo do sen
timento que todos aqueles que tiveram mais contato
com Lindolf puderam expressar.

Faço dessas palavras da Néri minha homena
gem a seu pai. E, com certeza, como diz eJa: "ele está
ainda aqui".

Muito obrigado. (O orador é cumprimentado.)
A SRA. PRESIDENTA (Luci Choinacki) - Antes

de encerrar a sessão, convido todos os presentes a se
dirigirem ao Salão Branco do Congresso Nacional, para
abertura da exposição "Vida e Obra, Lindolf Bell- Frag
mentos", que acontecerá até o dia 19 nesta Casa, para
que todos possam ter oportunidade de conhecê-Ia.

Em um pacote de pão como este, Lindolf SeU come
çou a levar poesia a todos. Foi a sua catequese poética:
"Precisamos de poesia e de pão". Essa combinação re
presentou a grande revolução cultural. A beleza não existe
sem comida, sem ternura, sem distribuição de renda.

Vamos entregar aos presentes essa pequena
lembrança, em profunda homenagem a Lindolf 8ell,
que gostaria de partilhar com todos os pobres a poe
sia e o pão.

Agradecemos a todos a presença.

V - ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Luci Choinacki) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Luci Choinacki) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 10 horas e 58
minutos.)
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Ata da 228a Sessão, em 6 de novembro de 2001

Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente - Efraim Morais, 10 Vice-Presidente - Barbo
sa Neto, 2 0

Vice~Presidente - Pedro Valadares, 10 Suplente de Secretário - Themístocles
Sampaio - Pedro Chaves, § 2 0 do art. 18 do Regimento Interno

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

Efraim Morais
Severino Cavalcanti

Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALMIR SÁ

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

Presentes de Roraima: 4

Amapá
ANTONIO FEIJÃO .

BADU PICANÇO

EDUARDO SEABRA

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 4

Pará
BABA

PAULO ROCHA

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Parâ: 3

Amazonas
EULER RIBEIRO

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 2

Rondonia
EURlpEDES MIRANDA

MARINHA RAUPP

OSCAR ANDRADE

SÉRGIO CARVALHO

Presentes de Rondonia: 4

Acre

Nilton Capixaba

Ciro Nogueira

Pedro Valadares.

PPS

PPB

PFL
PFL

PSDS
PL
PTS
PFL

PT
PT
PSOS

PFL
pedoS

PDT
PMDB

PL

PSDB
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JOÃO TOTA PPB
NilSON MOURÃO PT
Presentes de Acre: 2

Tocantins
ANTONIO JORGE PTS
IGOR AVELlNO PMOS
PASTOR AMARILDO PPB
Presentes de Tocantins: 3

Maranhão
CESAR BANDEIRA PFL
GASTÃO VIEIRA PMOS
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB
NEIVA MOREIRA por
PAULO MARINHO PFL
PEDRO FERNANDES PFL
PEDRO NOVAIS PMDB
Presentes de Maranhão: 7

Ceará
ANíBAL GOMES PMDB
CHIQUINHO FEITOSA PSDB
EUNlclO OLIVEIRA PMOB
INÁCIO ARRUDA pedoS
JOSI: UNHARES PPB
MANOEL SALVIANa PSDB
MORONI TORGAN PFL
NELSON OTOCH PSDB
PIMENTEL GOMES PPS
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB
SÉRGIO NOVAIS PSB
VICENTE ARRUDA PSDB
Presentes de Ceará: 12

. Piaui
B.SÁ PSDB

HERÁCLITO FORTES PFL
PAES lANDIM PFL

THEMlsTOClES SAMPAIO PMDB
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WELLlNGTON DIAS

ÁTILA LIRA

Presentes de Piauí: 6

Rio Grande do Norte
IBER~ FERREIRA

NEY LOPES

SALOMÃO GURGEL

Presentes de Rio Grande do Norte: 3

Paraíba
ARMANDO AB[UO

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 6

Pernambuco
CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

FERNAN DO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOCtNCIO OLIVEIRA
o

JOEL DE HOLLANDA

JOS~ CHAVES

LUCIANO BIVAR

LUIZ PIAUHYLlNO

MARCOS DE JESUS

MAURILlO FERREIRA LIMA

PEDROCORR~

PEDRO EUGtNIO
WOLNEY QUEIROZ

Presentes de Pernambuco: 15

Alagoas
JOÃo CALDAS

PT
PSOB

PTS
PFL
POT

PSOB
PT
PTS
PMDB
PSDB
PFL

PSOB
PPS
PSB
PT

PSB
PFL
PFL
PMDB
PSL
PSDB
PL
PMDB
PPB
PT
PDr

PL
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REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 2

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

JORGE ALBERTO

Presentes de Sergipe: 2

Bahia
CORIOLANO SALES

FÉLIX MENDONÇA

GEDDEL VIEIRA LIMA

JAIME FERNANDES

JAQUES WAGNER

JORGE KHOURY

JOSÉ CARLOS ALELUIA

JOÃO ALMEIDA

JOÃO CARLOS BACELAR

JUTAHY JUNIOR

LUIZ MOREIRA

MILTON BARBOSA

MÁRIO NEGROMONTE

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

REGINALDO GERMANO

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 19

Minas Gerais
CUSTÓDIO MAnos

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

GILMAR MACHADO

JOÃO MAGALHÃES

JOÃO MAGNO

LAEL VARELLA

PPS

PSOB

PMOB

PMOB

PTB

PMOB

PFL
PT
PFL
PFL
PSOS

PFL
PSOB

PFL
PFL
PPB
PFL
PFL
PFL
PSOB

PFL
PT

PSOB
psoa
PSDa

PFL
PT
PMOB
PT
PFL
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MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

I'IIILMÁRIO MIRANDA

ODELMO LEÃO

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

SILAS BRASILEIRO

INALFRIDO MARES GUIA

Presentes de Minas Gerais: 16

Espírito Santo
RICARDO FERRAÇO

RITA CAMATA

Presentes de Espírito Santo: 2

Rio de Janeiro
CARLOS NADER

OR. HELENO

LAURA CARNEIRO

LUIZ SÉRGIO

RODRIGO MAIA

VIVALDO BARBOSA

Presentes de Rio de Janeiro: 6

São Paulo
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

CORAUCI SOBRINHO

DR. HÉLIO

IARA BERNARDI

.JAIR MENEGUELLI

JOSÉ DE ABREU

.JOSÉ GENOINO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

,IOÃO EDUARDO DADO

KINCAS MAnOS

LUCIANO ZICA

NEUTON LIMA

PROFESSOR lUIZ1NHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

PPB
PL

PT
PPB
PL
PS08
PMDS
PTS

PPS
PMDB

PFL
PSDB
PFL
PT

PFL
POT

PSDB
PFL

POT

PT

PT

PTN
PT
PDT

PDT
PSB

PT
PFL
PT
PT

PTB
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SALVADOR ZIMBALDI PSDB

VALDEMAR COSTA NETO PL

XICO GRAZIANO PSDB

Presentes de São Paulo: 18

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO PFL

PEDRO HENRY PPB

TETÉ BEZERRA PMDB

Presentes de Mato Grosso: 3

Distrito Federal
ALBERTO FRAGA PMDB

OSÓRIO ADRIANO PFL

PEDRO CELSO PT

Presentes de Distrito Federal: 3

Goiás
ALDO ARANTES pedoBo

EULER MORAIS PMDB

.IUQUINHA PL

PEDRO CHAVES PMDB

ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB

Presentes de Goiás: 5

Mato Grosso do Sul
JOÃO GRANDÃO PT

MANOEL VITÓRia PT

NELSON TRAD PTB

Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

Paraná
AFFONSO CAMARGO PSDB

I\LEX CANZIANI PSDB

CHICO DA PRINCESA PSDB

DILCEU SPERAFICO PPB

GUSTAVO FRUET PMDB

IVANIO GUERRA PFL

JOSÉ BORBA PMDB

l.UIZ CARLOS HAULY PSDB

MOACIR MICHELETTO PMDB

MÁRCIO MATOS PTB
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NELSON MEURER

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RUBENS BUENO

Presentes de Paraná: 14

Santa Catarina
ANTÓNIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHO BEZ

JOÃO MATOS

LUCI CHOINACKI

HENATO VIANNA

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 7

Rio Grande do Sul
ALCEU COLLARES

AUGUSTO NARDES

DARCislO PERONDI

EDIR OLIVEIRA

EZIDIO PINHEIRO

FIORAVANTE

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

ORLANDO DESCONSI

PAULO PAIM

POMPEO DE MAnos

Presentes de Rio Grande do Sul: 13

PPB
PMOB
PT
PPS

PFL
PT
PMOB
PMOB
PT
PMOB
PSOB

PDT
PPB
PMOB
PTB
PSB
PT
PMOB
PT
PMOB
PSOB
PT
PT
POT



111 - EXPEDIENTE

11 - LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

o SR. PROFESSOR LUIZINHO, servindo como
22 Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SA. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Passa-se à leitura do expediente.

Não há expediente a ser lido.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, informo que o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
vai se manter em obstrução. Solicitamos a todos os
Deputados do Bloco que não marquem presença no
plenário enquanto não for resolvido o problema da
greve dos professores das universidades públicas e
dos servidores do INSS, que é de responsabilidade
do Governo e não do Congresso Nacional. Na hora
em que houver negociação com os grevistas e vir
para esta Casa um projeto, estaremos prontos para
votá-lo em um minuto. Enquanto isso não ocorrer,
vamos estar em obstrução no plenário e nas Comis
sões, particularmente na Comissão de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Passa-se ao

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Fer
nandes.

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos vendo as pesquisas sobre a su
cessão presidencial mostrar que a Governadora do
Estado do Maranhão vem recebendo por parte do
povo brasileiro atenção muito especial. S.Exa. chegou
à casa dos 20% de intenção de voto.
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1- ABERTURA DA SESSÃO Registramos a determinação e a convicção da
Governadora como política. Embora filha de um gran
de político, o Senador José Sarney, ela tem vôo pró
prio e está mostrando ao País que é possível que nós,
do PFL, cheguemos lá. Temos um plano de governo.

Sr. Presidente, em função de ter alcançado es
ses índices já em novembro, S.Exa. começa a rece
ber por parte de alguns políticos pancadaria.

Quero dizer que vamos responder.

Falam que no Maranhão são cometidos crimes
contra crianças, e não são resolvidos. É verdade, mas
a polícia do Estado está atenta e procura resolvê-los.

Não lembram mais os paulistas do "maníaco do
parque", e, os cariocas, de Fernandinho Beira-Mar, que
passou anos e anos solto? Eles nã'o se lembram de que
a Inglaterra teve Jack, o Estripador, e que se passaram
décadas sem que ele jamais fosse descoberto? Agora
imaginam que a polícia do Maranhão tenha de resolver
imediatamente esses crimes, que achamos ser preme
ditados e estar sendo praticados por várias pessoas.

Mas estamos atentos.

A Folha de S.Paulo, na sua edição de ontem, ti
rando proveito das palavras da Governadora, diz que
a polícia do Estado do Maranhão deveria ser a mais
bem paga do País. Não sabe o jornal ou quem plantou
a notícia na Folha de S.Paulo que somos o Estado
mais pobre deste País. O Governo do Estado do Ma
ranhão faz uma ginástica muito grande para cumprir
seus compromissos.

O Maranhão, Sr. Presidente, é um Estado pobre,
mas tem a melhor distribuição de renda.

Existem maus maranhenses plantando notícias
contra nossa Governadora. Mas vamos responder a
todas. Quero saber quem vai bater: se o PT, que está
envolvido com essas questões no Rio Grande do Sul;
se o PDT, que começa a ser envolvido pela revista
Veja devido à fortuna de seu líder maior; se o PSDB,
que não consegue subir nas pesquisas; ou se o
PMDB, que não se decide. Queremos saber, porque,
no Maranhão, sabemos quem bate! É uma ala do
PSDB e do PSB. E vamos responder! Viemos para fi
car. E temos coro grosso. Todos esses preconceitos
contra a mulher e o nordestino vamos enfrentar nas
urnas.

Queremos ir para o debate. Temos um plano de
governo. Precisamos preservar a estabilidade econômi
ca deste País, mas também temos de dar atenção ao
social. Precisamos dar ao povo educação e saúde de
qualidade. Precisamos de melhor distribuição de renda.
Não podemos dar prioridade só aos banqueiros. Temos
de priorizar os empresários, os produtores deste País.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
A lista de presença registra na Casa o compareci
mento de 189 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.
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Portanto, Sr. Presidente, vamos topar a briga. Nossa solicitação, insisto, tem por base escla-
Vamos apanhar? Vamos. Mas saberemos responder. recer a sociedade brasileira sobre essa renegocia-

Agora, os partidos que atiram a primeira pedra ve- ção, u~a vez que ela envolve recu~sos públic..?s e,
jam se têm telhado de vidro. Vejam o que está aconte- e~.multos cas?s, trata-se de subsidiO, de perdao da
cendo no Acre. É PI. Vejam o PDT metendo a mão no divida. E a .socledade tem de saber ~ que está acon-
jarro. Pelo menos a revista Veja traz essas informações. tecendo, VistO que é ela quem esta pagando esse

P rt t d t· mos ara a valor. Não somos contra a renegociação; pelo con-
o an o, somos nor es Inos e va p . . . It . d' t' A

lut R S rt á P 'd t trano, a agncu ura precisa e Incen IVOS. gora, oa. oseana arney com ce eza ser a resl en a - d
d t P . , " setor nao pode se tornar fonte barata e recursos

es e ais. para financiar outros segmentos. Sabemos de ca-
. _O SR. EZIDIO PINHEI~O (Bloco/PSB - RS. Sem sos de produtores que renegociaram suas dividas,

revlsao d~ or~dor.) - Sr. Pr.esldente, Sras. e Srs.. Depu- embora para estes a agricultura constitua apenas
tados, pnmelramente, refiro-me a um requenmento bico. Estão utilizando o dinheiro subsidiado pelo
que encaminhei a esta Casa, no dia de ontem, pedindo Governo para comprar apartamentos na cidade e
explicação ao Ministro da Fazenda e ao Presidente do carros de luxo.
Banco Central sobre a renegociação das dividas. Minha preocupação é com os demais segmen-

Houve u.m acert~ ~a .s~mana passada ent~e. a tos da sociedade: como ficam o micro e o pequeno
bancada ruralista, o Mlnlsteno da Fazenda e o Mlnls- empresário que estão devendo; o assalariado que
tério da Agricultura. perdeu o emprego e que tem de pagar suas contas;

Preocupa-nos o volume de recursos que envol- aquele que quer estudar e não tem dinheiro para
ve essa negociação, que deixou de fora os pequenos pagar a faculdade?
agricultores de todo o Pais, aqueles que são financia- Queremos, repito, transparência no processo de
dos pelo PRONAF. renegociação, a fim de que a sociedade possa jul-

Se solicitamos as explicações devidas, é para pre- gá-Io. Po~ isso ~licitam?~ ao Ministério a relação de
servar os interesses daqueles que de fato têm de rene- quem V~I negociar as d.lvldas e o valor dos recursos
gociar sua divida. Mais de R$20 bilhões estão sendo re- que estao sendo neg~~la~os. _ _
negociados até o ano 2005, e isso nos preocupa porque . Defendemos a relvlndlcaç~o da Confederaçao Na-
não existe um critério definido. Inclusive, alguns tipos de clo~al dos T~alhadores na Agricultura - CONTA~, que
. . esta ressentida com o Governo pelo fato de este nao ne-

finanCiamento envolvem grande soma de recu~sos. . gociar as dividas dos pequenos produtores, que hoje re-
Nobres Deputados, defendo a concessao de In- presentam apenas 11 % da dívida agricola brasileira e,

centivos ao setor produtivo, desde que assentados portanto, são mais de 80% das famílias financiadas.
em critérios racionais, não se generalizando nem dis- Quer dizer, o tratamento é desigual a uns e a outros.
criminando, como ocorre com a exclusão dos peque- Sr. Presidente, apelo para esta Casa no sentido
nos produtores não securitizados. de que colabore para que obtenhamos essas infor-

Obtive informações de que um produtor somen- mações o mais depressa posslve!.
te, que será beneficiado pelo Programa Especial de Sr. Presidente, outro assunto. Solicito a V.Exa. a
Saneamento de Ativos (PESA), possui uma dívida de inserção nos Anais da Casa de oficio encaminhado
R$700 milhões. Esse valor representa a divida de 250 ao Sr. Ministro dos Transportes em que faço menção
mil agricultores familiares! à BR-386, que liga os Estados de Santa Catarina e

Portanto, é para dar transparência a essa rene- Rio Grande do Sul, no trecho entre os Municlpios de
gociação que apresentei requerimento de informa- Iral e Sarandi. Nesses 130 quilômetros os motoristas
ções solicitando aos Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr. têm de levar escada para sair dos buracos...
Presidente do Banco Central do Brasil a relação no- Estamos solicitando ao Sr. Ministro dos Trans-
minai dos beneficiados com a renegociação das divi- portes a reparação, o mais rápido posslvel, daquele
das rurais, com valores dos débitos, especificadas trecho, em virtude dos graves acidentes. Temos, tam-
por Estados e Municípios. Entendo que, devido ao en- bém, manifesto da própria Policia Rodoviária Federal,
volvimento de valores significativos de recursos públi- em que afirma que o maior problema da rodovia não é
cos, o que poderá comprometer outras metas e pro- o trânsito, não são os carros nem os motoristas, mas,
gramas sociais, a sociedade está no direito de conhe- sim a falta de condições de tráfego.
cer a identidade dos destinatários desses beneficios '
até como forma de não prejudicar os legítimos produ-
tores rurais.
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Of. n° 321/2001

Brasília, 5 de novembro de 2001

Exmo Sr.
Dr. Eliseu Padilha
DO. Ministro Dos Transportes
Brasília- DF

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Ao cumprimentarmos Vossa Excelência, reite

ramos a reivindicação da comunidade do Médio e Alto
Uruguai, por meio dos seus Prefeitos, Vereadores e
entidades representativas, que clamam pela recupe
ração e conservação da BR-386/158, trecho Iraí-Sa
randi, numa extensão de 128,7 quilômetros.

É desnecessário enfatizar a importância econômi
ca dessa rodovia, que se constitui na principal via de
acesso aos grandes centros, especialmente no trans
porte da produção, além de ligar o Centro-Sul do Estado
com o Extremo Oeste de Santa Catarina e do Paraná.

No referido trecho, Senhor Ministro, inexiste
qualquer serviço de conservação. As margens estão
tomadas pelas capoeiras. A pista da rodovia, comple
tamente sem sinalização, apresenta verdadeiras cra
teras, que causam acidentes graves e ceifam vidas
humanas.

Em Frederico Westphalen, Senhor Ministro, si
tua-se um importante campus da Universidade Regi
onal Integrada - URI, para onde convergem, diaria
mente, mais de 40 ônibus e centenas e outros veícu
los, transportando cerca de 3.000 universitários, que
enfrentam o perigo e o desconforto.

Diante do exposto, em nome da comunidade do
Médio e Alto Uruguai, que compreende mais de qua
renta Municípios gaúchos, renovamos nosso apelo, no
sentido de que providências urgentes sejam tomadas.

E na certeza de que a presente merecerá atenção
e acolhida de parte de Vossa Excelência, reiteramos
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente, - Ezídio Pinheiro, Deputado
Federal.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
meu pronunciamento tem a forma de prece. Teve iní
cio hoje, em Brasília, o julgamento dos quatro meni
nos que queimaram o índio Galdino dos Santos. Um
deles, menor de idade, já está solto.

Nesse caso, não se está julgando meramente o
hediondo crime cometido por quatro adolescentes.
Embora não queira formar juízo de valor, esses jo
vens representam o descaso com que a sociedade
brasileira sempre tratou os aborígines.

Esse crime tem história de 500 anos. Pergun
to-me quantos índios Galdino dos Santos, de todas as
tribos e nações indígenas, pagaram com sua vida coi
sas estúpidas como essa desde a vinda dos portu
gueses para o Brasil até o presente momento? Quan
tos ainda haverão de morrer, como ora está aconte
cendo em Roraima com dezenas de crianças, jovens
e adultos indígenas, pelas mãos do branco, pelas
nossas mãos, os chamados homens de bem, da soci
edade organizada, que se dizem portadores de uma
civilização diferente? Quantos ainda terão de morrer?
Quantos ainda haverão de sofrer o vexame e a injusti
ça criada pelos brancos para os brancos, para os
bens nascidos, para aqueles que têm dinheiro no bol
so? Quantos pobres deste País ainda haverão de pa
gar amargo preço simplesmente por terem nascido
pobres, negros, pardos, indígenas ou, finalmente. por
não fazerem parte da arrivista sociedade brasileira?

Sr. Presidente, foi muito feliz o companheiro De
putado Luiz Eduardo Greenhalgh ao afirmar que esse
julgamento será pedagógico; isto é. estará em julga
mento o que se permite ou não aos jovens da classe
média alta de Brasília.

Surpreendeu-me, na oportunidade, a desfaça
tez com que a sociedade tratou esse caso, principal
mente os argumentos dos rapazes, que não demons
traram arrependimento. Pior do que isso foi a manipu
lação que a juíza tentou dar ao caso, dizendo ser me
ramente ''tentativa de morte, seguida de morte."

Ora, tiveram tempo de planejar o homicídio de
forma quase cinematográfica. Preparam-se para isso:
primeiro, passaram pelo local; depois, foram comprar
álcool; voltaram; jogaram o álcool sobre o pobre do ín
dio; depois atearam-lhe fogo. Tiveram tempo mais
que necessário para refletir.

Trata-se de crime hediondo, sim, senhores!

Sr. Presidente, gostaria de manifestar minha so
lidariedade à nação pataxó, que hoje, em Brasília, ce
lebrará mística às 19 horas. Aproveito para convidar
todos os Parlamentares a comparecerem ao evento e
dizer ao povo pataxó que com eles haveremos de
construir uma civilização que respeite o povo autócto
ne e nativo deste maravilhoso País que é o Brasil!

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, primeiramente, manifesto a posi
ção do Partido dos Trabalhadores quanto ao que foi
informado pelo Líder do pedoB sobre o processo
de obstrução e de registro de presença no painel
com relação à greve do funcionalismo que envolve
vários segmentos, inclusive a Previdência. O
PCdoB contará com apoio da bancada e do Bloco
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da Oposição para fazer frente à problemática, que Inúmeros direitos poderão ser alterados
já dura há bastante tempo. Entretanto, agem como numa situação em que a maior parte dos sindica-
se nada estivesse ocorrendo. O Ministro continua tos são cartoriais, em que não há liberdade, auto-
deslocando-se pelo País e não move uma palha no~ia e estabilidade ~indicais. O~ .seja, nã~ h~ na
para resolver o problema da Previdência. Quanto à !ábnca regulamentaçao pa~a os dlng~ntes ~lndlca-
greve dos professores universitários, a despeito de IS. Essa que se quer destruir. E o gl.orlos? dlscu.rso,
acordo firmado voltaram atrás. que se tenta apres~nt~r de.mocrátlco, dIz que ISSO

, .. . _ fortalecerá a negoclaçao direta entre as partes.
O PT e os demais partidos da Oposlçao - have- Intell'zmente nto d e' d I _

. h . .- d PDT d PPS 'á ' o ca e ser la aque a cen
ra oJe reunlao o . e o - J se somaram ao trai sindical, engendrada no Palácio do Planalto à
PCdoB. Estamos pedindo a todas as Sras. e os Srs. época do Collor e tinanciada com o dinheiro do em-
Deputados do PT que não marquem presença no pai- presariado para poder combater a Central Única
neL Obstruiremos também as votações na Comissão dos Trabalhadores, conseguiu calar muitos. Todas
de Orçamento. Não tenho dúvida de que esta postura as manchetes deixaram isso mais que evidente.
é do conjunto do Bloco da Oposição. Todos os dirigentes da época em entrevistas tive-

A segunda questão diz respeito a tema que está ram a cara de pau de dizer que se sentaram à
em debate na Casa. mas que ainda não tomou a mesa com. ColI<?r para montar u~ p~ol de empre-
grande imprensa nem despertou o calor da discussão sas para financia! ~ma central sindical para co~-
na sociedade. Trata-se de projeto do Ministro do Tra- bater a Central U.n1ca dos Trabalhado~es. ~bvla-

. mente, empresariado e Governo estao aliados
balho, FrancIsco Dornelles, que pretende desregula- para aprovar esse projeto.
mentar e destruir os direitos conquistados a duras pe- E' t . I A • t' d d. .. es aVIo encla que vemos con ra a socle a e
nas pelo movlment.o ~Indlcal e pelas trabalhadoras e brasileira e os trabalhadores, mas acreditamos na for-
trabalhadores brasileiros. çaprogressista e responsável desta Casa. O Governo

A licença maternidade, a licença paternidade, o deve retirar o regime de urgência desse projeto. Não o
descanso semanal remunerado, o pagamento do ter- aprovaremos!
ço constitucional de férias, o Fundo de Garantia e ou- O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT -
tros vários direitos trabalhistas e sociais são regula- RJ.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
dos pela Constituição. Estes são inalterados. Só falta- aqueles que acompanham a vida pública brasilei-
va querer que lei ordinária mudasse a Constituição! ra ficaram chocados e estarrecidos diante de ma-

Há imenso legado, organizado e definido por t~ria da r7vi~ta Veja, que procura, por me.io de ila-
legislação própria. São leis que estabeleceram di- çoes, atribUir ao ~oye.rnador ~eonel BrI~ola au-
reitos básicos mínimos para evitar o trabalho es- mento de seu pat!lmon!o,.ocorndo em penodo em

. • . É . que ocupou funçoes publicas.
cravo e a vlolencla contra o trabalhador. a legis-
la ão existente. A revi~ta yeja tem grande r~s~onâ.ncia nacio-

ç ...•. ... . na!. Sua edltorla conta com profiSSionais altamen-
. A glOriosa IntelJgencl~ do MlnI~terlo do Trabalho te respeitados e qualificados. Por isso torna-se ina-

envIou a esta Casa u~ proJ~to de leI. Se este for apro- creditável como, em meio a tantos profissionais
vado, o que for negOCiado diretamente entre os traba- tão qualificados, tenha procurado tirar ilações sem
Ihadores e os patrões se sobreporá à legislação. Des- apontar fato ou ato material algum que impute ao
ta forma, anula-se o poder que a legislação já fornece, Governador Leonel Brizola ato ilícito, amoral ou
a base mínima de qualquer início de negociação. E se não recomendável a qualquer cidadão, muito me-
isso for conquistado acima do que está legislado, terá nos a alguém que faz parte da vida pública.
valor sobre a legislação e não poderá a patronal ou Leonel Brizola está há mais de cinqüenta anos na
outro segmento entrar com recurso para anular acor- vida pública. É imensa, intensa e longa sua carreira. Du-
dos que acrescentam direitos acima da legislação. rante todo esse período, sua conduta sempre foi ilibada

O que se está propondo é que o acordo possa e jamais foi arranhada. Teve sua vida vasculhada pelo
anular direitos consolidados na legislação. Isso é de regime militar, que tez o que podia e o que não podia em
uma violência tamanha! Tem poder de destruição! É a torno de sua vida pessoal e do seu patrimônio. Nunca
barbárie, é acabar com a relação mínima de defesa encontraram irregularidade alguma. Pelo contrário.
dos direitos dos trabalhadores! Leonel Brizola foi Secretário de Obras Públicas,

Por exemplo, poderão ser negociados a jorna- Prefeito de Porto Alegre, Governador do Rio Grande
da de trabalho, o final de semana remunerado, as do Sul, importante e poderoso Estado da Federação.
férias, a idade de trabalho, as condições de paga- Foi também, por duas vezes, Governador do Estado
mento do 13° salário. do Rio de Janeiro e, em alguns momentos, teve in-
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fluência política sobre a Prefeitura da cidade do Rio ra que o seja. Aliás, é o que acontece com os brasilei-
de Janeiro. Foi gestor de imensas quantias orçamen- ros que para lá vão, quer como engraxates, quer
tárias e responsável pela execução de orçamentos de como trabalhadores na limpeza, motoristas ou outros:
grande importância no País e em diversos momentos. naquela economia próspera, só conhecem prosperi-
Agora, a revista Veja procura, por deduções e ilações, dade. Mas quero dizer que me lembro que João Otá-
dizer que Leonel Brizola praticou ato reprovável por vio foi trabalhar como calculista de risco de seguro
ter triplicado seu patrimônio no último período de vin- para entidades privadas e para o Judiciário. Depois,
te anos. soube que, munido da parte da herança recebida da

Como Governador do Rio de Janeiro, Brizola mãe, passou a se dedicar a compra e reforma de ca-
construiu 500 escolas de tempo integral, os CIEPs, 49 sas velhas, com financiamentos de bancos america-
Ginásios Públicos, a Universidade do Norte Flumi- nos. Fiquei feliz em saber que, assim como a econo-
nense, a Universidade da Tecnologia, iniciou o pro- mia americana, seu trabalho também hoje é próspero.
cesso de saneamento da Baixada Fluminense, cons- Conheço esses imóveis, essa fazenda e esses
truiu estradas, o Sambódromo/Escola, enfim, inúme- locais que a reportagem procura apresentar como
ras obras que, para se ter uma idéia, consumiram suntuosos. Pelo privilégio de privar da intimidade de
mais cimento e ferro do que a construção de Brasília Leonel Brizola, posso afirmar que são instalações
no período do Presidente Juscelino Kubitschek. simples, correspondentes ao padrão de classe média

Sem apontar qualquer ato ilícito ou imoral prati- elevada, diferentemente das instalaçôes suntuosas
cado por Brizola, a revista faz referência ao aumento de qualquer pessoa da elite brasileira.
de patrimônio pela ocorrência de acréscimos de al- Sr. Presidente, estão assacando essas ques-
guns hectares de terras uruguaias. Como é que al- tões para enxovalhar a imagem, a dignidade e a hon-
guém, já tendo ocupado tantos cargos de tamanha ra de um homem de mais de 50 anos de vida pública
responsabilidade e já tendo gerido e executado volu- exatamente porque sabem que Brizola tem muito a
mosas verbas do Tesouro dos Estados dos quais foi oferecer à vida pública brasileira, especialmente nas
Governador, iria ferir sua conduta moral apenas para próximas eleições, mas o povo brasileiro e todos nós
acrescentar, em seu patrimônio, alguns hectares de que acompanhamos sua trajetória política somos tes-
terras uruguaias? Ora, era de se esperar de alguém temunhas de sua vida pública honrada, inatacável e
que fosse capaz de se apropriar de bens públicos, ilibada.
tendo a seu dispor centenas de milhões de reais, a Muito obrigado. !
obtenção ~e bens muito mais valiosos e em outros I~- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
gares e nao. e~ terras de pastagen~, terras ,urugual- _ Sras. e Srs. Deputados, achando-se presente o Sr.
as, ?~ brasl.lelras, dessas desvalOrizadas areas da Ronaldo de Oliveira Santos, eleito pela coligação
Amenca Latina... .... PMDB/PUPSO/PSDB, representando o Estado do

Apelo aos Jornalistas e profissionais de Impren- Rio de Janeiro em virtude do afastamento do titular
~a, .esp~cialmen!e aos ~alorosos e qua.lificados pro- convido S.Exa~ a prestar o compromisso regimental:
flsslonals ~a revl~ta Veja, para que reflitam..Que fa- .com o Plenário e as galerias de pé.
ça.m um calculo Simples: se os recursos auferrdos po.r (Comparece à Mesa o Sr. Ronaldo de Oliveira
Bnzola e. O. Neuza na .venda dos ~eus b~~s no BraSil Santos e resta o seguinte com romisso):
para fugirem ao confISCO do regime militar fossem "P P .
aplicados na poupança ou em qualquer outra aplica- .Pr?~eto Manter, Oef~nder e Cumprir a
ção financeira nacional ou internacional, como estari- ConstltUlçao, Observ~r. as Leis, Promover 0._Bem
am hoje? Teriam muito mais do que triplicado. Ou fa- Geral. do Povo Brasllelr~ ~ Sustent~r"a Unlao, a
çam o cálculo nos últimos 20 anos, como sugere a re- Integridade e a Independencla do BrasIl.
vista. E reflitam que Brizola comprou, vendeu, produ- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
ziu. Só poderia crescer seu patrimônio. Por que jogar - Declaro empossado o Sr. Ronaldo de Oliveira San-
maldade nisso? tos. (Palmas.)

Há indicações de que estão disponíveis na Inter- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
net dados do FED - o Banco Central americano - que Concedo a palavra ao nobre Deputado Expedito Júnior.
indicam que qualquer aplicação financeira feita em O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSOB - RO. Pro-
1967 estaria, hoje, oito vezes e meia mais elevada. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Procuraram dizer que seu filho João Otávio é Srs. Oeputados, a organização da sociedade civil em
hoje próspero empresário nos Estados Unidos. Toma- associações que realizam trabalho complementar ao



5614g Quarta-feira 7 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

dos setores público e privado é uma saudável tendên
cia dos tempos atuais.

O extraordinário fortalecimento do chamado
Terceiro Setor nas três últimas décadas, com a rápida
multiplicação de organizações não-governamentais
no mundo inteiro, está possibilitando uma frutífera re
flexão sobre os modelos tradicionais de desenvolvi
mento, permitindo a proposição de novos rumos para
a humanidade, com a adoção de modelos mais afina
dos com os autênticos interesses das sociedades.

O reconhecimento do enorme mérito de grande
parte das organizações não-governamentais hoje
existentes não nos deve cegar, no entanto, para o fato
de existirem indivíduos inescrupulosos que se valem
da respeitabilidade conquistada por essas institui
ções para criarem organizações de fachada, com o
objetivo deliberado de fraudarem a lei, traindo, assim,
a larga confiança neles depositada pela sociedade.

Considero extremamente louvável, pois, a
iniciativa do nobre Senador Mozarildo Cavalcanti,
do PFL de Roraima, de propor a criação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para investi
gar a atuação das ONGs no País. Desde 1999 o
Senador Mozarildo Cavalcanti luta pela instala
ção de uma CPI com esta finalidade, mas só em
março deste ano conseguiu, finalmente, o apoio
necessário para a sua criação.

Lamentavelmente, a longa crise em que o Sena
do se arrastou nos últimos meses prejudicou muito o
desenvolvimento dos trabalhos da CPI. Como os re
sultados auferidos até agora pelos membros da Co
missão ainda são incipientes, o prazo para a conclu
são dos trabalhos, originalmente marcado para se
tembro, foi prorrogado até junho do próximo ano.

Uma das denúncias investigadas pela CPI diz
respeito à extração ilegal de quatorze toneladas de
pedras semipreciosas de área indígena localizada no
Alto do Rio Negro pela ONG Cooperíndio. O presiden
te da Cooperíndio, Jorge Pereira dos Santos, já foi ou
vido pela Comissão, e solicitou a realização de uma
sessão secreta para prestar novo depoimento.

Outra grave acusação pesa contra a Funda
ção Amazon Forever Green, que teria em seu po
der vastas extensões de terras de propriedade da
União, numa séria ameaça à integridade nacional.
O Ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul
Jungmann, confirma a denúncia, mas garante que
as terras da fundação em situação irregular já re
tornaram às mãos da União.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a socie
dade brasileira, através de seus representantes nos
três poderes da República, não se pode esquivar de

fazer uma criteriosa análise do trabalho destas orga
nizações. Existem no nosso País cerca de 800 ONGs
que, em 1999, receberam cerca de US$511 milhões,
a maior parte recursos vindos do exterior.

Estou convencido de que a maioria absoluta
dessas instituições realiza um trabalho sério, con
seqüente e estreitamente afinado com os mais le
gítimos interesses nacionais. É preciso, no entan
to, separar o trigo do joio, e, para isso, os trabalhos
da CPI criada por iniciativa do Senador Mozarildo
Cavancanti têm valor inestimável.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, gostaria de dizer
que esta Casa se enriquece mais com o retorno do
Deputado Ronaldo Santos.

Venho à tribuna da Câmara dos Deputados
fazer registro que muito engrandece a população
do Vale do São Francisco, mais especificamente
do Município de Petrolina. Está em funcionamento
o Banco de Olhos Vale do São Francisco, graças à
determinação arrojada dos que fazem o Instituto
Vale do São Francisco Ltda.

Para comprovar o pioneirismo da atuação do
Instituto na região, foi realizada a primeira cirurgia
de transplante de córneas do interior do Estado de
Pernambuco, em Petrolina, no dia 28 de setembro
de 2001, nas dependências do Instituto de Olhos
Vale do São Francisco.

Desde o início dos trabalhos, já foram efetua
das mais três captações, que resultaram na reali
zação de cinco transplantes em pacientes inscritos
na lista regional do Vale do São Francisco, outra
grande conquista de Petrolina, que proporcionará
acesso mais rápido dos pacientes da região ao
Sistema Nacional de Transplantes.

O sucesso da empreitada é creditada aos profis
sionais que fazem o Instituto de Olhos Vale do São
Francisco, principalmente ao seu diretor, Dr. Júlio
Lóssio, com a participação da sociedade organizada,
dos Poderes constituídos e dos meios de comunica
ção, numa corrente de conscientização da importân
cia humanitária da doação de órgãos.

Entre a idéia e a realidade, Sr. Presidente,
houve longo caminho a percorrer. Foi necessário
rever conceitos, modificar posturas, resolver con
flitos e substituir a ilusão de segurança contida no
lema "cada um por si" pelo eventual risco da apos
ta no lema "todos por todos".

As modernas tecnologias, com base no compu
tador e no laser, passaram a oferecer novas e atraen-



Sr. Presidente, no Maranhão, o ajuste fiscal
funciona para valer. Desafio que se aponte nesta
Casa algum Estado que comprometa apenas 43%
da receita líquida com a folha do Executivo, quando
o autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal é
49%. Desafio quem aponte outro Estado em que
concurso público é feito pela Fundação Carlos Cha
gas, entidade acima de qualquer conotação política.
O concurso permitiu ao Governo de Roseana Sar
ney, numa política séria e responsável, repor 15 mil
funcionários que ao longo do seu Governo saíram
por aposentadoria e por outras razões. E o Governo
pôde fazê-lo porque tem planejamento, tem estraté
gia fiscal e, acima de tudo, promove verdadeira re
volução interna no nosso Estado, que deve, sim,
servir de exemplo para o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SEABRA (PTB - AP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, é inegável o avanço que passou a
experimentar a educação brasileira a partir da
edição da Lei n° 9.394, de 1996, também conheci
da como Lei Darcy Ribeiro. Dois aspectos funda
mentais possibilitaram esse resultado. Primeiro,
esta lei definiu com segurança e exatidão as com
petências da esfera pública sobre cada grau ou
nível de ensino: a educação infantil e o ensino fun
damentai são competências do Município; o ensi
no médio e a educação profissional, do Estado; o
ensino superior, da União.

Em cada uma dessas competências é defini
da a conseqüente fonte de financiamento. No
caso do ensino fundamental, o Fundo de Manu
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen
tai e de Valorização do Magistério - FUNDEF tem
ocasionado melhorias significativas na oferta e na
qualidade do ensino fundamental. No tocante ao
ensino médio e à educação profissional, com a
atribuição dessa responsabilidade aos Estados e
a conseqüente retirada destes do dever de fazer o
ensino fundamental, tem havido melhora sensível
na oferta e na qualidade do ensino médio. e da
educação profissional.

Ora, tão ciosos são os burocratas do Ministério
da Fazenda, que dormem com a· verdade, principal
mente quando o assunto refere-se à geração de su
perávit primário. Como S.Sa. poderia ter cometido
um erro quando comentava o desempenho fiscal de
apenas quatro Estados? É má vontade, Sr. Presi
dente. O que S.Sa. deveria dizer é que o ajuste fis
cal no Maranhão começou ainda na década de 90 e
que a Governadora Roseana Sarney mantém as
despesas do Executivo com pessoal em algo que
não ultrapassa 43% do orçamento estadual. Tanto
isso é verdade que, dando um exemplo para este
País, o Governo do Maranhão acaba de abrir con
curso público para 4.300 novos servidores, sendo 4
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tes possibilidades diagnósticas e terapêuticas na mil na área de educação, para que o Estado proce-
área oftalmológica clínica e cirúrgica. Tratava-se de da definitivamente à estadualização do ensino mé-
fazer com que os novos recursos fossem colocados dio, e 300 para as outras categorias.

~o alcance da comunidade, a exemplo do que já ocor- O endividamento do Estado decresceu, Sr.
na em outra~ partes do m.undo. Presidente, e o Governo do Maranhão está rece-

Gostana de encammhar a todos que fazem o bendo do Ministro Malan carta reconhecendo os
Instituto. de Olhos V~le do São F~ancisco meus esforços feitos e abrindo ao Estado a possibilida-
agradeCimentos e minhas saudaçoes pelo exce- de de contrair novos empréstimos em torno de
lente trabalho desenvolvido em benefício da popu- 300 milhões de reais.
lação pernambucana.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tem toda a razão o nobre Deputado
Pedro Fernandes quando vem a esta tribuna recla
mar, de forma veemente, de campanha que se ten
ta orquestrar neste País contra a Governadora do
Maranhão, Roseana Sarney.

No domingo, o jornal O Estado de S. Paulo
trouxe matéria intitulada "Lei fiscal ameaça planos de
presidenciáveis". Na parte do Maranhão, comenta
que a dívida do Estado, que equivalia a 2,26 anos de
arrecadação em agosto, subiu para 3,01 anos. Diz
também que a folha de pagamento de pessoal estava
em torno de 53,8% em agosto último.

Para nossa surpresa, Sr. Presidente, o Sr. Fá
bio Barbosa, Secretário do Tesouro Nacional, decla
ra hoje em O Estado de S. Paulo que a sua Secre
taria se equivocou e apresentou, para conhecimento
público, dados do Estado do Maranhão que não
conferem com a realidade. Diz o Dr. Fábio que o
percentual de 53,8% não se refere a despesas do
Executivo, mas à soma das despesas do Legislati
vo, do Judiciário e do Tribunal de Contas do meu
Estado. Diz também que, ao contrário do que havia
afirmado no domingo, a dívida pública do Estado do
Maranhão decresceu.
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Existe um aspecto relevante que não vem
sendo resolvido adequadamente, porque foi atri
buída a competência ao Município, mas não foi
definida a fonte de financiamento. Trata-se da
educação pré-escolar.

A educação pré-escolar, tão importante para o
ensino fundamental, é hoje competência do Municí
pio, mas a fonte de financiamento não está clara e se
guramente definida. Foi atribuído o ônus ao Municí
pio, mas não foi indicado o bônus de onde deverá sair
o dinheiro para financiar a educação pré-escolar.

Diante disso, uma associação de educadores
de que fazem parte os Deputados Walfrido Mares
Guia e Gastão Vieira - este há pouco me antecedeu na
tribuna - apresentou a esta Casa proposta de emenda
à Constituição que pretende destinar os recursos do sa
lário-educação para a educação pré-escolar.

Existindo a definição da competência e indi
cada a fonte de financiamento para custear as des
pesas, acreditamos que o Município poderá ofere
cer e universalizar a educação pré-escolar. Desta
maneira, com o ensino fundamental e toda a se
qüência de estudos, os cidadãos poderão de fato
ter educação de melhor qualidade.

Não se começa uma construção do meio para o
fim. É preciso dar grande importância ao alicerce, à
base. Não se pode falar em boa qualidade de ensino
sem preocupar-se com a educação oferecida às cri
anças na faixa dos 4 aos 6 anos de idade.

Dessa forma, ao apresentar esta proposta
de emenda à Constituição, contribuímos para a
melhoria da educação de nosso País. Com essa
medida, teremos dinheiro em quantidade sufici
ente para que os Municípios, apoiados por este
novo aporte de recurso, possam oferecer educa
ção pré-escolar adequada. Conseqüentemente,
melhoraremos a seqüência de estudos feitos a
partir daí e ofereceremos real condição de me
lhoria à educação brasileira.

O SR. CESAR BANDEIRA (Bloco/PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo a tribuna para contestar insi
nuações e acusações feitas ao Governo do Mara
nhão, na pessoa da Governadora Roseana Sarney,
referentes à segurança pública do Estado.

Na história do Maranhão nunca se investiu
tanto em segurança e nunca houve ação tão eficaz,
tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar.

Ultimamente, têm-se visto na imprensa nacional
- acreditamos que isso seja fruto de partidos ou de
pessoas interessadas em atingir a imagem da Gover-

nadora, devido ao crescimento de seu nome na opi
nião pública nacional, na sua caminhada rumo, pos
sivelmente, ao Palácio do Planalto - calúnias, sendo
que a mais recente é uma mentira de infelicidade
sem limites. Refiro-me aos menores atingidos no Ma
ranhão nos últimos dez anos. O Estado, o Governo e
a população do Maranhão jamais apoiariam crimes
tão terríveis ocorridos em diversas partes daquele
Estado.

Foi divulgado o relatório do Padre Marcos Pas
serini. Ora, isso vem desde 1991 e somente agora
esse relatório, que cita treze casos, foi distribuído. A
Governadora, de antemão, acionou o sistema de se
gurança, mandando realizar uma investigação pro
funda, para verificar as providências tomadas, não
só naquele período mas também até à data de hoje.

E não foram constatados só 13, mas, sim, 18
casos, com as providências tomadas no relatório
que a Gerência de Estado da Justiça, Segurança
Pública e Cidadania do Estado acaba de enviar à
Governadora e à opinião pública maranhense.

Ressalto que o Maranhão foi pioneiro. Aqui
está como testemunha o Deputado Moroni Torgan,
que foi o Relator da CPI do Narcotráfico. S.Exa. co
meçou pelo Maranhão, uma das maiores, para não
dizer a maior, caça a criminosos e a ladrões de car
gas, enfim, à bandidagem organizada neste País.

A coragem da Governadora Roseana foi elogi
ada em todo o Brasil, não só por essa operação
mas também pelas suas conseqüências. Deputados
foram cassados e presos; outros ainda estão sendo
processados e segmentos de fora da lei ainda estão
amargando na prisão. Foi preciso construir uma pe
nitenciária e lá colocar esses fora da lei, para que a
Justiça pudesse se manifestar, finalmente.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa., que autorize
a transcrição nos Anais da Casa desse relatório,
que também será entregue ao Ministro da Justiça.
S.Exa. não pode fazer injustiça, como fez recente
mente, com o telegrama totalmente desinformado e
agressivo à Governadora.

A bancada do Maranhão solicita audiência
ao Sr. Ministro para lhe entregar em mão o rela
tório, no sentido de que mande averiguar os fa
tos e tome as providências cabíveis. O Ministro
da Justiça, representante da Justiça, não pode
cometer essa injustiça.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

RELA TÓRIO A QUE SE RERERE O
ORADOR:



1 - Ranier Silva Cruz, nascido em
5-4-1980, desapareceu em 11-9-1991, e
teve o corpo encontrado em 17-9-1991,
nas matas do sítio Paranã - no Bairro Ma
robão - São Luis - MA (tinha 10 anos de
idade) - Características do crime: o corpo
foi encontrado sem órgãos genitais, olhos
e lábios e apresentava outras lesões pro
duzidas por instrumento pérfuro-cortante.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini in
forma que: o primeiro garoto assassinado foi
Ranier Silva Cruz, encontrado em 17 de se
tembro de 1991 nas matas do sítio Paraná
no bairro do Maiobão, e que o principal sus
peito será o filho do dono do sítio Paranã.

Considerações Iniciais
O assunto em referência despertou grande inte

resse da mídia nacional e sobre ele foram publicadas
reportagens nos principais veículos de comunicação
do País. Sem dúvida alguma, os caos relatados são
demonstrativos da crueldade a que podem chegar cri
minosos, e a todos causam indignação e revolta.

O Relatório Marcos Passerini engloba 13 crimes
contra menores, todos eles cometidos, com requintes
de crueldade, entre os anos de 1991 a 1998.

Na verdade, a Polícia Civil do Maranhão, entre
os anos de 1991 a 2001, catalogou 19 crimes dessa
natureza.

Examinando-os, a Polícia observou, em face
dos inquéritos e investigações que procedeu e que,
todavia, continuam em andamento, o seguinte:

1 - Não há nenhum indício de correlação entre
esses crimes que nos oriente no sentido de serem cri
mes em série (serial killer), praticados por uma só
pessoa ou cometidos por específica motivação.

2 - Todos os crimes estão arrolados entre aque
les que caracterizam violência contra menores e a
maioria deles com comprovação de abuso sexual.

3 - Os instrumentos utilizados para os homicídi
os são de natureza diversa, como pérfuro-cortantes,
projéteis de arma de fogo, asfixia, pauladas.

4 - Cada um dos homicídios examinados tem
característica própria de crueldade, sempre com mu
tilações de maior ou menor extensão, atingindo todo o
corpo ou partes dele, dominantemente as partes ge
nitais. Num dos crimes, a cabeça da vítima foi encon
trada degolada, e, em quase todos, mãos, pés, ore
lhas, ânus e outras regiões do corpo mutiladas. É
oportuno salientar que muitos dos cadáveres encon
trados estiveram por um longo período em lugares er
mos expostos à ação predatória de animais e às in
tempéries, o que acabou por contribuir para as mutila
ções encontradas.

Excelentrssima Sra. Governadora,

No cumprimento de determinação de Vossa
Excelência, passo a expor, a seguir, o histórico dos
casos de crianças e adolescentes vítimas de homi
cídios, realizando comparação entre os dados
constantes do Relatório produzido pelo Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescentes
Pe. Marcos Passerini e as providências adotadas
pela Polícia Civil do estado do Maranhão para apu
ração desses gravíssimos episódios.
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RELATÓRIO PRELIMINAR 5 - Em todos os crimes é possível concluir a
"CASOS MENINOS VíTIMAS DE HOMiCíDIOS" existência de fúria assassina, encontrada também em

outros crimes cometidos contra adultos sob a ação de
drogas.

6 - Os homicídios relatados no Relatório Pas
serini foram executados em várias localidades do
estado, e não se restringem a determinada área,
demonstrando não haver nenhuma correlação en
tre os mesmos, ressalvados os casos específicos,
sob comento, que tiveram como autores Bernardo
da Silva Dias (vulgo Bernardão) e Robério Ribeiro
da Cruz, os quais foram indiciadas por três e dois
crimes, respectivamente.

7 - Entre os dezenove (19) casos arrolados, a
Polícia do Maranhão elucidou 13, com a descoberta de
autoria comprovada e o inquérito entregue à Justiça.

8 - Os casos em que foi impossível descobrir a
autoria, todavia, continuam sendo investigados.

9 - Os casos relatados no documento Passerini,
que se inserem no panorama de violência em que
vive o País, estão distribuídos ao longo de sete (7)
anos, não havendo estatisticamente nenhum indica
dor específico de progressão.

A crueldade com que foram cometidos, envol
vendo a dilaceração de órgãos genitais, os abusos
sexuais, a mutilação de corpos, deve ser objeto de
um estudo mais aprofundado, que não se deve res
tringir aos casos deste estado, mas de todo o Bra
sil, notadamente os mais numerosos e mais graves
relatados no Documento do Padre Passenni em
Altamira - PA, Brasflia, Rio Grande do Sul e outras
localidades, onde os estudos devem ser estendi
dos e aprofundados.

CASOS

Enumeraremos a seguir os casos noticiados de
morte de pessoas e as providências tomadas.
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- Procedimentos Policiais: - crime elu
cidado pela Polícia Civil. - indiciado Manoel
Ovidio Leite Júnior - estudante de medicina
veterinária, filho do proprietário do Sftio Pa
ranã - Inquérito remetido para a Comarca
de São José de Ribamar - MA.

2 - Antonio Reis da Silva - conhecido
como "carrapato" com 12 anos nascido em
11-4-1979, desapareceu em 8-10-1991, cor
po encontrado em 12-10-1991, nas matas
do Bairro Batatã - São Luis - MA. Caracte
rfsticas do crime: órgãos genitais extirpados,
lesões no queixo e queimaduras.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini in
forma que: no dia 31 de outubro de 1991 foi
preso Vicente Sena Rosa, de 24 anos de
idade como suspeito do crime.

- Procedimentos Policiais: crime eluci
dado pela polícia civil - Indiciado Vicente
Sena Rosa.

3 - Carlos Wagner Santos Sousa, 12
anos de idade, nascido em 18-6-1981 e de
saparecido em 20-11-93, corpo encontrado
em 21-11-1993, nas matas do Bairro Maio
bão. Características do crime: corpo nu,
marcas de violência sexual, perfuração a
faca no pescoço, ânus dilacerado e órgão
sexual extirpado a dentadas.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini in
forma que: na época o crime foi investigado
por três Delegados de Polícia e mais um de
legado lotado na Superintendência de Polf
cia Civil, e que dois acusados foram detidos.

- Procedimentos Policiais - crime elu
cidado pela Polícia Civil - Indiciados: Anto
nio Maria Magalhães Serra Costa (funcioná
rio da Câmara Municipal) e Benedito Matos
Laranjeira.

4 - Bernardo Rodrigues Costa (bernar
dinho) - com 14 anos, desapareceu em
3-3-1992, e encontrado o corpo em
6-3-1992, nas matas do Baixo do Maiobão.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini in
forma que: as investigações levaram a pri
são do carpinteiro Bernardo da Silva Dias
de 37 anos de idade.

- Procedimentos Policiais - crime elu
cidado pela Polícia Civil. Indiciado Bernardo
da Silva Dias, que confessou o crime, tendo
sido, em seguida posto em liberdade por or
dem judicial.

5 - Cleiton Lima Conceição, com 12
anos, desapareceu em 5-1-1991 e encontra
do em 6-1-1991.

- O Dossie Padre Marcos Passerini in
forma que: como outros crimes do gênero
até o momento não foi elucidado.

- Procedimentos Policiais - crime elu
cidado pela Polícia Civil: Indiciado José Do
mingos Pereira, condenado a 19 anos e 6
meses de reclusão.

6 - Ivanildo Sousa Póvoas Ferreira,
com 11 anos, desapareceu em 7-1-1992 e
encontrado o corpo em 9-12-1992 nas ma
tas do Horto Florestal do Ibama - São Luis
- MA. Características do crime: vítima
morta a facadas, uma das mãos decepada
e órgão genital extirpado.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini
informa que: de acordo com os peritos cri
minais, foi encontrado morto, a facadas,
com uma das mãos decepadas e órgão
genital extirpado.

- Procedimentos Policiais: sem auto
ria definida - crime sob investigação.

7 - Nerivaldo dos Santos Ferreira, 10
anos de idade, desapareceu em 21-3-1996,
em Paço do Lumiar - MA. Corpo encontra
do em 25-3-1996. Características do crime:
golpes de facão e pauladas na vítima, esta
va amordaçada com um pedaço de pano.
Teve os testículos e parte da cabeça dece
pados.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini in
forma que: teve os testículos e pare da ca
beça decepados, além de golpes de facão e
o crânio estava fraturado.

- Procedimentos Policiais - crime elu
cidado pela Polfcia Civil: indiciado Pedro
Soares Nogueira.

8 - Jaison Alves Viana, com 15 anos
de idade, desapareceu em 25-12-1996 e o
corpo foi encontrado em 6-2-1997, nas pro
ximidades de uma plantação de milho situa
da na propriedade da empresa Gás Butano,
no Bairro Cidade operária - São Luis - MA.
Características do crime: morto a tiros.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini in
forma que: relata que o menor desapareceu
em dezembro de 1996 e foi encontrado em
fevereiro de 1997.

- Procedimentos Policiais - crime elu
cidado pela Polícia Civil. Indiciado: Francis-
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co Lopes da Silva, vigia da empresa Gás - O Dossiê Padre Marcos Passerini in-
Butano. forma que: desaparecido desde o dia 9 de

9 - Akácio José de Andrade Pereira, outubro de 1997, só foi encontrado sete dias
13 anos, desapareceu em 14-1-1997, o cor- depois nas matas de Santana, próximo à Ci-
po encontrado em 15-1-1997 no sítio São dade Olímpica, em estado de putrefação,
Benedito no Município de São José de Riba- apresentando os órgãos genitais mutilados
mar - MA. Características do crime: trauma- à faca, sem a mão esquerda.
tismo craniano em virtude de pauladas, ten- Procedimentos Policiais: sem autoria
do sofrido ainda abusos sexuais. definida - crime sob investigação.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini 12 - Rafael Carvalho Carneiro, 15
informa que: Akácio desapareceu em 25 de anos, desapareceu em 20-10-1997 e o
setembro de 1984, quando foi morto a pau- corpo foi encontrado em 29-10-1997, nas
ladas, após ter sido abusado sexualmente. matas do Bairro Itapiracó, Município de

Procedimentos Policiais: sem autoria Paço do Lumiar - MA. Características do
definida - crime sob investigação. crime: vítima encontrada sem o mamilo

10 - Raimundo Nonato da Concei- esquerdo, sem os órgãos genitais e sem
ção Filho (com 10 anos) e Eduardo Rocha as unhas da mão direita.
da Silva. Desapareceram em 7-6-1997 e - O Dossiê Padre Marcos Passerini in-
os corpos foram encontrados em forma que: desaparecido desde 20 de outu-
9-6-1997, nas matas próximo a Vila São bro de 1997, tendo sido encontrado no dia
José - São Luis - MA. 29 de outubro de 1997, nas matas do Itapi-

- O Dossiê Padre Marcos Passerini racó, localizado entre os bairros Cohatrac IV
informa que: Eduardo Rocha da Silva e e Parque Vitória. Foi reconhecido pelo seu
Raimundo Nonato da Conceição Filho, pai, e estava com os órgãos genitais extir-
desapareceram em 7-6-1997 quando pro- pados com uma ferida incisa circular, apre-
curavam couro de bola num lixão próximo sentando ainda um mamilo e a orelha es-
as suas residências, e foram encontrados querda cortada. Três dedos de sua mão es-
dois dias depois num matagal entre a Ma- querda foram mutilados. O seu corpo apre-
ioba e o Iguaíba, e que quando os familia- sentava indícios de incineração e perfura-
res os procuravam, na companhia de po- ções.
pulares, foi avistada uma Kombi de cor Procedimentos Policiais: sem autoria
branca exatamente próximo de onde os definida - crime sob investigação.
mesmos foram encontrados dois dias 13 - Werbert Menezes Pereira, 12
após o desaparecimento, em atitude sus- anos de idade, corpo encontrado em
peita. 12-6-1998, na Vila Fé em Deus - Vila Ryod

- Procedimentos Policiais - crime elu- - São Luís - MA. Características do crime:
cidado pela Polícia Civil, tendo sido indicia- vítima encontrada despida, morta a facadas
do, novamente, Bernardo da Silva Dias, que no pescoço, tendo sofrido violência sexual.
após ser preso e solto por decisão judicial - O Dossiê Padre Marcos Passerini in-
em crime anterior das mesmas característi- forma que: não comentado.
cas, foi novamente indiciado por este duplo Procedimentos Policiais: sem autoria
homicídio. Encontra-se atualmente em liber- definida - crime sob investigação. Embora
dade aguardando julgamento. não tenha sido elencado pelo dossiê, a Polí-

11 - Josemar Batista Santos, com 13 cia Civil do Estado instaurou o Inquérito Po-
anos, desapareceu em 9-10-1997 e o corpo Iicial, o qual continua sob investigação.
encontrado em 15-10-1997, na estrada do 14 - JÚlio César Pereira Melo, com
Porto de Santana - São José de Ribamar 11 anos, desapareceu em 17-6-1998 e cor-
- MA. Características do crime: vítima teve po encontrado em 18-7-1998, no Município
orelha esquerda e mão direita mutiladas, ór- de São José de Ribamar - MA.
gão genital mutilado a faca, cabeça separa- - O Dossiê Padre Marcos Passerini
da do corpo e ausência do pé direito (em informa que: para os delegados, e para a
estado de putrefação). polícia em geral, a grande dificuldade da polí-
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cia ainda é a falta de informações e teste
munhas.

- Procedimentos Policiais: crime eluci
dado pela Polícia Civil. Indiciado: Robério
Ribeiro da Cruz, o mesmo que assassinou
Nonato Alves da Silva, conforme abaixo
mencionado. Atualmente o Inquérito Policial
encontra-se na comarca de São José de Ri
bamar - MA, sob investigação.

15 - Nonato Alves da Silva, com 10
anos de idade, desapareceu em 28-6-1998,
cujo corpo foi encontrado em 23-12-1998, nas
matas da Vila Sarney Filho - São Luís - MA.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini
informa que: não comentado.

- Procedimentos Policiais: crime eluci
dado pela Polícia Civil. Indiciado: Robério
Ribeiro da Cruz.

16 - Sebastião Ribeiro Borges, desa
pareceu em 17-8-2000, e corpo encontrado
em 18-9-2000, no Bairro Cidade Operária 
São Luís - MA. Características do crime: fo
ram encontradas no local em que foi achado
o cadáver, fitas vermelhas e pretas de ce
tim, manchadas de velas e sangue.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini
informa que: não comentado.

- Procedimentos Policiais: crime eluci
dado pela Policia Civil. Indiciado: Sebastião
Domingos Rocha.

17 - Raimundo Luis Sousa Cordeiro,
com 9 anos, desapareceu em 7-9-2000, ten
do sido encontrado morto em 7-11-2000, no
Município de São José de Ribamar - MA.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini
informa que: não comentado.

Procedimentos Policiais: sem autoria
definida - crime sob investigação.

18 - Welson Frazão, com 14 anos,
desapareceu em 7-10-2001 e teve o corpo
encontrado em 8-10-2001, na localidade
Vassoural, situada no Município de Paço de
Lumiar - MA. Características do crime: mor
te por asfixia, órgão genital e um dos dedos
da mão decepados.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini in
forma que: não comentado.

- Procedimentos Policiais: o crime
está sendo apurado, e a polícia civil indici
ou Mauro Flecha e Washington Luis Comes.

Representação pela prisão preventiva
dos indiciados foi indeferida pela justiça.

19 - Diego Ruan da Silva, de 11 anos
de idade, desapareceu em 16-10-2001 e foi
encontrado em 17-10-2001, crime ocorrido
no bairro São José, município de Codó 
MA. Características do crime: morte por as
fixia, violência sexual, órgão genital extirpa
do por instrumento (ácero-cortante.

- O Dossiê Padre Marcos Passerini in
forma que: não comentado.

Procedimentos Policiais: crime elucida
do pela Polícia Civil

- Autoria: Francisco das Chagas Filho,
de 16 anos de idade, que confessou o crime,
já se encontrando à disposição da justiça.

~ oportuno informar que temos tam
bém catalogado o desaparecimento do
menor Hermógenes C. dos Santos, desa
parecido desde 15-10-2001, acreditando
a mãe do menor que o mesmo se encon
tra vivo, pois diz tê-lo visto perambulando
nas ruas de São Luis - MA. Tal fato está
sendo investigado pela Policia Civil.

Conclusão
No Estado do Maranhão, houve uma mudança

significativa no Sistema de Segurança Pública nos úl
timos quatro anos.

Uma das providências importantes adotadas
pelo Governo de Vossa Excelência foi a realização, a
partir de 1997, de concurso público para delegados
de polícia, agentes de polícia, escrivães, peritos, au
xiliares de perito e médicos legistas.Todos receberam
treinamento técnico. A Polícia evoluiu, acompanhan
do os anseios da sociedade nessa área de Seguran
ça Pública.

Em empreitada pioneira, os Delegados de Poli
cia Civil, cerca de 230, foram treinados em Curso de
Formação na Academia Nacional de Polícia Federal,
em Brasília-DF. Foi o primeiro órgão de Segurança
Estadual a receber preparo técnico naquela Institui
ção. Foram arregimentados profissionais competen
tes e comprovadamente sérios.

Como conseqüência desse trabalho, daquele
período até agora foram elucidados inúmeros crimes
e indiciadas outras tantas pessoas, inclusive influen
tes, ligadas ao crime organizado, consoante veicula
do na imprensa nacional e internacional, tendo como
ponto de partida para o desmartelamento dessas
quadrilhas a atuação corajosa da Polícia Civil do Ma
ranhão. Como exemplo podemos citar a prisão dos
quadrilheiros Jorge meres, William Walder Sousa,
José Gerardo de Abreu, Francisco Calca, etc, respec
tivamente motorista, empresário e os dois últimos



ESTÃO MATANDO NOSSOS MENINOS

Maranhão/Brasil

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PE. MARCOS

PASSERINI COMITÊ PELA VIDA DAS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DA GRANDE SÃO Luís

DOSSIÊ DOS CASOS DOS MENINOS
EMASCULADOS DO MARANHÃO -199111998

Os fatos enumerados no Relatório
Passerini são da maior gravidade, estão di
luídos num espaço de sete anos (1991 à
1998), e não estão motivados por qualquer
falha do aparato policial, inserindo-se dentro
do clima de violência do País e do mundo,
onde esse tipo de crime deve sua ocorrên
cia ser estudada dentro do contexto dos ma
les e da falência dos valores da sociedade.

Era o que tinha relatar, Senhora Governadora.
São Luis, 26 de outubro de 2001. - Raimundo

Soares Cutrim, Gerente de Estado de Justiça, Segu
rança Pública e Cidadania.

Nos últimos sete anos, 13 meninos
foram emasculados no Município de
Paço do Lumiar. Uma rotina de violência
e medo, que tem mudado a vida dos mo
radores da região.

Localizada a 5 km de São Luís, Maranhão, o Mu
nicípio de Paço do Lumiar tem sua história marcada por
uma série de crimes de tortura, emasculação e morte.

De 1991 a 1998, treze meninos, na faixa etária
de 9 a 15 anos, foram seqüestrados e apareceram,
dias depois, assassinados. Todos os casos atingem
famílias de baixo poder aquisitivo, que moram na pe
riferia da cidade, principalmente nas áreas da Vila
Sarney, Malobinha, Vila S. José, do Sítio Itapiracá e
da Vila J. Lima. -lugares cercados por matas e com
habitações distantes umas das outras.

Durante esses sete anos, o aparato de Segu
rança Pública do Estado não vem atuando com re
sultados no sentido de elucidar os casos e respon
sabilizar os culpados. Apenas um suspeito foi pre
so, levado a julgamento e inocentado por falta de
provas. Posteriormente o mesmo suspeito foi no
vamente preso, sendo que durante sua reclusão
aconteceram dois novos crimes.

Em Paço do Lumiar O clima é de revolta, mas
principalmente de insegurança. Com a continuação
dos casos, a população do município e bairros vizi-

Considerações Finais
A polícia do Maranhão é, hoje, nacionalmente

conhecida por sua eficiência e pelo seu esforço de
modernização, trabalho realizado nestes últimos
anos, com serviços prestados em nível nacional,
pois a ela se deve, conforme acentuou a Comissão
Parlamentar de Inquérito Sobre o Crime organiza
do, a descoberta da rede de roubo de cargas e trá
fico de drogas com ramificações nacionais e a pri
são da testemunha-chave, Jorge Meres, que pos
sibilitou a apuração, desbaratamento da quadrilha.
O jornal O Estado do Maranhão, edição de
8~4-2001 , publicou o mapa da violência no Brasil,
reproduzindo matéria do jornal O Estado de S. Pa
ulo, e colocou o Maranhão como o estado menos
violento do País, segundo dados do IBGE, Funda
ção Airton Sena e ONU. Aqui prendeu-se e encon
tram-se presos deputados, empresários, prefeitos,
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ex-deputados estaduais, todos conhecidos nacional- delegados, num trabalho reconhecido pela população
mente. e pelo País.

Em relação aos abusos e assassinatos de crian
ças, devo ainda observar que nos últimos dez anos fo
ram noticiados 19 crimes relacionados com esses ca
sos, isso, contando-se com o crime de homicídio data
do de 16-10-2001 onde foi vitimado Diego Ruan da Sil
va de 11 anos de idade, fato ocorrido no Município de
Codó/MA e que, já se encontra totalmente elucidado
pela polícia civil, tendo sido responsabilizado por tal
crime o menor Francisco das Chagas Filho, de 16 anos
de idade, que já se encontra a disposição da justiça.

Uma análise cabal da maneira como foram prati
cados esses crimes revela claramente - insistimos 
que não há semelhança no moius operandi entre os
delitos acima arrolados, de forma a indicar a ocorrência
de crimes em série, perpetrados por um único autor.

Registre-se, ainda, como já dito, que crimes
dessa natureza ocorrem freqüentemente em outras
cidades e estados da federação, como por exemplo
nos Estados do Rio Grande do Sul e Pará, e nas cida
des de Campinas - SP e Brasília - DF, ressaltando
que no Estado do Pará especificamente na cidade de
Altamira - PA, no período de 1989 a 1993, foram co
metidos 26 crimes de homicídios com requintes de
crueldade contra meninos de 8 a 14 anos. Neste caso
específico em que a Polícia Federal ficou responsável
pelas investigações, após ter indiciado 5 pessoas, to
das essas foram impronunciadas pelo juiz da 38 Vara
da Comarca de Altamira - PA (consoante dossiê dos
casos de meninos emasculados, produzido pelo Cen
tro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles
cente Padre Marcos Passerini).



Reconstituições

Ranier Silva Cruz ( "Rani")1

Data de nascimento: 5 de abril de 1980
Nome do pai: Pedro Cursino da Cruz
Nome da mãe: Normélia Silva
Data do desaparecimento: 11 de setembro de

1991
Data em que o corpo foi encontrado: 17 de se

tembro de 1991
"Chamava ele de Rani. Ele sempre me dizia que

quando ele crescesse queria ser meCânico, para me
dar uma condição melhor, ele sempre me dizia isso.
Era uma criança alegre." (Normélia Silva, mãe)

O primeiro garoto morto foi Ranier Silva Cruz,
11, encontrado no dia 17 de setembro de 1991, nas
matas do Sítio Paranã (Malobão).
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nhos convive com a possibilidade de que novos cri- Desaparecido no dia 11 de setembro de 1991, o
mes ocorram. corpo de Ranjer foi encontrado já em avançado esta-

Ranier, Bernardo, Josimar, Ivanildo, Acácio, do de putrefação, com uma profunda perfuração nas
Carlos, Antônio, Eduardo, Raimundo Nonato, Ra- costas, vários hematomas pelo corpo e seus órgãos
fael, Jaílson, Nerivaldo, Júlio... que outros nomes genitais extirpados.
farão parte desta lista? Preocupados desde o desaparecimento, famili-

Em São Luís, várias entidades vêm se reunindo ares e amigos mobilizaram grupos de buscas para 10-
para discutir estratégias de responsabilização, acom- calizarem o menino. Somente no dia 17, quando Fran-
panhamento e ajuda ao Comitê pela Vida das Crian- cisco Xavier dos Santos, 54 entrou na área próxima ao
ças e Adolescentes da Grande São Luis. O objetivo Sítio Paranã para apanhar algumas estacas, sentiu um
do Comitê é constituir-se em um espaço permanente forte mal cheiro e viu urubus em uma árvore próxima.
de mobilização em torno da apuração e responsabili- Procurando localizar a fonte do mal cheiro, seu Fran-
zação dos envolvidos nos casos de emasculação. cisco acaba por encontrar os restos de uma criança.

A idéia, é não só acompanhar inquéritos e pro- Junto ao corpo de Ranier, foi encontrada uma
cessos, mas também realizar campanhas preventivas bermuda com manchas de sangue que não aparenta-
e de orientação, além de resgatar e preservar a histó- va ser de trabalhador daquela área.
ria de vida dos meninos que já foram vitimados e criar "Ela tem grife, está em perfeito estado de con-
laços de solidariedade entre as famílias, buscando o servação e tudo leva a crer que o verdadeiro dono
seu fortalecimento. é o filho ou o proprietário do Sítio Paranã, no caso,

A comunidade de São Luís demorou muito tem- Manuel Ovídio Leite. O vigia do sítio, que se encon-
po para perceber a gravidade dos crimes que estão tra preso na delegacia, como suspeito do crime, foi
acontecendo no seu meio, sendo que os primeiros ca- solto ontem, por não encontrar provas de que ele
sos passaram praticamente desapercebidos. Parecia tenha participado do crime. (Jornal O Estado do
que apenas o sofrimento das famílias justificava algu- Maranhão, 26-9-91).
ma atenção por parte das delegacias, da Imprensa e Em depoimerto ao Centro de Defesa, a mãe de
da sociedade em geral. Ranier, D. Normélia Silva, denunciou a forma arbitrá-

Entre tantas dúvidas, fica a certeza de que é ria como a pollcia tratou do caso de seu filho:
preciso tratar a situação de forma específica, bus- "Encontraram no carro d~ dono do ~ítio, marcas
cando conexões com os demais casos ocorridos na de sangue no banco de trás. Tlnh~ tambem papel de
região. O que já é um grande desafio dada a distân- bombom (bala), d? mesmo ~~e fOI encontrado perto

• A' ' do corpo de meu fIlho. A poliCia nem mesmo chamou
~Ia .d~ !empo .entre as ocorrenClas, a !alta de provas ele pra depor. Outra coisa que eu desconfio é porque
indiCiaiS e eVidentemente, a profundidade e o com- ele é veterinário e filho de médico".
prometimento das investigações. Antônio Coelho da Silva ("Carrapato") 2

Data de nascimento: 11 de abril de 1979
Nome do pai: Maurício Costa Silva
Nome da mãe Orenilde Coellho dos Reis
Data do desaparecimento: 8 de outubro de 1991
Data em que o corpo foi encontrado: 12 de outu-

bro de 1991
Ele era um menino trabalhador, vendia suqui

nho. Gostava muito de bola, jogava com vontade. Fa
zia mais amizade quando vendia suquinho...

Era um menino, querido, por onde passava todo
mundo gostava dele. Era tipo um rapaz, era um meni
no de 10 anos, mas não era influenciado por ninguém,
tinha a vida própria dele, não era de ir em festa, de fu
mar e de beber... (Herminio Santos, tio)

Vendedor de suquinho, Antonio Coelho da Sil
va, 12 anos, trabalhava no terminal rodoviário de
São Luís, para onde saiu no dia 8 de outubro de
1991 e não mais retornou.
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Quando foi encontrado, morto, quatro dias de- "De manhã ele acordava, tomava café e ia pro
pois, nas matas do Batatã, o cadáver apresentava colégio, quando chegava ele almoçava e 1 hora pra
pancada no queixo e graves queimaduras, além da uma e meia ele ia vender suquinho...
extirpação dos órgãos genital. quando, ele chegava da escola a primeira coisa

No dia 31 de outubro de 1991, foi preso Vicente que ele gostava de fazer era jogar bola, jogava bem
Sena Rosa, 24 anos, como suspeito do crime. Contu- aqui em frente...
do, ele confessou a autoria de outro assassinato, mas tinha muito amigo que jogava junto com ele..
nenhuma relação com a morte de Antônio. As investi- tava na terceira série ... era um menino bom....
gações não levaram à confirmação do suspeito como o que ele gostaria de ser era piloto de avião... o
autor. apelido dele era meu Louro."
Outra Vez (Júlia Povoas, mãe)

Bernardo Rodrigues Costa 3 Era uma e meia da tarde do dia 7 de novembro
Data de nascimento: de 1992 quando Ivanildo Pávoas Ferreira, 11, saiu
Nome do pai: para vender suquinho no colégio dos padres, na Cida-
Nome da mãe; Maria Rodrigues Costa de Operária. Já passavam das cinco da tarde quando

sua mãe começou a se preocupar.Data do desaparecimento: 3 de março de 1992
Ivanildo foi encontrado somente um mês depois,

Data em que o corpo foi encontrado: 6 de março no dia 9 de dezembro, nas matas do Horto Florestal

de 1992 do Ibama, bairro Malobínha. De acordo com os peri-
Era uma pessoa muito alegre... tos, ele foi morto a facadas, tendo uma das mãos de-
"Ele era muito interessado pelas coisas da Igre- cepadas e os seus órgãos genitais extirpados.

ja. Falava pra mim: mamãe eu tô crescendo e eu vou "Não tinha roupa... quando no outro dia que a
estudar pra poder ser um homem, lhe ajudar, eu pen- gente foi lá, acharam a roupa dele, meu pai mesmo
so alto, minha mãe... que achou, tava embaixo de uma tuncunzeira, em-

ele sonhava em se formar, trabalhar, casar... boladinha assim, botada uma cruz em cima da rou-
(Marta Costa, mãe) pa, cruz de madeira, de pau, rasparam assim o
De todos os casos de emasculação ocorridos pau... foi encontrado desse jeito", afirma Júlia Póvo-

em São Luís, o "caso Bernardinho" foi o que causou as, mãe de Ivanildo.
maior repercussão no Estado do Maranhão. A mãe de IvanildO reconheceu o filho através da

No dia 3 de março de 1992, Bernardinho saiu de arcada dentária. Lembra que ele tinha um dente fura-
casa na companhia de um senhor para prestar-lhe um do do lado esquerdo do queixo.
serviço de carregamento de madeira e não mais reto- Carlos Wagner dos Santos Sousa 5
mou. Seu corpo foi encontrado já em estado de de- Data de nascimento: 18 de junho de 1981
composição, apresentando as mesmas característi- Nome do pai: Júlio Rabelo Sousa
cas dos casos anteriores nas matas do conjunto Ma- Nome da mãe: Alzira dos Santos Sousa
íobão, no dia 6 de março do mesmo ano. Data do desaparecimento: 20 de novembro de

As Investigações da antiga Delegacia de Ordem 1993

Política e Social - DOPS, já extinta na época, mas Data em que o corpo foi encontrado: 21 de no-
ainda em operação, levaram à prisão do carpinteiro vembro de 1993
Bernardo da Silva Dias, 37, que no primeiro momento
assumiu a autoria do crime, vindo posteriormente, a Desaparecido no dia 20 de novembro de 1992,
negar seu depoimento, alegando que o mesmo foí fei- Carlos Wagner dos Santos Sousa, 12 anos, foi encan-
to sob tortura. trado morto 24 horas depois, em um matagal, nas pro-

ximidades do bairro Maiobão. O corpo nu, apresenta-
Ivaníldo Póvoas Ferreira 4 va perfurações de faca no pescoço e marcas de vio-
Data de nascimento: lência sexual, tendo o ânus totalmente dilacerado e
Nome do pai: Raimundo Ferreira os órgãos sexuais extraídos à dentadas, conforme
Nome da mãe: Júlia Martins Pôvoas constatou a polícia técnica. Havia saído para vender
Data do desaparecimento: 7 de novembro de bolo, como fazia habitualmente.

1992 Na época, o caso foi investigado por três de-
Data em que o corpo foi encontrado: 9 de de- legacias de polícia e mais um delegado lotado na

zembro de 1992 Superintendência da polícia Civil. Dois acusados



Dois Amigos, Um Mesmo Destino
Eduardo Rocha da Silva 9
Data de nascimento: 26 de abril de 1983
Nome do pai:José Alberto da Silva ("Betinho")
Nome da mãe: Maria Lúcia Rocha da Silva
Data do desaparecimento: 7 de junho de 1997
Data em que o corpo foi encontrado: 9 de junho

de 1997
"Oudu"...era assim que ele era chamado.
Tinha 14 anos, trabalhava comigo na roça, na

folga é que ele brincava, me ajudava muito... Gostava
de papagaio, jogar bola com os amigos aqui por perto
de casa. Estudava pela tarde, 6° série. Ele era menino
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foram detidos. Um deles liberado imediatamente. pela família é de que Acácio tenha sido atacado quan-
O outro permaneceu mais tempo preso, em razão do voltava para casa.
de ter contra si, o depoimento de uma criança de Seu corpo foi encontrado no dia 16 de janeiro de
oito anos, que afirmou ter sido Induzida a ir ao ma- 1997, no sítio São Bento (São José de Ribamar). Acá-
tagal em sua companhia, sendo que ao chegarem cio de Andrade tinha 12 anos quando foi morto a pau-
ao local encontraram o cadáver. ladas após ter sido abusado sexualmente.

Nerivaldo dos Santos Ferreira 6 Jaílson Alves Viana 8
Data de nascimento: 21 de março de 1985 Data de nascimento:
Nome do pai: José Ribamar Perreira Nome do pai: Arlindo da Conceição Sena
Nome da mãe: Luzia dos Santos Ferreira Nome da mãe: Josélia Alves Viana
Data do desaparecimento 21 de março de 1996 Data do desaparecimento: 25 de dezembro de
Data em que o corpo foi encontrado: 25 de mar- 1996

ço de 1996 Data em que o corpo foi encontrado: 6 de fevere-
No dia 21 de março de 1996, novo assassinato iro de 1997

nas circunstâncias dos crimes anteriores. A vítima foi Jaílson Alves Viana tinha, 15, quando saiu de
Nerivaldo dos Santos Ferreira, 11, encontrado morto casa para tomar banho no rio da mata de São João
nas matas do bairro São José (Malobão). no início da tarde do dia 25 de dezembro de 1996.

Nerivaldo, teve os testículos e parte da cabeça Segun~o informações, antes de chegar ~o rio, J~í1-
decepada além de golpes de facão em algumaas so~ te.na passado pela área de ocupaç,ao na Vila

, ~ . . Ollmplca, pertencente ao grupo da Gas Butano,
partes ?O corpo. O cranlo estava fraturado, posslvel- que mantinha, no terreno, "dezenas de jagunços
mente a pauladas. armados com ordem de atirar em quem passasse

Acácia José de Andrade Pereira 7 pelo local (jornal O Debate, 18-1-97).
Data de nascimento: 25 de setembro de 1984 Ao perceber que Jaílson não voltava, sua
Nome do pai: Alderico de Andrade Pereira mãe ficou preocupada e começou a procura pela

N d -. Alt . P . d S t vizinhança. Sem qualquer informação, decidiu ir à
ome a mae. ~mlres erelr~ o~ an os polida. Dias depois, ficou sabendo através de J., fi-

Data do desaparecimento 14 de Janeiro de 1997 lha de uma vizinha, que o teria visto pela última
Data em que o corpo foi encontrado: 15 de janei- vez, confirmando a informação sobre o terreno da

ro de 1997 Gás Butano.
"Todo mundo gostava dele... O corpo do menino só foi encontrado em fe-
Quando ele voltava do colégio sentava no sofá, vereiro de 1997, nas proximidades de Santana
botava os pé aqui nessa mesa e ia escrever (Cidade Olímpica). A mãe do menino suspeita de

d' t d' h d ' que seu filho possa ter sido morto á tiros porter in-
passava o la o m. o escreven o. vadido a área. Em depoimento à polícia, o então

._ Ele gostava de brincar de peteca, papagaio, chefe de segurança da Gás Butano disse que ne-
pia0, bola... nhum dos homens naquela área teria ordens para

Era menino invocado com televisão. atirar em alguém.
Dizia que ia estudar,
ia ajuda a mãe dele quando crescesse...
era trabalhador."
(Alderico Pereira, pai)
À noite, seu divertimento era assistir televisão

em residências das proximidades, uma vez que em
sua casa não possuía aparelho. No caminho percorri
do até uma casa que tivesse televisão, o menino sem
pre passava por uma área de sítios abandonados.

Quando desapareceu, a rotina foi a de sempre.
Saiu de casa logo cedo e se dirigiu para uma casa
nas proximidades para assistir novela. Disse que
depois da novela iria brincar de figurinha com al
guns colegas e logo voltaria. A hipótese levantada
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de casa, não era de rua ...todo mundo gostava dele Data de nascimento: 3 de dezembro de 1981
"(Maria Lúcia da Silva e José Alberto da Silva - pais)" Nome do pai: Manoel de Jesus Carneiro

Raimundo Nonato Conceição Filho 10 Nome da mãe: Maria das Graças Carvalho Car-
Data de nascimento: 3 de novembro de 1985 neiro ("O. OecinhaU

)

Nome do pai: Raimundo Nonato da Conceição Data do desaparecimento:. 20 de outubro de
Nome da mãe: Eunice Rocha do Vale 1997
Data do desaparecimento: 7 de junho de 1997 Data em que o corpo foi encontrado: 29 de outu-
Data em que o corpo foi encontrado: 9 de junho bro de 1997

de 1997 "Ele era menino que gostava
'Era um menino bem calmo, ia pro colégio dele, de amanhecer o dia dormindo, muito brinca-

chegava e ia trabalhar, sustentar uma porta, botar um Ihão...
prego junto comigo. Não gostava de faltar a escola de jeito nenhum.

Quase não tinha tempo de brincar, brincava Gostava de jogar bola, sair dia de Domingo...
mais com o filho do Betinho, o Eduardo... Sonhador, era uma pessoa muito feliz com a

Gostava de pescar de anzol, tomar banho no rio vida... Seu sonho era dar uma vida melhor para a
e brincar com baladeira. família."

Não ficava reprovado não... era um menino estu- (Maria Carneiro, mãe)
dioso. Dizia pra mim "papai eu quero ficar como o ti- Rafael, 15, saiu na tarde de sábado, 20 de ou-
tio", que é soldado do exército. tubro de, 1997, para trabalhar numa roça nas pro-

(Raimundo Nonato da Conceição - pai) ximidades de sua casa. Na tarde de Sábado foram
No início da tarde do dia 7 de junho de 1997, vistos dois carros perto do local onde Rafael esta-

Eduardo Rocha da Silva, 14, e seu colega Raimun- va. L.C., 16 anos, moradora do Itapiracó e conheci-
do Nonato Conceição Filho, 11, saíram para procu- da de Rafael, por volta das duas e meia da tarde, a
rar couro de bola no lixão nas proximidades de caminho do colégio, viu um carro preto estaciona-
suas casas. do perto da roça onde Rafael estava trabalhando.

Já era tarde da noite quando as famílias sentiram L. disse que o carro tinha vidros fumê, por isso não
falta dos meninos. Às onze e meia da noite, cansados pode ver quem estava dentro. Do lado de fora, ha-
de tanto procurar por seus filhos, os pais, junto com al- via uma jovem, de idade entre 15 e 16 anos, trajan-
guns moradores, foram até a Vila do Paço registrar do uma bermuda marrom e uma blusa amarela.
queixa. Segundo um dos familiares, não encontrando . . Por volta das 17:30 hs, quando L. voltava do co-
policiais nem viatura pra ir atrás dos meninos. leglo, o. carro preto se encontrava no mesmo local.

, . Bem perto, já havia um outro carro de cor cinza, com
Era domrngo, por volta das duas da tarde. um homem dentro. Ao passar pelos veículos, L perce-

Enquanto os moradores se embre~havam nas ma- beu que o ocupante do carro cinza saiu e disse para
tas procur~ndo por Eduard~ e ~almundo Non~t~, alguém que estava no outro veículo que era para pe-
uma kombl de placa branca e aVIstada nas proxlml- gar a bicicleta dela e seguir na direção do bairro Par-
dades do local onde os corpos foram encontrados. que Vitória. L. se apavorou e saiu correndo até sua
Dentro dela três homens e uma mulher vestidos de casa. Somente na manhã seguinte ela tomou conhe-
branco. Um deles desce do veículo, entra no mato cimento do desaparecimento de Rafael.
como se à procura de alguma coisa, provocando a A quantidade de urubus sobrevoando a área le-
desconfiança de todos. vou Sebastião Silva, 55, a encontrar o cadáver. No pri-

Eduardo e Raimundo Nonato foram encontra- meiro momento, ao avistar urubus no local, ele pen-
dos dois dias depois, num trecho de mata entre o bair- sou qu~ estivessem sido atraídos pelas vísceras de
ro da Maioba e o bairro do Iguaíba (Vila São José), frango Jogadas n~quele loc.al. . .
muito perto de onde a kombi havia estacionado. O reconheCimento fOI feito pelo pai de Rafael,

por causa da bermuda e chinelos usados pelo menino
Todos Estamos Seguros... antes do desaparecimento. O corpo foi deixado na

Com a prisão de Bernardo da Silva Dias, 37 , mata, debaixo de árvores. O mato foi cortado por fa-
acusado pela morte de Eduardo Rocha da Silva e Ra- cão em forma de clareira. Nenhum tipo de fogo na
imundo Nonato Conceição Filho, parecia que os ca- área, apesar das características de incineração.
sos haviam sido elucidados. Rafael Carvalho Carneiro, foi encontrado no dia

Rafael Carvalho Carneiro ("Fael") 11 29 de outubro de 1997, no matagal do Itapiracó, entre
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os bairrios Cohatrac IV e o Parque Vitória. Seus ór
gãos genitais foram extirpados com uma ferida in
cisa circular. O corpo de Rafael apresentava o ma
milo e a orelha esquerda cortada. Sua mão esquer
da foram mutilados três dedos. O corpo apresenta
va indícios de incineração e várias perfurações.

Josimar Batista Santos 12
Data de nascimento: 10 de junho de 1984
Nome do pai: Francisco
Nome da mãe: Mariene Batista Santos
Data do desaparecimento: 9 de outubro de 1997
Data em que o corpo foi encontrado: 15 de outu-

bro de 1997
A maior vontade que ele tinha era de me ajudar,

aí ele dizia: "mamãe eu vou trabalhar para no dia das
mães comprar um presente e lhe dar"

Era carinhoso demais com os irmãos, comigo,
com a minha mãe, Ele gostava muito de bola e jogar
baladeira, de assistir filmes de karatê e desenho, de
tomar banho no rio, pescar, ouvir e dançar. Ele gosta
va também de brincar de bicicleta. O maior sonho
dele era ter uma montain bike...

(Mariene Santos, mãe)
No mesmo momento em que dava entrada no

Instituto Médico Legal o corpo de Rafael, a doméstica
Marlene de Jesus Batista Santos, residente no bairro
de Santana, em São José de Ribamar, recebia os res
tos do seu filho Josimar, 14, também encontrado mor
to nas mesmas circunstâncias.

Desaparecido desde o dia 9 de outubro de
1997, Josimar só foi encontrado sete dias depois nas
matas de Santana, próximo à Cidade Olímpica, em
estado de putrefação, apresentando os órgãos geni
tais mutilados à faca, sem a mão esquerda.

Da última vez que foi visto, banhava-se no rio de
Santana, em companhia de três elementos desco
nhecidos, que nunca mais foram visto na região.

Era aluno da Escola Sant'ana e um menino mui
to querido na região onde morava.

Naquele Ano de 97
Tentativas de rapto
Era uma sexta-feira, por volta das sete e meia da

noite, Joadson, 5, estava brincando na porta de sua
casa com outros meninos quando um homem de mo
chila preta passou e o agarrou pelos braços. Assusta
dos, os outros meninos começaram a gritar. O próprio
Joadson também gritou, sendo solto pelo desconhe
cido, que procurou se evadir do local, fazendo zi
gue-zague pelas diversas ruas do local. Os meninos
foram até a casa de Joadson para contar o que estava
acontecendo com ele.

Antônio Augusto, pai do menino, saiu em uma
bicicleta perseguindo o homem que tentava levar seu
filho. Duas quadras adiante conseguiu alcançar o
acusado, travando com ele uma discussão sobre a
tentativa de rapto do garoto. Na tentativa de fazê-lo
acompanhar até a sua casa e ser preso pelos vizi
nhos, Seu Antônio tomou a mochila do desconhecido
que preferiu perdê-Ia a ser preso e identificado. Den
tro da mochila uma sacola e uma faca, que já apre
sentava algumas manchas.

Outra criança, R.A.D., por volta das onze da ma
nhã, enquanto voltava do colégio foi perseguido por
um carro cinza. R. procurou abaixar-se para não ser
visto. Apavorado saiu correndo e se embrenhou no
mato, escapando. (O Imparcial, 31-10-97)

Abuso Sexual E Morte
Kleiton Lima Conceição
Data de nascimento: 28 de abril de 1979
Nome do pai: Eudes Lima Conceição
Nome da mãe: Sebastiana Rodrigues
Data do desaparecimento: 5 de janeiro de 1991
Data em que o corpo foi encontrado: 6 de janeiro

de 1991
Todos esses crimes até agora não foram solu

cionados. Com exceção de um caso de violência
sexual seguida de morte, que aparentemente foi
solucionado: o de Kleiton Lima Conceição, 12,
morto por José Domingues, preso. e condenado a
19 anos de prisão. Por bom comportamento, José
Domingues foi solto há alguns meses.

Na maioria dos casos, várias pessoas foram
presas como suspeitas, mas liberadas por falta de
provas.

Até agora, os casos "Ranier", "Carlos" e "Ber
nardo" foram alvos de maiores investigações. No caso
"Bernardo", as investigações chegaram até o carpin
teiro Bernardo Costa, que foi preso e indiciado, mas
absolvido por falta de provas.

Bernardão Suspeito
Julgado inocente no caso de "Bernardinho",

Bernardão voltou a ser preso pela morte de Eduardo
e Raimundo Nonato.

"Bernardão"
Em 1992, quando Bernardo da Silva Dias, 42, o

"Bernardão", foi preso pela primeira vez, a policia afir
mou que havia finalmente posto fim aos assassinatos
de meninos em São Luís. Na época, cinco garotos já
haviam sido mortos. Bernardo permaneceu preso um
ano e meio na Central de Recolhimentos (CEREC),
foi julgado e absolvido por falta de provas. Passados
quatro anos, mais três crianças foram assassinadas.



"Fui torturado para confessar crimes"
Em entrevista publicada no jornal O Estado do

Maranhão, do dia 2 de novembro de 1997, Bernardão
afirma ter confessado o assassinato dos meninos,
mas depois que foi torturado.

"Desde o dia em que fui preso na DOPS falei
para todo mundo que não matei ninguém, nunca ti
nha feito nada parecido. Eles me espancaram de
mais. (... ) Me colocaram dentro de um tanque, fura
ram meu pênis com alfinete, me bateram na ceia e
fiquei desmaiado. Um delegado deu um tapa na mi
nha cara e disse que eles já sabiam quem era o cri
minoso e que eu é que ia pagar por ele. (... ) Me leva
ram para o lugar do crime. Me arrastaram para lá.
Eu não sabia ir lá. Nunca passei por lá", diz.

Sobre a "prova técnica" a que o delegado Fir
mino Sodré: "Eu tinha me empregado na Ducol e
como não tinha dinheiro para ir até o local do tra
balho, resolvi tirar uns paus do mato e ganhar al
gum dinheiro.

Depois, encontraram um menino morto e disse
ram que tinha sido eu. Eu não tenho nada a ver com
Isso. Se eu tivesse visto esse menino morto, seria o
primeiro a dizer para a mãe dele. Eu conhecia o meni
no, mas nunca tinha falado com ele".

"Teve gente que viu o criminoso, foi na delegacia
e disse que não era eu, mas um homem preto, cabe
ludo e barbudo. O velho conhecido corrio "Pedinho",
que morava lá naquela área, me disse quando fui sol
to, que a polícia mandou ele ir embora e não dizer
mais nada. Uma mulher chamada Vicentina também
me olhou preso e disse na delegacia que não era eu o
homem que ela tinha visto", diz.

Depois de julgado e absolvido, Bernardão dei
xou a Vila São José, e foi morar na casa de seu advo
gado e depois na Vila J. Lima, onde vive com sua se
gunda esposa e trabalha como carpinteiro.

Questionado sobre onde estava no dia em que
os dois meninos da Vila São José desapareceram,
Bernardão diz:

"Tenho multas pessoas que podem provar que eu
passei aquele dia de sábado trabalhando em um terre
no próximo à minha casa. Não saí de lá e todos" os vizi
nhos sabem disso. No Domingo fui à Igreja, passei o
dia todinho lá. (...) Eu só sei de uma coisa: não fui eu.
Quando acharam que fui eu, me prenderam e agora
está acontecendo tudo do mesmo je~o. É o mesmo
que está fazendo as coisas. E só correr atrás que pega.
(...) Eu não tenho medo de ir à júri novamente. Não sou
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Insatisfeito com o resultado do júri, o Ministério nardinho' foi assassinado e o resultado foi positivo (...)
Público recorreu da decisão, tendo o Tribunal de Justi- Para mim são provas Incontestáveis."
ça acatado o recurso.

Bernardão voltou a ser preso, após o assassina
to de Eduardo rocha da Silva e Raimundo Nonato
Conceição Filho. Novamente, a polícia acreditou ter
elucidado os assassinatos de meninos. Ainda preso,
Bernardão afirma que os dois últimos crimes apon
tam sua inocência, negando qualquer envolvimento.

No caso "Bernardo", as investigações foram co
ordenadas pelo delegado Firmino Sodré, então dele
gado do DOPS - Departamento de Ordem Política e
Social, atualmente do Centro de Operações Especia
is da Polícia - CaPE. Coincidentemente, durante o
período que Bernardão foi preso, os crimes sofreram
uma parada, retornando no ano passado.

Para o delegado Firmino Sodré, responsável
pelas Investigação na época, embora "Bernardão",
tenha sido absolvido por Júri Popular em São José
do Ribamar, não existe dúvida da sua culpa. Em
entrevista para o jornal O Imparcial (15-6-97), o
delegado afirma que as investigações chegaram
até "Bernardão" através de comentário feito por um
homem identificado como Samuel Morroe. De pos
se da Informação, a polícia partiu para a casa do
acusado: "Era noite e quando batemos para con
versar com ele e o mesmo perguntou quem era e
que dissemos que era a Polícia. Ele respondeu:
'Vocês não tem nenhuma prova contra mim'. Ele
ainda tentou fugir pelos fundos, mas conseguimos
segurá-lo."

Segundo a mesma entrevista, eram 5h30 quan
do, na presença de alguns jornalistas, do então Se
cretário de Segurança do Estado, Agostinho Noleto e
do próprio Firmino, "Bernardão" teria confessado
tudo. Horas depois, "Bernardão" teria sido espanado,
após ter confessado "sem ter sido torturado".

Além da confissão de "Bernardão", Firmino diz
que a polícia conseguiu como "prova técnica", o fato
de que assim que o corpo de Bernardinho foi encon
trado, após vários dias desaparecido, descobriu-se
no local, uma picada recente.

O corpo estava coberto por alguns galhos de
árvores e nas proximidades existiam alguns galhos
cortados:

"Tudo foi coletado e encaminhado ao Icrim, para
determinar se os cortes haviam sido no mesmo tem
po da morte de 'Benardinho' e o resultado foi positivo.
(.. ) O senhor Samuel havia comprado, naquela mes
ma época, umas madeiras, as quais foram retiradas
das matas da Vila São José por 'Bernardo' (...) as
quais foram comparadas com as do local onde 'Ber-
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homem biônico ou invisível para andar de lugar em lu- Data em que o corpo foi encontrado: 18 de julho
gar sem ser visto." . de 1998

Contradições Júlio César: desapareceu ~o dia 17.de junh~ de
Preso desde o dia 28 de julho de 1997, Bernar- 1998, quan~o saiu de casa PAara Ir até a feira do bairro,

dão nega qualquer envolvimento na morte dos meni- buscar comida c?~ seu ~~o, c~mo era de costume.
nos, mas já entrou em contradições em alguns de Segundo .os familiares, Julio Ce~r n~m chegou ao
seus depoimentos se~ destino,. desaparecendo. mlstenosament~ no

Como na vez em que afirmou diversas vezes que me~o do camlnh~. Seu corpo fOI encontrado no dia 18
há muito tempo não ia à Vila São José, passando por de jUlh~ na localidade de. Ubatuba. .

P rto do local do crime mas acabou sendo' desmentido . Ja N~nato Alves, saiu ~e casa p_ara jog~r bola no
e '.. . _ dia 29 de junho. Segundo mformaçoes obtidas pela

por s~ ex-m~lher, que con~lrmou a visita de Benarda? polícia, nas proximidades do campinho, um desco-
por mais de tres vezes nos .dlas que antecederam os Crl- nhecido numa bicicleta teria oferecido dinheiro para
mes (casos Eduardo e Raimundo Nonato). que o menino carregasse um certo com verduras. No-

Depois do depoimento da ex-mulher, Benardão nato teria decido aceitar o trabalho e desapareceu em
acabou confirmando as visitas, alegando a seu favor, companhia do desconhecido.
que não lembrava tê-Ias feito. (O Estado do Mara- Para os delegados, e para a polícia em geral, a
nhão/13-8-1997). grande dificuldade da polícia ainda é a falta de infor-

Bernardão garante que, depois que foi absolvi- mações e testemunhas.
do do caso Benmardinho, somente duas vezes foi na Vários Meninos: Entre Os Casos Diversas Carac-
Vila São José. Uma quando sua mãe faleceu e outra terísticas
para pagar as despesas do funeral. Características

Outras Suspeitas Dentre os crimes, algumas características, a mai-
No caso Eduardo Rocha da Silva e Raimundo oria das vítimas moram em Paço do Lumiar e São José

Nonato Conceição Filho, diante do desaparecimento, de Ribamar, áreas cercadas por matagais, sendo que
os pais dos dois garotos procuraram a poUcia, dando as crianças são seqüestradas e encontradas mortas
o nome das pessoas que foram vistas com os dois com a genitália decepada (emasculação). É importante
meninos pela última vez. A Polícia prendeu como sus- observar que os meninos exerciam algum tipo de traba-
peitos, Mauro da Silva Pereira, o "Tutuca", e seu pa- lho informal e tinham um roteiro preestabelecido.
drasto, Messias Ferreira dos Santos, o "Diabo Louro" Em alguns casos, foram mutiladas outras partes
e "Ribamar do Facão", moradores de Paço do Lumiar do corpo da vitima: orelhas e lábios foram decepados,
que foram interrogados e transferidos, por motivos de unhas, dedos, pés, mãos, arcada dentária e até mami-
segurança, para uma outra delegacia. los arrancados. Em cada caso há uma particularidade.

Interrogado, "Tutuca" declarou não saber o que Nos dez primeiros casos foram verificados vestígios de
aconteceu com Eduardo e Raimundo. Ele afirmou que esperma. Nos dois últimos, substância ainda não iden-
realmente viu as duas crianças no lixeiro de Paço do tificada, que foi levada ao Instituto Médico Legal.
Lumiar, mas deixou o local em companhia de seu ir- Outra característica é o local onde o crime é co-
mão, Waldemiro da Silva, o "Tozinho" seu sobrinho, metido. Em geral são locais de mata fechada, onde o
Antônio, de 8 anos. "Diabo Louro" por sua vez, negou corpo da vítima é encontrado numa clareira, na maio-
que tivesse estado no local. Ribamar, confirmou que ria das vezes, coberto de palha ou mato.
esteve no lixão, mas deixou o local ainda cedo. "A polícia ainda não conseguiu definir se o crime

Este ano, o mês de junho, mais dois meninos de- é cometido no local onde o corpo é encontrado ou se
sapareceram, sendo que um deles, Júlio César Pereira é apenas deixado ali, após o crime. Nunca foi encon·
Melo, de 11 anos, já foi encontrado morto. Ainda se en- trado nenhum objeto ou vestígios que levem a crer em
contra desaparecido Nonato Silva, 10 anos, também ritual de magia negra, como velas, restos de animais
morador da J. Lima e Bernardo da Silva Modesto, 14, ou oferendas". (O Estado do Maranhão, 2-11- 1997)
desaparecido há dois anos, da Vila São José. Várias versões

Júlio César Pereira Melo 13 Muitas são as versões sobre os crimes. Acredi-
Data de nascimento: 27 de junho de 1987 ta-se que um maníaco sexual seja o autor. Também
Nome do pai: Domingos César Pereira Melo suspeita-se de que se trata de ladrões de órgãos, ou
Nome da mãe: Iraci Ramos Pereira feiticeiros que estejam fazendo sacrifícios para seus
Data do desaparecimento: 17 de junho de 1998 voduns.



Rio Grande do Sul, Campinas, Brasília e Altamira
Crianças Sob o Signo da Morte

Altamira

Esse tipo de crime não é uma realidade espe
cífica local. Fatos idênticos vem acontecendo em
outros estados. No Rio Grande do Sul, Campinas e
Brasília já aconteceram casos semelhantes. Na ci
dade de Altamira, no Pará, foram 26 crimes, come
tidos contra meninos de oito a 14 anos, no período
de 1989 a 1993. Os "Crimes de Altamira", como fi
caram internacionalmente conhecidos.

Todas do sexo masculino, as vítimas de Altami
ra, assim como as de Paço do Lumiar, passaram por
uma espécie de ritual: na maioria das vezes, os meni
nos eram atraldos para um local afastado, onde, além
de violentadas sexualmente, tiveram seus órgãos ex
tirpados.os olhos furados, lábios cortados e eram
mortos à faca, pauladas ou estrangulamento.

O corpo das vItimas, em geral foram encontra
dos nas proximidades do local onde os meninos de
sapareciam.

Entre as possíveis motivações dos crimes, exis
te a hipótese de que os criminosos tenham ligações
com grupos de magia negra ou seitas, ou sejam pes
soas portadores de alguma anomalia mental ou psi
copatias. Há suspeitas de que pessoas influentes do
município estejam envolvidas nos crimes.

Após o envolvimento da Polícia Federal, Altami
ra chegou a cinco suspeitos. Após muitas reviravoltas
no processo, o juiz da 3a vara de Altamira decidiu im
pronunciar os cinco acusados, em dezembro do ano
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Para o babalorixá Ribamar Castro, os assassi- passado, alegando que não tinha provas suficientes
natos em série não tem nada a ver com os preceitos para levar à júri nenhum dos acusados.

das relig~ões a!ro. "No Maranhão todo não existe. ~~. Mortes, Mais Desaparecimentos e Nenhuma Res-
nhum pai ou mae-~e-sa~to que trabalhe com sac~lflcl- posta
os de pes~as. Onxá n~o come g~nte, come ~nlmal. Nas investigações, a polícia descobriu que,
N~~.na Afnca, ~,nde eXiste ~ vodUlsmo, se pratica sa- dias antes dos desaparecimentos dos meninos,
criflclo humano. (O ImparcIal, 9-11-1997) pessoas estranhas foram vistas, em um carro, ron-

O parapsicólogo e radiestesista José Nazaré dando o local. Depois que as crianças desaparece-
Oliveira, declarou ao jornal O Imparcial (também em ram, os desconhecidos também não foram mais vis-
9 de novembro de 1997) que a parapsicologia tem tos. A polícia não acredita em uma conexão entre os
condições de ajudar a policia no caso, mas frisou que dois casos e agora tenta levantar a placa e a marca
elucidar os crimes é tarefa da polícia. do veículo visto pelos moradores.

Ele acredita que se trata de um psicopata, com Segundo Júlio César do Amaral, delegado geral
personalidade diferente, porém, dotado de recursos que investiga o caso, as investigações acompanham
materiais. "Uma pessoa leiga em anatomia, logica- todas as possibilidades para os crimes, como ritual de
mente sem técnica, não faria um corte perfeito em de- magia negra, a presença de um maníaco na cidade e
terminadas partes do corpo, como faria um perito. A até tráfico de órgãos.
utilização de uma faca diverge de um bisturi, de um Nesse caso, segundo entrevista ao jornal O
estilete ou outro material cortante". Estado do Maranhão (23-7-98), o delegado geral

esclarece que, "depois de entrar em contato com a
diretora do Instituto Médico Legal (IML), esta possi
bilidade está praticamente descartada", já que, se
gundo a mesma, seria necessário uma grande es
trutura para realizar a retirada do órgão, que preci
saria ser acondicionado em depósitos especiais
para transporte". Entretanto, nada indica que as
"operações" 'tenham sido realizadas exatamente no
local onde foram encontrados os corpos. O espaço
de tempo entre os desaparecimentos e a localiza
ção dos corpos mutilados anula o argumento da di
retora do IML.

Pelo menos mais quatro menores desaparece
ram nos últimos meses Uunho e julho) na região, além
de Nonato, que continua desaparecido.

As informações deste. dossiê foram colhidas
junto à familiares, jornais da capital e relatório produ
zido por Rogenir Almeida, advogada e coordenadora
do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Pe.
Marcos Passerini.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Deputado Carlito Merss.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC: Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é impressionante a falta de sensibilidade do
atual Governo, fruto do maior acordo neoliberal
que este País já teve, em relação à questão dos
servidores públicos federais.

A greve dos professores das universidades fe
derais e dos servidores do INSS demonstra que os
trabalhadores públicos não aceitam mais pagar a
conta da irresponsabilidade fiscal do Governo Fede
ral, principalmente quando este reduz o percentual da
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receita corrente líquida com o gasto de pessoal, po
rém duplica a dívida externa e multiplica por dez a dí
vida interna.

O perfil do gasto público, enormemente compro
metido com o endividamento, escasseia os recursos
de investimento e compromete o custeio da máquina
administrativa. Basta ver, Srs. Deputados, os dados ofi
ciais da execução orçamentária do ano de 2000. Cerca
de 80 bilhões de reais foram gastos com pagamento
de juros e serviços da dívida pública interna e externa
e somente cerca de 10 bilhões com investimento.

Os sete anos de congelamento salarial para cer
ca de 80% do funcionalismo acumula, de janeiro de
1995 a dezembro de 2000, perda oficial de 75,48% do
poder aquisitivo desses trabalhadores. Em 2000, a
despesa com pessoal da União atingiu a mais baixa
participação na receita corrente líquida, cerca de
38,2%, sendo que em 1995 esse percentual era
55,31 %, para um limite de 50% da tão badalada lei do
FMI, batizada de Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esta situação não apenas desestrutura a vida
dos servidores públicos, como desmonta o setor
público brasileiro e torna vulneráveis os serviços
essenciais prestados à população. Por isso, mani
festamos solidariedade aos trabalhadores em gre
ve e apelamos para que o Governo Federal se abra
à negociação, pactuando condições dignas de tra
balho para o serviço público.

A manifestação grevista destes trabalhado
res é uma verdadeira defesa do Estado brasileiro,
evita que o desmonte neoliberal prejudique a po
pulação, que necessita dos serviços públicos. Sem
dúvida alguma, a greve é justa, e a necessidade de
recomposição salarial dos servidores deve vir
acompanhada do fortalecimento do serviço públi
co, com o resgate das prerrogativas do Estado de
cumprir com suas obrigações constitucionais.

Existe, sim, Sr. Presidente, disponibilidade da
receita corrente líquida em majorar os salários do ser
vidor público. Falta apenas vontade política do Gover
no para abandonar o seu monetarismo obtuso. É hora
de o Governo ceder na valorização do serviço público
e recuar na proposta ofensiva de reajuste de apenas
3,5% que ofereceu oficialmente.

Nós, da Comissão Mista de Planos, Orçamen
tos Públicos e Fiscalização, continuaremos lutando
para que se abra possibilidade de negociação,
mantendo a clara posição de obstruir os trabalhos
para que, de alguma forma, principalmente as auto
ridades monetaristas, Pedro Malan e o Secretário
da Receita Federal, resgatem o Estado nacional,
valorizando os servidores federais, principalmente

os do INSS, que estão sendo humilhados e, em con
seqüência, humilham a grande maioria dos trabalha
dores que necessitam dos serviços da Previdência.

Sr. Presidente solicitamos ao Governo Federal
que tenha sensibilidade e não aceite os ditames do
FMI, não exija superávit mais alto do que este próprio
órgão exige e negocie com os servidores, que não po
dem mais agüentar tanta humilhação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS NADER (Bloco/PFl - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desejo registrar, nesta
data, a visita feita a Volta Redonda, ontem, pelo
Exmo. Sr. Ministro da Saúde José Serra. A cidade,
no sul fluminense, foi escolhida pelo Ministério da
Saúde para o lançamento da Campanha Nacional
Contra a Hipertensão e o Diabetes.

lá, o Ministro pôde ver, in loco, como foram
aplicados cerca de R$ 2 milhões destinados à rede
pública municipal. Foi feita a ampliação do Hospital
São João Batista - o maior da região - e do Hospital
do Retiro, que também foi equipado com o que há de
melhor, para atender à população de Volta Redonda.

Todos sabem que Volta Redonda, conhecida
como Cidade Brasileira do Aço, foi o berço da indús
tria brasileira. É sede da Companhia Siderúrgica Na
cional, a maior empresa do setor na América Latina. A
cidade, Sr. Presidente, ostenta invejável posição no
cenário brasileiro, crescendo a cada dia, sem perder,
contudo, aquele jeito de cidade de interior, com seus
operários que garantem divisas para o nosso País por
meio do trabalho árduo e diário nos altos-fornos da si
derúrgica. A cidade também tem comércio forte e pu
jante, um dos mais prósperos do sul do Estado do Rio
de Janeiro.

Em nome dos cidadãos de Vo~a Redonda, na
qualidade de representante do sul fluminense nesta
Casa, agradeço ao Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, na pessoa do Ministro José Serra,
que tem demonstrado competência na direção de uma
das Pastas que mais sensibilidade exige de seus titula
res e não tem decepcionado aqueles que esperam de
S.Exa. trabalho voltado para a saúde do povo brasileiro.

Quero ainda destacar, Sr. Presidente, a capaci
dade e a obstinação do Prefeito de Volta Redonda,
Antônio Francisco Neto, de transformar a cidade em
motivo de orgulho para o seus munícipes. O Prefeito
de Volta Redonda está cumprindo seu segundo man
dato, eleito por maioria absoluta de votos na campa
nha do ano passado. Ostenta aprovação popular de
98%, índice inédito na história de Volta Redonda.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. JUQUINHA (Bloco/PL - GO. Pronuncia Para Roberto Faldini, Diretor da Federação
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, a
Deputados, a decisão do Governo de enviar a esta informalidade é estimulada pelo anacronismo da le-
Casa projeto de lei que flexibiliza a legislação tra- gislação trabalhista que, em vez de proteger o tra-
balhista representa esforço adicional na luta pela balhador, acaba se voltando contra ele ao estimular
ampliação da oferta de emprego no País. E a medi- a contratação informal, por não contemplar direitos
da chega em boa hora, já que entidades como o trabalhistas e previdenciários.
DI EESE prevêem que cerca de seiscentos mil pos- A proposta de flexibilização abre a possibilidade
tos de trabalho devem desaparecer este ano em de negociação das condições, para aplicação de ga-
conseqüência da desaceleração da economia. rantias previstas na Constituição e regulamentadas

Para cada 1% de crescimento da economia esti- pela CLT. Para facilitar sua aprovação, direitos previs-
ma-se a criação de cerca de quatrocentos mil empre- tos no art. 7° da Constituição, a exemplo de férias re-
gos. Com a revisão da taxa de crescimento, de 4,5% muneradas, 13° salário, licença-maternidade e repou-
para 2% este ano, espera-se crescente redução da so semanal, entre outros, serão mantidos. A proposta
oferta de emprego até o final do ano, tendência que também não prevê qualquer mudança nas normas de
se pode manter a partir do próximo ano, se não hou- segurança e de saúde do trabalho.
ver reversão das expectativas de crescimento econô- Embora as taxas de desemprego se mante-
mico. nham praticamente estáveis nos últimos seis meses,

Consciente dessas dificuldades, o Governo co- o quadro tende a se agravar não apenas com a desa-
brou pressa na votação do projeto de lei que dá aos celeração da economia. A taxa de atividade - pesso-
acordos coletivos de trabalho entre patrões e empre- as que estão trabalhando ou procurando emprego - é
gados poder de lei superior ao previsto na Consolida- a menor dos últimos dez anos. E os índices de de-
ção das Leis do Trabalho (CLT). Ao enviar o projeto a semprego caem não em razão da ampliação do nú-
esta Casa, o Governo pediu tramitação em regime de mero de postos de trabalho, mas do menor número de
urgência constitucional, o que o inclui nas prioridades pessoas procurando trabalho.
da pauta de votação do Congresso Nacional. Com o Esse fenômeno pode ser constatado se com-
pedido de urgência, o Poder Executivo espera ver o pararmos o tempo médio de busca por emprego
projeto aprovado até o final do ano. nos últimos dez anos. Em janeiro de 1991, o candi-

Com isso, o Governo tenta reduzir os efeitos dato levava em média 11,8 semanas para conse-
de eventual onda de demissões depois das festas guir uma vaga no mercado de trabalho. Hoje, gasta
de fim de ano. A flexibilização da legislação visa cerca de 22,8 semanas.
também reduzir os chamados encargos sociais Diante da sua importância para a moderniza-
que oneram a folha de pagamento das empresas e ção das relações trabalhistas e para a ampliação
reduzem a oferta de emprego. O Ministério do Tra- da oferta de emprego, espero que o projeto de fle-
balho entende que, com regras mais flexíveis, as xibilização da legislação trabalhista mereça a devi-
empresas serão estimuladas a contratar, reduzin- da prioridade nesta Casa e seja aprovado no prazo
do a informalidade no mercado de trabalho. previsto, contribuindo para amenizar os efeitos do

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do desemprego que pode advir do eventual aprofun-
IBGE revela que o percentual de menores no merca- damento da recessão econômica.
do de trabalho formal caiu de 35,8% para 19,4% nos Em momentos de dificuldades econômicas
últimos dez anos. Segundo os técnicos do IBGE, a como os que se prenunciam, temos de encontrar 50-

queda se deve ao ingresso tardio dos menores no luções engenhosas para ampliar a rede de proteção
mercado de trabalho e à redução da oferta de empre- social dos trabalhadores. O projeto do Ministério do
go no mercado de trabalho por diversas razões. Trabalho traz valiosa contribuição ao esforço em favor

Com a iniciativa, o Ministério do Trabalho pro- da garantia de oferta de mais empregos aos trabalha-
cura também modernizar a legislação trabalhista, dores e da modernização das relações trabalhistas.
favorecendo a negociação de acordos que ampli- Muito obrigado.
em as garantias de emprego e evitem demissões. O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão
Estudos do economista Márcio Pochmann, da Uni- do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
versidade de Campinas (UNICAMP) revelam que dos, parece-me que o Secretário da Receita Fede-
um terço da população economicamente ativa não ral adotou como tática a protelação da negociação
tem Carteira de Trabalho assinada. acerca da correção da tabela do Imposto de Ren-
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da. Dessa forma, o ano se encerrará sem que vote- tude fica na expectativa de ver seu direito à cidadania
mos a matéria e ficará valendo a tabela vigente, assegurado.
que é profundamente injusta. O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE.

Não podemos continuar esperando por um acor- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
do que não chega. Faz-se necessário que o Presidente Themístocles Sampaio, é uma honra ver V. Exa. na
desta Casa, Deputado Aécio Neves, paute a matéria e Presidência desta sessão.
a coloque em votação. Isso deverá ser feito para que os Pesquisas mostram que a candidatura da Go-
trabalhadores possam verificar que há Parlamentares vernadora Roseana Sarney à Presidência da Re-
dispostos a corrigir essa injustiça, o não-reajuste da ta- pública tem quase 20% da aprovação do eleitora-
bela do Imposto de Renda, muito embora exista quem do. Sem dúvida, é a grande surpresa deste final de
queira se submeter ao que aí está. ano, em termos eleitorais.

O Governo afirma que, ao ser feita a corre- É opção bastante consistente para o eleitorado
ção, a arrecadação cairá muito. Isso não é verda- brasileiro, principalmente pelo fato de que a Governa-
de! O Governo deverá iniciar o processo de devolu- dora não apresenta somente projetos individuais. O
ção daquilo que injustamente retira do salário dos partido ao qual pertence, o PFL, já possui extenso
trabalhadores. O Governo alega que não é possí- programa de governo nas áreas de educação, segu-
vel corrigir a tabela. Pois bem. E a classe média rança, saúde, agricultura, empreendimentos etc. A
que está imprensada pelo aumento dos planos de candidatura da Governadora Roseana Sarney à Pre-
saúde, da conta de luz - quando tem -, do telefo- sidência da República será consistente, por ser, repi-
ne, dos pedágios das rodovias privatizadas e, além to, opção saudável para o povo brasileiro.
de tudo isso, pelo desconto cada vez maior do O Presidente norte-americano George Bush
Imposto de Renda, devido à não-correção da tabe- declarou, em entrevista, que o Brasil está incluído
la?! na rota do narcotráfico para Estados Unidos e Eu-

Isso é uma injustiça! Esta Casa não pode fazer ropa. Concordo plenamente com as afirmações.
de conta de que nada está acontecendo, muito me- Contudo, as principais rotas para os Estados Uni-
nos ficar esperando um acordo que jamais acontece. dos são Venezuela e México; para Estados Unidos

Nem sempre chegamos a consenso. Temos e Europa, o Canal do Panamá e as Guianas. É im-
de colocar a matéria em votação. O Senado Fede- portante, porém, a preocupação do Presidente
ral já aprovou o reajuste da tabela do Imposto de norte-americano com o narcotráfico.
Renda. Falta a Câmara dos Deputados -que re- O Governo da Bolívia acaba de confirmar o
presenta o povo e não o Estado - posicionar-se que a CPI do Narcotráfico defendia: Fernandinho
com relação à questão. Beira-Mar fez lavagem de dinheiro naquele país, no

Precisamos solucionar a greve das universi- valor de quase 1 bilhão de reais. Isso prova que ele
dades. Milhares de estudantes estão na iminência não é traficante pequeno. A rota da lavagem de di-
de perder o ano letivo; outros estão na incerteza se nheiro de Fernandinho Beira-Mar é Bolívia, Estados
irão ou não prestar vestibular. O Governo não tem Unidos, Paquistão e Líbano.
o direito de frustrá-los. Somos rota de tráfico, mas os Estados Unidos

Temos de resolver esse impasse. Sem educa- são rota de lavagem de dinheiro. Se temos de cui-
ção, a geração futura fica prejudicada. Alguns jovens dar para que a droga não passe pelo nosso territó-
podem pensar que não estamos nem aí para a situa- rio, os Estados Unidos têm de tomar providências
ção. Não é verdade. Nós desta Casa e o Governo es- para que o dinheiro do narcotráfico não passe pelo
tamos bastante preocupados com eles. seu território. Eles não podem apenas ficar fazendo

Não podemos deixar de levar em considera- relatórios sobre a rota do tráfico nos outros países.
ção tão gravíssimo problema. Devemos nos preo- Quem incentiva o tráfico? É o dinheiro que lhe dá
cupar não apenas com a greve das universidades, vida. Se os Estados Unidos permitem a circulação
mas com a dos servidores do INSS. Todos conhe- do dinheiro sujo do narcotráfico, é bom cuidarem do
cem dezenas e centenas de pessoas que pagam seu quintal antes de dar palpites sobre o dos outros.
com grande dificuldade a oportunidade de um dia Se evitarem a lavagem de dinheiro sujo em seu ter-
requerer aposentadoria. Hoje, contudo, sequer po- ritório, vão acabar com os poderosos do narcotráfi-
dem dar entrada nesses processos. co. Devem ter consciência disso. Geralmente, não

De um lado, o Governo faz de conta de que o olhamos a sujeira do nosso quintal. É mais fácil
problema não está acontecendo; de outro, a juven- apontar a dos outros.
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O Presidente Bush tem de resolver o problema Dizer a defesa que o homicídio foi praticado
da lavagem de dinheiro em seu país, caso contrário sem intenção é, no mínimo, alentar conlra a inteli-
nenhum plano combaterá o narcotráfico. gência de qualquer ser humano. Em qualquer lugar

Era o que tinha a dizer. do mundo, fossem filhos de quem fossem, esses
O SR. MANOEL VITÓRIO (PT _ MS. Pronuncia indivíd~os de classe. média passariam o resto de

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- seus dias enclausurados.
putados, pescadores que representam doze colônias O ato é ainda mais cruel porque não houve pro-
fizeram manifestação, na última segunda-feira, no Rio vocação. A vítima dormia, e os malfeitores se aprovei-
Paraguai, em Corumbá, alertando autoridades fede- taram de sua fragilidade para cometer crime que con-
rais e estaduais para os atrasos no pagamento do se- sideramos hediondo.
guro-desemprego a que fazem jus no período da pira- Os direitos humanos foram frontalmente vi0-

cema, quando ficam proibidos de pescar. lados nesse caso, que se pode tornar mais um
O faturamento médio do pescador profissional é exemplo de impunidade num país onde quem paga

de 600 reais, e o seguro-desemprego pago durante a é pobre, negro e índio. Quando, intencionalmente,
piracema, período de reprodução dos peixes, é aqui- o indivíduo pratica ato dessa natureza, é passível
valente a um salário mínimo. de ser punido coma pena máxima de prisão. O júri

Os pescadores temem que a greve dos funcioná- popular, tem~s certeza, .saberá julgar de acordo
rios da Delegacia Regional do Trabalho _ DRT atrase o com os preceitos da J~stlça qu~ tantas vezes tem
cadastrame,nto e, conseqüentemente, prejudique falhado, mas na qual ainda confiamos.
aqueles que dependem do seguro-desemprego. So- Afora as estranhas coincidências das últimas
mente em Corumbá, mais de setecentos pescadores semanas, resta-nos manifestar votos para que cada
esperam receber o benefício no início de dezembro. um dos jurados reflita sobre os acontecimentos de 21

Apelamos para as autoridades estaduais e fede- de abril de 1997.
rais no sentido de que se articulem e impeçam o atra- Lembramos aos índios pataxós que, junto a
so no pagamento do seguro-desemprego, caso con- outras tribos brasileiras, são a essência da história
trário os pescadores serão forçados a desrespeitar o deste País. O sistema nega, mas o Brasil tem dívida
precioso intervalo da piracema. histórica com negros e índios massacrados, tortura-

Gostaria também de manifestar minha solidarie- dos e escravizados.
dade aos servidores da Seguridade Social em greve O episódio envolvendo o índio Galdino poderá
há quase três meses. Apenas em Mato Grosso do Sul confirmar a história de marginalização e de sofrimen-
mais de 2.500 chefes de família sofrem com a situa- to deste País, que esquece seu povo e suas origens e
ção e aguardam a solução do impasse, o que depen- no qual o poder está acima da Justiça.
de, fundamentalmente, do Governo Federal. Ao índio Galdino, esteja onde estiver, e a sua

A pressão sobre os trabalhadores, por meio tribo pedimos perdão pela insensatez dos homens
da suspensão do pagamento de salários, não con- que, muitas vezes, foram chamados de civilizados.
tribui para que se chegue ao acordo. O Governo Se a civilização é caracterizada por barbárie, mor-
alega falta de verbas, mas quando o assunto lhe in- te e impunidade, temos certeza de que o índio Gal-
teressa, a exemplo do perdão da dívida dos ruralis- dino não gostaria de fazer parte desse sistema.
tas, rapidamente age. Essa é a denúncia dos servi- Esperamos que se faça a verdadeira justiça. Para
dores em greve. No caso, o Governo Federal não os assassinos, a cadeia!
tem demonstrado a mesma disposição para en- Muito obrigado.
contrar sol~ção que garanta o mínimo de d~~nida- O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
de e respeito aos trabalhadores e seus famIliares. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Era o que tinha a dizer. Sras. e Srs. Deputados, matéria publicada pelo Jor-
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se- nal do Brasil na última quinta-feira, sob o título "Muda

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- eixo de investimentos no Rio", mostra realidade bas-
dos, queremos justiça. Em 21 de abril de 1997, o Bra- tante positiva e alentadora para o futuro do nosso
sil ficou estupefato ao saber que cinco rapazes joga- Estado, pois que são realizados maciços investimen-
ram álcool e atearam fogo ao corpo do índio Galdino tos no interior e na Baixada Fluminense.
Jesu~ dos Santos, praticando ato de total covardia e De acordo com a reportagem, são 23 bilhões
terronsmo. de reais investidos em expansão de negócios nos
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últimos cinco anos, com prioridade para os Muni- momento propício à conquista de outros e novos em-
cípios das diversas regiões do Estado e não mais preendimentos.
para a Capital. Saúdo, portanto, essa verdadeira descoberta do

Sr. Presidente, já é bastante significativo o fato interior do Estado do Rio de Janeiro por investidores
de estarem sendo gerados milhares de empregos. estrangeiros, que, acima de tudo, reconhecem as
Mais importante é a mudança do processo de con- grandes potencialidades de realização e de trabalho
centração em torno da Capital, determinante do gran- do povo fluminense.
de êxodo de contingentes populacionais oriundos do Era o que tinha a dizer.
interior fluminense e de outras regiões do Pais para a O SR. EULER RIBEIRO (Bloco/PFL - AM. Pro-
cidade do Rio de Janeiro e sua área metrop~litana, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
em busca de emprego, o que provocou o crescImento Srs. Deputados, foi tornada pública polêmica entre o
exagerado da metrópole e o surgimento de sérios Governo do Estado do Amazonas e a PETROBRAS
problemas sociais e de infra-estrutura. Sociedade Anônima em torno do transporte do gás

Novas indústrias de petróleo, farmacêuticas, natural de Urucu para Manaus. De um lado, o Gover-
de alimentos e de bebidas - empreendimentos de no do Estado do Amazonas deseja que o transporte
iniciativa estrangeira -, instaladas em diferentes seja feito por via fluvial, em barcaças; em situação
áreas, aproveitam-se da excelente posição geo- contrária, a PETROBRAS Sociedade Anônima quer
gráfica que ostentam em face da proximidade dos construir gasoduto para fazer o transporte do gás, li-
principais centros consumidores e das facilidades gando, de ponta a ponta, Urucu a Manaus.
de escoamento. O Governo do Estado não é empresa e visa,

Desse modo, importantes Municlpios, a exem- respeitando a primeira e mais importante prioridade,
pio de Resende, Piral, Três Rios, Campos, Macaé e ao atendimento da área social, ou seja, promover a
tantos outros, passaram a ganhar a preferência de in- geração de empregos e de renda, a melhoria das con-
vestidores que neles vislumbram grande potencial dições de vida no território estadual, a ampliação do
para receber os seus empreendimentos. atendimento dos beneficios a uma população maior

A Baixada Fluminense, também graças à sua apenas do que aquela que reside em Manaus. No
estratégica posição geográfica e, especialmente, caso do gás natural, não poluente, são muito meno-
às atuais condições do Porto de Sepetiba e do Pólo res os custos de transporte e de utilização.
Gás-Químico que começa a se tornar realidade, A PETROBRAS Sociedade Anônima, como
desfruta de excelentes possibilidades para atrair bem diz seu nome, é empresa que visa unicamente
projetos produtivos, bem como gerar empregos e ao lucro. Quanto maior, melhor. Assim tem feito, com
renda para a sua população. eficiência. Sem falar em interesses estranhos na aqui-

Estou convicto de que, se houver a necessária sição de determinados produtos, a exemplo de bom-
união de esforços das lideranças políticas, empresari- bas de alta pressão e de tubulações de aço para o
ais e comunitárias da região junto ao Governo do transporte do gás natural de Urucu a Manaus, a um
Estado e às agências financiadoras, a Baixada Flumi- custo altíssimo. Deve ser considerado também que,
nense será considerada área absolutamente prioritá- levando o gás natural de Urucu pelo gasoduto, direta-
ria para sediar novos investimentos. mente a Manaus, a PETROBRAS torna-se detentora

Precisamos demonstrar a real capacidade da do monopólio do transporte e da distribuição do gás,
Baixada Fluminense, quer do ponto de vista da verdadeiro absurdo e crime contra empresas priva-
mão-de-obra, quer do ponto de vista das facilidades das amazonenses.
de acesso para recepção de matérias-primas e co- O transporte por barcaças apresenta várias
mercialização dos bens ali produzidos. vantagens em relação ao gasoduto: é feito com a

Evidentemente, os diferentes Municípios da- mesma eficiência, mas com maior segurança, redu-
quela importante e populosa região do Rio de Janeiro zindo riscos de sabotagem ao longo do linhão do ga-
devem trabalhar em conjunto, buscando melhorar a soduto; pode começar a ser feito em muito menos
infra-estrutura e, igualmente, apresentar suas reivin- tempo do que levaria a construção do gasoduto, ou
dicações ao Governo do Estado e à esfera federal. seja, no mínimo, cinco anos; geraria emprego em lar-

Os mais recentes indicadores da conjuntura ga escala nos estaleiros de construção de embarca-
econômica mostram, claramente, que os piores mo- ções e também para sua futura manutenção; todos os
mentos do desaquecimento das atividades produti- gastos seriam pagos exclusivamente em reais, não
vas estão sendo superados, evidenciando-se agora gastaríamos divisas em dólar; além de tornar posslvel



Novembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarl<l-fcira 7 56169

o atendimento com gás natural de todo o território
amazonense, beneficiando a população com com
bustível não poluente e muito mais barato.

Como se sabe, no interior distante do Amazonas,
o preço da gasolina e do diesel é o mais alto do País. E
as termelétricas são movidas a diesel. Tanto elas
quanto os automóveis poderiam utilizar gás natural.

Parece que essas vantagens interessam ape
nas ao Governo do Estado, que se preocupa com o
aspecto social da questão, ou seja, tem interesse em
atender às necessidades do povo brasileiro, sem de
sejar apenas e somente o lucro, conforme é a insupe
rável vontade da PETROBRAS Sociedade Anônima.

Da história recente da empresa, aliás, vale a pena
recordar episódio ocorrido durante o Governo do Presi
dente José Sarney: o PROÁLCOOL sempre teve na
PETROBRAS seu maior inimigo, embora fosse progra
ma vtlorioso que economizava milhões de dólares de di
visas para o Brasil, pois utilizava tecnologia 100% naci
onal paga com moeda brasileira, além de gerar milhões
de empregos no campo e não poluir o meio ambiente.
Nada disso foi levado em conta. Por causa de interesses
nunca esclarecidos, a PETROBRAS dffundiu, por inter
médio da imprensa, de modo escamoteado e apocrifa
mente, por fax - sem cuidar que no alto da página sai
impressa a origem da transmissão -, documento que
era libelo condenatório da mistura de metanol ao álcool,
gerando crise sem precedentes no abastecimento de
veículos de todo o País. Isso tudo porque estava obsti
nada em destruir - o que, afinal, conseguiu - o melhor
sistema de substtluição de combustível do mundo: o
PROÁLCOOL.

Enquanto estiver nesta Casa, lutarei com todas
as minhas energias para impedir que mais um crime
seja perpetrado contra os interesses do povo brasilei
ro, a exemplo deste que agora a PETROBRAS Socie
dade Anônima pretende cometer contra o Amazonas
e o nosso povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há menos de dois meses, com outros
companheiros de partido, subscrevi o Projeto de Lei
n° 5.284, de 2001, que propõe o recálculo da dívida
dos pequenos agricultores.

Na verdade, nós, deputados, cumprimos nosso
papel de representantes da sociedade ao encami
nhar proposta elaborada pelo citado segmento. O pro
jeto foi debatido e definido pelo Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra (MST), pela CONTAG,
pelo Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA),
pela Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras

Rurais (ANMMTR), pelo Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB), entre outros.

Essa gente representa contigente de 80% dos es
tabelecimentos rurais brasileiros. Cerca de 70% do ali
mento consumido pela população vêm da agricultura fa
miliar. Apesar da sua importância, o segmento não con
segue negociar a dívida que tem com o Govemo, hoje
em R$ 4,6 bilhões. O projeto que apresentamos trata
disso, ou seja, da renegociação dessa dívida.

Apesar da urgência da questão - afinal, é época
de plantio -, não conseguimos incluir na pauta de vo
tação tal reivindicação. Os aliados do Governo nesta
Casa, a bancada ruralista, são mais poderosos do
que o Exército dos Estados Unidos e não permitiram
que nosso desejo se concretizasse.

Em contrapartida, os ruralistas conseguiram o
que queriam: reuniram-se com os Ministros Pedro
Malan e Pratini de Moraes e elaboraram a Medida
Provisória n° 09, já em vigor. A MP representa o ca
lote da dívida deles, de aproximadamente R$ 32 bi
lhões. De acordo com a medida provisória, eles têm
um quarto de século - 25 anos! - para pagar o que
devem. Neste País capitalista, se alguém toma em
préstimo, com o tempo, o valor da dívida aumenta.
Pois essa MP caridosa determina a diminuição da
dívida. Quanto mais passa o tempo, menos eles de
vem. O Brasil é socialista na hora de distribuir seu
dinheiro aos ricos.

Historicamente, o latifúndio brasileiro sempre
mamou nas tetas do Governo. O Governo neoliberal
de Fernando Henrique Cardoso apenas sacramentou
o que era tradição. Por isso, todos os anos os latifun
diários pegam dinheiro da população, como se fosse
empréstimo, e não pagam. Com o dinheiro, trocam de
carro, ampliam o latifúndio, compram outra caixa de
uísque etc. Na hora de pagar, todavia, eles enrolam,
ou melhor, conforme dizem, rolam a dívida. Há oito
anos eles rolam a dívida; há oito anos dão calote no
povo brasileiro. Com o carimbo oficial para o calote,
deixam de ser inadimplentes e pegam mais dinheiro.

Essa medida provisória afronta os interesses de
pequenos agricultores e do povo brasileiro. Um gover
no que vendeu as estatais a preço de banana para fa
zer caixa, que quer tirar dinheiro de aposentados para
fazer caixa, que quebra as universidades para fazer
caixa, que quer mudar as tabelas do Imposto de Ren
da para fazer caixa, na hora de cobrar de caloteiro rico
e enrolão muda de conversa e perdoa a dívida. Exata
mente de quem mais critica o Estado brasileiro. Nes
sa hora, eles querem o Estado bem grande e gordo
para alimentar seus negócios.

Sabemos do poder da bancada ruralista nesta
Casa. Sabemos que consegue parar o Governo e es-
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tabelecer as regras que lhe interessa. Foi assim no
Plano Safra 2001/2002, quando se disponibilizaram
R$ 16 bilhões para essa gente fazer a monocultura,
destruir o meio ambiente, plantar grãos que vão ali
mentar as vacas européias. Em contrapartida, o Go
verno reduziu em 50% os recursos destinados ao
PRONAF, que beneficia o pequeno agricultor.

Na surdina, o Governo concordou com o calote
oficial do latifúndio brasileiro. E na hora certa, porque
o prazo de pagamento do acordo feito no ano passa
do vencia exatamente no dia em que a medida provi
sória foi publicada: 31 de outubro.

De nossa parte, insistimos nesta Casa para que
o projeto de lei que interessa a quem realmente pro
duz no País, os pequenos agricultores, entre na
Ordem do Dia. Não é possível que, mais uma vez, De
putados terão de dormir neste plenário ou que milha
res de trabalhadores terão de bloquear a Esplanada
dos Ministérios, para que o Governo saiba que eles
existem.

Já não basta a vergonha de referendar esse ca
lote?

Obrigado.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, solicito a transcrição nos Anais da
Casa do bem colocado discurso do Sr. Presidente
da República, proferido em sessão solene da
Assembléia Nacional da República da França,
quando de sua viagem àquele país.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Discurso do presidente Fernando Henrique Car
doso em sessão solene na Assembléia Nacional da
República da França.

Esta é a primeira vez que um Presidente do Bra
sil se dirige à Assembléia Nacional da França.

Recebam, Senhores Deputados, a mais caloro
sa saudação do Governo e do povo Brasileiro.

Agradeço, honrado, a oportunidade de tra
zer-lhes a palavra de um país que renovou seu com
promisso com a democracia e o desenvolvimento.

O Brasil sempre nutriu profunda admiração por
esta Casa, que traz o timbre da história da França e
da humanidade.

Somos parte de um continente que conquis
tou a independência sob a influência da luta me
morável que se travou neste hemiciclo pela liber
dade e pela justiça.

Daí se seguiu um diálogo intenso com a França
e seus intérpretes.

Sobretudo nos momentos de inflexão de nossa
história.

Lembro que a jovem Monarquia brasileira se
consolidou tendo como eixo o "poder neutro" proposto
por Benjamin Constant.

Depois, em 1889, optamos pela República, com
lema positivista. A referência foi Auguste Comte, assi
milado segundo as circunstâncias locais.

O positivismo no Brasil foi emblema do progres
so material, ainda que sob o invólucro conservador da
ordem.

A França também serviu de modelo à criação de
importantes instituições brasileiras: o Museu de Belas
Artes, o instituto Histórico e Geográfico, a Academia
Brasileira de Letras, a Universidade de São Paulo.

Sou egresso da Universidade de São Paulo,
onde usufruí do legado que lá deixaram Roger Basti
de, Claude Lévi-Strauss e Fernand Braudel.

Aprendi a sociologia do trabalho com George
Friedmann e Ajam Touraine, a quem tanto devo inte
lectualmente.

Nos anos sessenta, o exílio me trouxe a Paris.
Vivi de perto os dias libertários de maio de 1968.

Estive em Nanterre, onde ensinei sobre a Amé
rica Latina, mas aprendi bem mais.

Aprendi que o anseio de Tocqueville por um
equilíbrio ideal entre liberdade e igualdade continua
va a animar o espírito francês.

Lefort e Castoriadis colocavam a nu a expe
riência totalitária. A democracia era confirmada
como método de satisfação individual e coletiva,
para o que não faltava a contribuição de liberais re
finados como Raymond Aron, a cujas aulas havia
assistido muito antes, em 1961.

Mais tarde, nos anos setenta, lecionei na École
des Hautes Études e, por generosidade de Michel
Foucauft, no Colfége de France.

O ambiente não podia ser mais estimulante, in
clusive pela abertura da França aos exilados. Muitos
fizeram deste país sua segunda pátria. A norma era a
tolerância, a transigência, a aceitação do outro.

Das lembranças que guardo do período, esta
talvez seja a que mais cultivo. A França, sempre
identificada com os valores universais, para mim
se tornou também sinônimo de pluralismo, ideal
que me é muito caro, como a todos os brasileiros,
produto que somos da integração contínua e dura
doura de diferentes culturas.
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Faço esta reminiscência em tom pessoal, mas Este é o método de nossa ação externa, uma
sei de sua importância política. açâo que se distingue pela variedade de interlocutores.

O fato de duas grandes nações, como a França Na França e no Brasil, a votação universalista tem
e o Brasil, partilharem valor tão essencial como o plu- sido explorada a partir da integração com os vizinhos.
ralismo é digno de louvor em qualquer circunstância. O Mercosul é tão importante para o Brasil quan-

Mas isto assume relevância especial na conjun- to a União Européia o é para a França.
tura em que vivemos. Jean Aonnet se dizia satisfeito em perceber que

Na onda dos atentados de 11 de setembro, o fa- a integração européia não se amparava na letra de
natismo dos terroristas parece encontrar eco no dese- Tratados, mas na mente das pessoas.
jo nefasto de acirrar ânimos entre religiões ou culturas. Oiria e mesmo do Mercosul, que deixou de ser

Nós nos opomos tenazmente ao discurso de projeto de Governos para se transformar em projeto
que existe um choque de civilizações: de um lado, de sociedades.
o "Ocidente" judaico-cristão; de outro, a civilização Acima dos obstáculos ocasionais, que são co-
muçulmana. muns sempre que se busca a intenção de vontades

Heterogêneas como são as duas tradições, a soberanas, está a determinação de avançar uma ex-
barbárie e o autoritarismo, infelizmente, brotaram em periência de grande importância para a região e seu
ambas, mas também mereceram o repúdio dos seg- intercâmbio com o mundo.
mentos mais lúcidos de cada uma ~e~as." Acred~o na associação entre o Mercosul e a

. ~ecordo Albert .Ca.mus ,e sua VI~O ~e que,. pour União Européia, que pode vir a ser um dos padrões de
farre tn~mpher un pnnclpe c est un prmclpe qu II faut convivência que esperamos prevaleçam após a crise.
abattre . E . . A' B'I b .. . m quaisquer clrcunstanclas, o rasl uscara

Que saibamos fazer eco ao grande escntor. associar-se à União Européia e conta com o apoio da
Contra o medo e o irracionalismo, façamos pros- França.

pera~ o diálogo e a coo~e.r~çã~: valores que sabemos Cumpre estar atento ao princípio da eqüidade.
Inscntos em todas as clvlhzaçoes.

É
.. . - . Aos ganhos de um lado deve corresponder o

precIso reagir com determlnaçao ao terrons- t d" t' t r d t
mo, mas ao mesmo tempo enfrentar, com igual vigor, a en Im.en o as exp~c a Ivas o ou r? .
as causas profundas e imediatas de conflito, de instab O Interess~ báSICO do Mercosul e de maior a~esso
(idade de desigualdade. ao mercado agncola comum e de poder competir em

Não podemos mais suportar a carga de sofri- igualdade de condições em terceiros mercados.
mento, violência e intolerância que há muito impede A proposta do Mercosul acaba de ser apresen-
que se chegue a uma solução justa e duradoura para tada.
o conflito entre israelenses e palestinos. Acredito ser uma boa proposta. Mas estou con-

Assim como apoiou em 1948 a criação do Esta- vencido de que podemos fazer mais, e convido os em-
do de Israel, o Brasil hoje declara passos concretos presários e os negociadores dos dois lados a fazerem
para a constituição de um Estado Palestino democrá- um esforço adicional para incluir um universo mais
tico, coeso e economicamente viável. amplo de produtos.

O direito à autodeterminação do povo palestino Com afeito, devemos dar um sinal claro de que
e o respeito à existência de Israel como Estado sobe- estamos dispostos a avançar rápido na construção de
rano, livre e seguro são essenciais para que o Oriente um acordo de livre comércio.
Médio possa reconstruir seu futuro em paz. Se acreditamos de fato no livre comércio, cabe

Parses como a França e o Brasil estão mais do ao Mercosul e à União Européia a adoção de medidas
que credenciados e assumirem um papel ativo na mo- efetivas contra o protecionismo.
dulação de uma ordem mais imune ao dogmatismo e Entretanto, o preço desta mudança não deveria
á exclusão. ser pago apenas pela França, uma vez que outros pa-

Por história e formação, somos fadados ao uni- rses mais poderosos continuam a subsidiar fortemen-
versalismo. te seus produtos agrícolas.

Se existe uma afinidade clara entre o Quai A convergência de nossos blocos contribuirá
O'Orsay e o Itamaraty, é exatamente a convicção de para que a próxima rodada da Organização Mundial
que o respeito à diversidade é condição sem a qual do Comércio satisfaça aos anseios de todos, de for-
não se realiza o diálogo. ma eqüitativa.
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A ameaça de um novo ciclo recessivo é demasi
ado presente para que se desperdice a oportunidade
de relançar em Doha as negociações comerciais mul
tilaterais.

É também hora de controlar a instabilidade dos
fluxos financeiros.

Se o mercado é o instrumento mais eficiente
para a geração de riqueza, é preciso impor limites a
suas distorções e abusos.

Ousemos, se necessário, tributar o movimento
dos capitais para assegurar Iiquidez às economias
emergentes e recursos para combater a pobreza, a
fome e as doenças nos países mais carentes.

Dizia Montesquieu que o comércio tem a virtude
de civilizar os costumes políticos, inibindo a discórdia,
favorecendo a moderação.

Falava do "doux commerce".
Oxalá a economia do futuro proporcione esse

importante ganho adicional. Não nos esqueçamos, de
todo modo, que o fortalecimento da democracia cons
titui um fim em si mesmo, inclusive no plano das rela
ções entre os Estados.

Ordem alguma se revelará legítima sem o con
curso daqueles a que se destina.

Para não falar de sua eficácia, que será sempre
função do consentimento das Partes.

Assim se justifica o pleito pela democratização
dos mecanismos decisórios de poder, o que inclui o
Conselho de Segurança das Nações Unidas, que
deve ser ampliado e reformado para melhor refletir a
realidade em que hoje vivemos.

As instituições da governança internacional fo
ram concebidas para reger o mundo da Guerra Fria.

É chegado o momento de atualizar essas insti
tuições às circunstâncias do século XXI.

Neste começo de século, enfrentamos de novo
a oposição entre barbárie e civilização. A barbárie não
é somente a covardia do terrorismo, mas também a
intolerância ou a imposição de polUicas unilaterais em
escala planetária.

Não devemos permitir que a lógica do medo
substitua a lógica da liberdade, da participação, da ra
cionalidade.

A nova ordem não pode prescindir tampouco do
reforço da proteção dos direitos humanos.

Ela tampouco pode prescindir da proteção do
meio ambiente. Daí nosso apoio vigoroso ao Protoco
lo de Kyoto.

O Brasil está concluindo os procedimentos ne
cessários à ratificação do estatuto do Tribunal Penal
Internacional.

São instrumentos como o TPI que revigoram
nossa confiança na cooperação entre os Estados.

E até nos fazem acreditar na possibilidade de
um novo contrato internacional.

Um contrato que atenda à segurança dos Esta
dos e também promova o desenvolvimento sustentá
vel, a democracia e os direitos humanos.

Um contrato que atualize a utopia da fraternida
de entre os povos, que tanto mobilizou esta Assem
bléia em seus primeiros dias.

Um contrato que dissemine uma nova ética.
Se é certo que a globalização aproxima merca

dos e sistemas produtivos, não é menos certo que a
paz no mundo depende da difusão de uma ética da
solidariedade.

O Brasil já demonstrou sua solidariedade ao re
duzir, quase anulando, as divida 3 de vários países
pobres tanto da África quanto da América Latina.

Se o Brasil já pôde fazê-lo, por que outros países
mais desenvolvidos não poderiam fazer o mesmo?

Esta solidariedade não dispensa a ação dos es
tados. Antes a exige.

Sabemos que o interesse geral pode reclamar
restrições à soberania estatal, mas a soberania popu
lar não prospera sem presença ainda maior dos Esta
dos Nacionais.

O pluralismo cultural também requer que as so
ciedades organizadas em Estados ativos e radical
mente democráticos, que respeitem o sentimento e
autonomia dos povos.

Por salutar que seja a intervenção direta de novos
atores no debate internacional, as possibilidades reais
de mudanças passam pela mediação dos estados.

O contrato que antevejo se dá, portanto, entre
Estados. Mas Estados que não sufoquem as nações,
senão que sejam delas súditos.

Isto e impõe sobretudo nos momentos de crise,
que podem ser fecundos.

O paradoxo das situações de crises é exata
mente o de criar ambiente propício à revisão de para
digmas.

Expandem-se as fronteiras do possível.
Lutemos por uma nova ordem mundial que refli

ta um contrato entre nações realmente livres, e não
apenas o predomínio de uns Estados sobre outros, de
uns mercados sobre outros.

Mas isto exige ousadia. Em idéias e atos.
Esta é a tradição da França e, na medida de

suas possibilidades, também a do Brasil.
E mais do que oportuno que saibamos intensifi

car ainda mais nosso diálogo, um diálogo de séculos,
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mas também de promessas Se em 29 de junho do ano passado preocupa-
va-me o baixíssimo número de opções, hoje inquie
ta-me o altíssimo número de optantes que foram ex
cluídos do programa.

Quando instituiu o REFIS, o Governo esperava
que pelo menos 5% das três milhões de empresas ina
dimplentes viessem a aderir ao programa. A meta de
150 mil empresas não foi atingida. O tímido resultado
de 87.400 opções demonstra que ainda há muito terre
no a ser percorrido entre as promessas do Governo e
as desaquecidas plantas industriais brasileiras.

Contudo, esse ainda não é o principal problema
do REFIS. Um elevado número de empresas que havia
aderido foi excluído do programa. Ora, Sr. Presidente,
se já preocupava a inexpressiva meta inicialmente de
finida pelo Governo e se inquietava o baixíssimo nú
mero de opções, o que dizer da vergonhosa quantida
de de empresas que se têm mantido no programa?

Essa situação vexatória me faz visualizar o
Presidente Fernando Henrique Cardoso dando a
seguinte declaração à comunidade internacional,
interlocutora freqüente de nosso ilustrado dirigen
te: "Invistam no Brasil, terra de oportunidades.
Nosso cenário econômico agrega três milhões de
empresas inadimplentes. Porém, instituí um pode
roso programa que solucionará o problema de
87.400 empresários. Os demais 2.912.600 terão
seus problemas resolvidos com eficientes ferra
mentas econômicas, tais como Denúncia Crime,
Ação de Depósito, Prisão Civil, Leilão e CADIN. E
digo mais: me darei por satisfeito se pelo menos oi
tenta dessas empresas se mantiverem no progra
ma até seu final".

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ironi
as à parte, como disse, continuo acreditando no REFIS.
Daí por que entendo deva ser ele ajustado de maneira a
aumentar a capacidade de permanência no programa
das empresas que já aderiram e a ampliar o acesso das
2.912.600 que foram deixadas de fora.

Para tanto, são necessárias, dentre outras, as
seguintes adequações:

a) desvinculação entre a Relação REFIS e a Re
lação Tributária Federal Ordinária e Extraordinária 
ambas as relações têm sistema próprio de inibição de
mora, não devendo a mora na Relação Tributária Fe
deral Ordinária e Extraordinária repercutir na Relação
REFIS, gerando exclusão;

b) eliminação da possibilidade de condenação
em honorários de sucumbência para o contribuinte
que optou pelo REFIS, desistindo de ações judiciais
a condenação em honorários sucumbenciais, em mu
itos casos, pode elevar o passivo em até 20%;

pleno de realizações,
não concretizadas.

Que o nosso diálogo neste início de século se
nutra de esperanças, mas nos leve à construção de
um caminho comum e venturoso, é o meu desejo.

Agradeço, uma vez mais, em nome de meu
País, a gentileza do convite para ocupar esta nobre
tribuna.

Muito obrigado.

O SR. lUIS BARBOSA (Bloco/PFL - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em 29 de julho do ano pas
sado ocupei esta honrosa tribuna para elogiar a ini
ciativa do Governo Federal, grandemente aperfei
çoada por este Parlamento, de instituir o Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS.

Naquela ocasião, destaquei que o REFIS,
além de possibilitar à Secretaria da Receita Fede
ral - SRF e ao Instituto do Seguro Social - INSS
um rápido aumento da arrecadação, num momen
to em que era fundamental para o Brasil o equilí
brio das contas públicas, também criava condições
para que três milhões de empresas pagassem
suas dívidas junto à SRF e ao INSS, e, por via de
conseqüência, voltassem a se inserir na economia
formal

Tal era minha crença no REFIS que cheguei
ao ponto de considerá-lo uma verdadeira alforria
desses milhões de empreendedores, tão impor
tantes para a produção de riquezas e geração de
empregos no País, e sobre cujos ombros se havia
colocado uma carga tributária mais pesada do que
eram capazes de suportar.

Porém, minha confiança nunca foi de todo ingê
nua. Lembro-me muito bem de que, naquela oportuni
dade, chamei a atenção do Governo para o baixíssi
mo número de optantes e para a conseqüente neces
sidade de prorrogação do prazo e de mais informação
em nível regional ou local.

Hoje, decorridos dezesseis meses, continuo
acreditando na necessidade de se efetivamente
consolidar e parcelar a dívida fiscal e previdenciá
ria dessas três milhões de empresas espalhadas
por todo o Brasil, uma vez que, dada à sua relevân
cia social e econômica, não se trata de assunto de
interesse exclusivo de cada uma dessas empre
sas, mas de matéria que diz respeito a todo o País.

Todavia, a menos que o REFIS seja rapidamen
te adequado à realidade verificada no âmbito das em
presas brasileiras, terminará tão falido quanto parte
significativa delas.
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C) estabelecimento de alíquota única - os optan- pontos localizados na superfície terrestre mediante o
tes de tributação pelo regime do lucro real não podem emprego de uma estação terrena bastante sofistica-
ser penalizados com uma alíquota de composição da da. que compara os pulsos digitais recebidos dos sa-
parcela mensal majorada em 100% em relação à alí- téIJtes.
quota dos optantes pelo regime do lucro presumido; Essa tecnologia foi inicialmente aplicada na

d) inclusão no estoque da dívida entregue de cartografia e na navegaç~~ ma~ítim~ e aérea. ~ais
todo o saldo devedor existente até o momento da op- recentemente: ~om a mlnlatU!IZaçaO dos equlpa-
ção, tanto no REFIS I como no REFIS li; mentos eletronlcos e reduçao dos custos, tor-

e) recebimento de parcelas mensais em no~-se viável para aplicação no monitoramento de
amortização do passivo, superando o modelo atual velculos terrestres, com destaque para os ve~culos
onde, com raríssimas exceções, as parcelas men- de .carga onde as empresas de transporte tem se
sais são comprometidos com o pagamento de par- valido c~m" s~cesso .desse recurso para proteger
te do serviço da dívida _ este ajuste corrigirá a situ- seu p~nm~~lo e a Vida de seus ~otoristas.

ação abs~rda e inaceitável de se cel~brar um acor- çará gr~~~~ ~~:s:~s~am;:~t~~~~I~~a~~~~o~IC;u~
do sem fim, um pacto para a eternidade, enges- transportam passageiros
sando ~s estruturas eco.nômicas. Na c~rteza de que ·nossa proposição é oportu-

Sao essas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- na, no sentIdo de aperfeiçoar o ordenamento jurldico
dos, minhas sugestões, que, acatadas em regime de federal, espero contar com o apoio de meus nobres
urgência e ao lado de outras providências, poderão pares em favor de sua aprovação nesta Casa.
evitar a falência de um programa de altíssima relevân- Era o que tinha a dizer.
cia para o Brasil e que, portanto, tem de ser imple- Muito obrigado.
mentado com pleno êxito. O SR. JOÃO TOTA (PPB - AC. Pronuncia o se-

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- tados, é com o máximo prazer que venho hoje ocu-
putados, venho a esta tribuna anunciar que protocolei par a tribuna desta augusta Casa para celebrar uma
na Mesa da Câmara dos Deputados Projeto de Lei das mais acertadas e esperadas iniciativas do Go-
que dispõe sobre a utilização de tecnologia GPS na vemo Estadual que, sem a menor sombra de dúvida,
prevenção de assaltos a veículos de transporte rodo- vai contribuir enormemente para o oferecimento de
viário de passageiros. um serviço básico de saúde mais digno e eficiente, já

O referido PL obriga as empresas, que explo- que as ~ç?e~ serão dirigidas p~r quem t~m um eon-
ram a prestação de transporte rodoviário intermu- tato mais intimo com a populaçao e, por ISto mesmo,
nicipal e estadual de passageiros, a adotar siste- possui conhecimento mais apurado das necessida-
mas de segurança equipados com dispositivos de des mais urgentes da população, em termos de saú-
localização global por satélite em todos os seus de. Trata-se, senhoras e senhores, da municipaliza-
veículos coletivos. Os sistemas de monitoração e rão dos serviços de saúde de Rio Branco a Capital
controle devem ser organizados e estruturados de do Estado do Acre, demanda antiga que há muito vi-
forma a permitir a permanente comparação entre o nha sendo cobrada pela própria população, cansada
comportamento real e o comportamento previsto do d~ receber um ser~iço muito aquém de suas neces-
veiculo, devendo, em caso de constatação de discre- sldades e expectativas.
pâncias que presumam a ocorrência de assaltos, ser Felizmente e finalmente, venceu o bom senso e o
tomadas as devidas e imediatas providências junto às clamor popular, em lugar das disputas políticas e até
instituições policiais competentes. das vaidades momentâneas de poder, dando lugar à

O aumento do número de assaltos a ônibus in- descentralização dos programas e ações de saúde,
termunicipais e interestaduais amplia o já instalado uma política traçada e perseguida pelas autoridades
quadro de violência social em nosso País. federais como um dos pontos-chaves e fundamentais

No intuito de proteger a vida e o patrimônio dos para o sucesso da proposta para a saúde, digase de
cidadãos que utilizam esses serviços, solicito o apoio passagem uma das áreas de maior acerto e reconhe-
desta Casa à presente iniciativa. cimento de melhora pela comunidade. Desafortunada-

Penso que medidas de proteção devem con- mente, o Governo Estadual, por razões que não me
templar o emprego de tecnologias avançadas. O Glo- cabe analisar, demorou a entender a descentralização
bal Positioning System (GPS) é uma tecnologia que como estratégia essencial para a melhoria indispensá-
permite a localização geodésica muito precisa de vel dos serviços de saúde oferecidos à população, ma-
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nifestamente obsoletos, incompletos e indignos de e, ás vezes, até contraditória a situação. O fato é
uma população que paga uma das mais altas cargas que foram colocadas todas as dificuldades e em-
tributárias do planeta, mas não tem o retorno adequa- pecilhos para a descentralização das ações de
do em termos de serviços públicos, sobretudo na área saúde da Capital e interior, contrariando todas as
da saúde E o que é pior, urna das áreas mais aquinho- expectativas. Parecia mesmo haver uma determi-
adas com verbas e, no entanto, até bem pouco tempo, nação política para que a saúde perm~n~ce~se

urna tragédia em termos de desempenho. na órbita do Estado. Para tornar a mUnlclpahza-
Por muito tempo, a saúde figurou como um ção um p~~ieto nova~~nte em cur~o; f~i preciso

dos maiores entraves para as administrações es- uma re~n1ao em Bra~lha entre MUnlCIPIO,.E.stado
taduais de todas as tonalidades partidárias, que e autondades federaiS, par~ que estas eXI~lssem

se debatiam com poucos recursos para a área de a retomada do processo. FICOU estabelecido en-
abrangência, número limitado de instalações, tão um prazo mínimo para que a transferência se
equipamento reduzido, poucos profissionais real- realizasse, e uma vez mais a expectativa foi frus-
mente capacitados e medicamento sempre trada.
aq~ém da n~ces~idade real. A~s pouco~. e com Agora, finalmente, vejo chegar a termo um
mUita determmaçao, o qua~ro f~l-se modlflca~do, trabalho há muito esperado, desejado, seja pela
graças ao ~mpenho e dedlcaçao em tempo !n.te- saúde federal, seja pela própria população, afinal o
gral de ~ose Best,ene, um dos pouc.os secretanos grande alvo de todo o processo. A partir desta se-
estaduaiS de ?~ude que. s~ube dlal?gar com ,o mana a Secretária Municipal de Saúde de nossa
quadro bur?cra.tlco e profiSSional d~ area de s~~- Capital passará a administrar sete centros e 31
de, que .a~e hOJe reconhece no antrgo secretano postos de saúde, geridos anteriormente pelo Esta-
um a~~TlIn1strador co~pe:en~e e que soube supe- do. Na semana passada, o ato de cessão das uni-
rar dlflculdad.es e resls~encl~s~ sempre sabendo dades foi assinado, marcando, pelo menos em ter-
superar as dlferen9~s Ideologlcas. e. con~ornado mos burocráticos, o início do processo de munici-
as arestas e~pecl!lcam~nte administrativas, É palização da saúde. A partir de agora, o Município,
c~aro que ~a.ra IStO e precIso reconhecer.q~eo e~- através de seu secretário de área, o experiente
tao secret~u.lo se~pre contou com ~ apoIo Irrestn- José Bestene, vai elaborar um diagnóstico da situ-
to.da admlnlstraçao estadu.al anterior, que, na re- ação das unidades de saúde, através de um levan-
allda~e, concedeu verdade,!a carta branca para a tamento que está sendo realizado por uma Comis-
soluça0 dos problemas da area. são criada com a transferência das instalações. De

Já naquela época, em compasso com a políti- acordo com os resultados, serão então elaborados
ca nacional de descentralização e municipalização programas e ações para a gestão desta nova área.
das ações de saúde, José Bestene iniciou o pro- Outro problema a ser resolvido será a situação fun-
cesso de transferência das unidades de saúde de cional de cerca de 500 servidores, que passarão a
Rio Branco, em mãos do Estado, para a Prefeitura ser administrados pelo Município.
de. então, administrada pelo mesmo p~rtido que Passados todos os dissabores, pendências e
hOJe detém o Governo Estadual .. Qual fOI a s~rpre- atritos políticos agora é hora de agir e colocar definiti-
sa da época? A recusa da Prefeitura em aceitar as , ' _ . , .
unidades, sob a alegação de que não haveria tempo vamente a saude n~s maos do Mumclplo. Com a 'p~s-
hábil, em termos de mandato, para realizar, na ínte- sagem do ~b~~teclm~nto do estoque das farmaclas
gra, a tão desejada municipalizarão da saúde. Com a para o Munlclplo, praticamente encerra-se o proces-
retomada das unidades, o Estado então continuou a so, restando a José Bestene elaborar a política ne-
administrar a saúde da Capital, sem, no entanto, es- cessária e adequada para o bom desempenho do se-
quecer que a passagem para a área municipal seria toro Não tenho a menor dúvida de que teremos uma
uma q~estão de tem~, de conformidade com a po~í~i- nova arrancada neste ramo, que é um verdadeiro divi-
ca naclo~al estabele~'d_a. O tempo, entretant~, vl~a sor de águas em termos de administração pública e
desmentir es~a Sup~slçao, se~ .que uma exphcaçao de instantâneo reconhecimento popular, o que o tor-
cabfvel e aceitável viesse a publico. na um autêntico termômetro da atuação dos adminis-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com tradores. Não é para menos. Se temos um enorme
a chegada da atual administração estadual ao po- contingente de carentes e destitufdos da sorte, é no
der, esperouse que a municipalização se tornaria serviço público que eles vão depositar suas esperan-
uma realidade em brevfssimo espaço de tempo, já ças e expectativas, e a saúde neste aspecto se toma
que discurso, vontade e iniciativa política pareci- um decisivo ponto nevrálgico.
am estar chegando sem demora alguma. A reali- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero,
dade, no entanto, provou ser bem mais complexa neste momento fundamental para a administração da
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Prefeitura de Rio Branco, comandada pelo Movimen
to Democrático Acreano - ao qual, com muito orgu
lho, pertenço, como aliado político - parabenizar o
Prefeito Flaviano Melo e, particularmente, seu secre
tário de saúde José Bestene, velho companheiro de
partido e batalhador incansável pela melhoria dos
serviços de saúde oferecidos à população, sobretudo
àquela carente de meios, para procurar a já tão dis
tante saúde privada. Além de felicitá lo pelo desemba
raço burocrático e político com o qual procedeu à
transferência da saúde da área estadual para a muni
cipal, quero colocar ainda todos os meios de que dis
ponho para dar apoio e estrutura política necessários
a um trabalho absolutamente fundamental para a po
pulação de nossa Capital. Ciente dos desafios e difi
culdades que advirão, estou certo também de que a
determinação, experiência e astúcia administrativa de
José Bestene serão mais que suficientes para supe
rar os obstáculos e render à população da Capital
uma melhor assistência médica, seja ambulatorial,
seja hospitalar, indo da,prevenção indispensável ao
tratamento necessário. E disto que o povo precisa e é
isto que terá de nossa Prefeitura.

Muito obrigado.
O SR. VICENTE CAROPRESO (PSD8 - SC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta
Casa para prestar uma homenagem, não apenas
na condição de Parlamentar, mas também como
blumenauense, o que também muito me orgulha.
Quero destacar a comemoração dos 100 anos da
Associação Comercial e Industrial de Blumenau
ACIB, a mais antiga entidade empresarial catari
nense, atuando sempre em defesa da classe pro
dutiva e da comunidade de todo o Vale do ItajaL

Em 5 de novembro de 1901, um grupo de co
merciantes e industriais de Blumenau fundou a
ACIB, que desde então, participa ativamente da
história de Blumenau. Foi a responsável pela insta
lação da primeira rede telefônica na cidade (era
dona da companhia telefônica), financiou a cria
ção da Guarda Municipal que zelava pela seguran
ça da cidade à noite, na década de 30, e também
arrecadou fundos para instalar a primeira unidade
do Corpo de Bombeiros do Município, no final da
década de 50.

Por conseqüência, sempre exerceu importante
papel como interlocutora entre a comunidade e o Po
der Público (municipal, estadual e federal), reivindi
cando ações que vão desde a abertura de estradas à
criação de aeroporto, redução de impostos e mais
segurança. A entidade foi a criadora, por exemplo, do
FUNREBOM, Fundo de Reaparelhamento do Corpo
de Bombeiros, uma iniciativa pioneira no Estado, que
previa a retenção, em Blumenau, dos recursos (ta
xas) arrecadados para os Bombeiros, destinados ao

aparelhamento da corporação. Atualmente o Corpo
de Bombeiros de Blumenau é o mais bem equipado
do Estado.

A ACIB também foi responsável pela criação do
serviço de auto-atendimento de emergência dos bom
beiros, o segundo do Brasil e o mais antigo hoje em ati
vidade - o primeiro foi o de Campinas, em São Paulo,
que deixou de existir. A entidade comprou e equipou a
primeira ambulância de atendimento dos bombeiros. É
um dos serviços mais solicitados para atender aciden
tes de trânsito e outras emergências médicas.

Hoje a Associação Comercial e Industrial de
Blumenau congrega cerca de 700 empresas dos
setores industrial, comercial e de serviços de to
dos os portes. Tem um foco na prestação de servi
ços aos seus associados, através de convênios de
saúde, odontológico, realização de palestras, cur
sos e seminários. E não pára por aí. A ACIB faz jus
a sua história, continuando a defender os interes
ses dos seus associados e de toda a comunidade
do Vale do Itajaí, em permanente lobby junto às
esferas públicas e privadas sempre que se fizerem
necessário.

Blumenau está localizada na região do Vale do
Itajaí e conta com 251.919 habitantes. Na indústria está
a força econômica desta terra, com destaque também
para o comércio e o turismo. Quem não conhece a
Oktoberfest, que atrai todos os anos milhares de turistas
do mundo inteiro? Das principais atividades industriais
desenvolvidas no Município o destaque é para os seto
res têxtil, de vestuário, alimentício e metalúrgico.

Estes cem anos da ACIB comprovam que o Brasil
avança onde existem seriedade e vontade de trabalho
com organização. Sendo assim, quero parabenizar Blu
menau e a ACIB, pelo seu centenário, que mostra a face
de um Brasil pujante, solidário e progressista.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a ciranda da violência contra crianças e ado
lescentes não é privilégio das populações de baixa
renda, como se poderia supor, muito menos coisa do
Terceiro Mundo.

Nos Estados Unidos, por exemplo, ocorrem 125
mil casos por ano de maus-tratos físicos em crianças, e
de 200 a 400 mil casos de abuso sexual. Duas mil crian
ças americanas morrem anualmente vítimas de violên
cia doméstica; no Canadá 10% das crianças menores
de 5 anos que chegam às salas de emergência foram
abusadas sexualmente, e na França 400 crianças mor
rem por ano vítimas de maus-tratos físicos.

A diferença é que no Primeiro Mundo já se pen
sa nisso há mais de um século. Uma das primeiras
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entidades americanas - Society for Prevention of Cru- crianças, pobres ou não, vítimas do desamor, do abu-
elty to Children - criadas para proteger as crianças so de poder, do desleixo e do abandono.
dos maus-tratos dos adúltos foi fundada em 1871. O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pronun-

Já no Brasil as estatísticas inexistem. Além cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
da falta de vocação nacional para arquivar e pre- Deputados, ocupo esta tribuna para falar sobre desen-
servar a memória, no caso de maus-tratos contra volvimento, cujo dia mundial ocorreu no último dia 24.
crianças a tarefa é especialmente complicada, É preciso que governo e empresariado, em
pois os casos são registrados nos hospitais pela conjunto, possam constituir um referencial para a
natureza da ocorrência: facadas, tiros, queimadu- organização das iniciativas e ações do Governo
ras, fraturas etc. Não existe orientação médica brasileiro, de modo a potencializar seus impactos
para identificar se as lesões têm por origem os transformadores na indústria nacional no contexto
maus-tratos. No entanto, apesar da falta de dados, de reestruturação da economia e mudança dos pa-
a experiência de pediatras e radiologistas mostra drões mundiais de competitividade.
que o País teria lugar de destaque no ranking Nossa proposta é que exista consenso nas
mundial de vítimas infantis. E o mais grave é que, estratégias e prioridades de desenvolvimento in-
em 75% dos casos, os agressores são parentes ou dustrial e, ao mesmo tempo, refinar e aprimorar o
pessoas muito próximas da vítima. conjunto dos instrumentos governamentais perti-

Mas parece que essa situação começa a mudar. nentes e adequ~dos a? ~umentoda competitivida-
No último dia 25 de outubro o Ministro da Saúde José de dos setores mdustrlals.
Serra, assinou a Portaria n° 1.968/2001, que dispõe A prospectiva tecnológica, ramo ainda relati-
sobre a comunicação às autoridades competentes de vamente recente (pois que começa a ficar identifi-
casos de suspeita ou de confirmação de maus-tratos cado por volta dos anos 60) do imenso tronco dos
contra crianças e adolescentes atendidos nas entida- estudos prospectivos e projeções do futuro, está
des do Sistema Único de Saúde. hoje enriquecida por extensa literatura, e com

É com alegria que fazemos este registro. O contínuos desdobramento~. A eno,rn:'e rapi,dez
Ministério cumpre hoje com a determinação cons- com q~e se tem desenvolvld~, nas UItI~~S deca-
. . " _ _ das, o Interesse na construçao de cenanos e na

tltuclonal de expedir mstruçoes para a execuçao . - d t d·· •. t ".
I

· d . proleçao e en enclas economlcas e ecno ogl-
das eiS, ecretos e regulamentos. Infelizmente, t· I' - t I t I
porém, com onze anos de atraso, já que a determi- c~s em exp Icaça~ na,~ra na cre.scen e_ ace era-

- d . f C Ih Tut I d I I'd çao dos avanços clentlflcoS e da Inovaçao tecno-

d
naçao e In ormdar ao on~te o e afro a o~a I da- lógica, e no ritmo e na escala sem paralelos do

e os casos e suspel a ou con Irmaçao e .• .
t t f

" . I" I' _. processo do desenvolvimento economlco desde o
maus- ra os ISICOS, pSICO oglcos ou neg Igencla f'lm da Seg da G M d' I

t · d I t' t" d 13 un uerra un la.con ra cnança e a o escen e e ma ena o art. .
do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n0 As palavras do Embaixador Oscar Soto Lorenzo
8 069 de 1990 'Fernandez mostram que as mudanças econômicas e
., . _,. . . . tecnológicas introduzem atualmente tantas não-lineari-
. No ~~ta~~o, nao h~ como.deixar de exaltar a InICla- dades no horizonte de ação das empresas, dos gover-
tl~~ do Mmlsteno ~a.Saude, poiS a. m~~ma, além de pro- nos e da grande maioria dos indivíduos que é necessá-
plclar?ado~ estatl~tlc?S ~ue contnbul.ra~ p~ra mos~r~r a rio, e dado o caso, v~al para estes, a previsão, tão segu-
real sltua~ao da ,vlolencla con~r~ ~ Infancl~ .brasll~I~, ra quanto possível, do sentido das mudanças que defi-
concorrera tambem para ~ deflnlça? de pol~t!cas publJ- nirão os rumos do contexto no qual estão inseridos.
cas de co~bate à esse ypo de ~nme. Pohtlcas estas Organizações internacionais ou intergoverna-
que, atraves da prevençao, atendimento e defesa das mentais, universidades, instituições várias, empresas
vítimas, proporcionarão ainda a responsabilização dos de consultoria e engenharia, bem como numerosos
vitimadores e a mobilização e articulação de todos os especialistas ocupam-se, hoje, da análise dessas
setores da sociedade civil que atuam na promoção e questões. Na Comissão Européia, por exemplo, um
garantia dos direitos das crianças e adolescentes. dos seus oito institutos de pesquisas, o Instituto para

, . ... Estudos Tecnológicos Prospectivos, desde meados
So te~os a desejar que a .portarla seja cumprida de 1998, vem desenvolvendo ativamente o Projeto

co~ t?t~1 ~Igor pelos es~abe~eclI~entos do SUS e qu~ Futuros, focalizando as perspectivas de tecnologia,
o Mlnlsterlo mantenha flscaltzaçao exemplar para eVI- competitividade e emprego. Nos Estados Unidos e no
tar qualquer tipo de omissão ou cumplicidade com os Japão, organismos oficiais e centros acadêmicos,
responsáveis por esses crimes, que tornam nossas think tanks, dedicam-se a essas questões com gran-
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de intensidade. Existem empresas de consultoria que
exploram a demanda cada vez maior do mercado por
análises e cenários globais, setoriais, ou específicos,
empregando complexas técnicas, tais como Delphi,
grupos focais, modelos e simulações, cenários, méto
dos econométricos, macroeconômicos e matemáti
cos vários, e até sistemas inteligentes, com softwa
res que fazem automaticamente análise estatística
de grandes massas de dados à procura de tendênci
as e de singularidades.

Papel particularmente importante tem sido de
sempenhado peja Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento lndustrial- UNIDO, que tem,
aliás, uma longa história de frutífera cooperação com
o Brasil, o que se enquadra na perspectiva do seu pa
pei indutor de modernização econômica durante mais
de três décadas de notáveis serviços aos países ditos
em desenvolvimento.

Também, para o Governo brasileiro, como é natu
ral, as indagações sobre prospectiva tecnológica são de
grande atualidade; está procurando desenvolver um
programa de caráter macroscópico para a projeção das
tendências tecnológicas futuras do País. Há que se re
gistrar ainda como marco de referência o estudo da
competitividade industrial concluído há alguns anos, e
as propostas apresentadas em. atendimento ao edital
do PADCT para um estudo prospectivo brasileiro.

Essa observação prende-se à questão da in
formação tecnológica. Embora o Brasil tenha uma
boa, e já relativamente antiga, tradição no campo
da informação tecnológica, o novo enfoque nas ca
deias produtivas revela com adequada nitidez que
muitos elos destas apresentam, às vezes, sérias
fragilidades estruturais e limitações tecnológicas,
gerenciais e informacionais. Como nenhuma cor
rente pode ser mais forte do que o seu elo mais fra
co, as cadeias produtivas, que constituem, sob o
ponto de vista econômico, os sistemas unitários
que transformam os insumos de todas as origens
nos bens e serviços entregues na ponta da deman
da final, ficam fragilizadas na sua capacidade com
petitiva pelos seus elos intermediários deficientes.

A experiência indica que há grandes falhas de
informação, sobretudo, nas empresas menores ou de
setores relativamente menos avançados. Em verda
de, a grande maioria desses elos intermediários das
cadeias produtivas operam em condições empresari
ais difíceis, e desconhecem quase completamente
onde e como poderão ter conhecimento das tendênci
as das tecnologias que usam, e dos mercados que
compram e vendem insumos e produtos.

Nas empresas médias e maiores, e, obviamente,
ainda mais nitidamente nas empresas com significativa
participação de capitais externos, que constituem boa

parte dos setores tecnologicamente mais avançados,
são bem menores os problemas de acesso à informa
ção tecnológica. Ainda assim, porém, mesmo para elas,
a identificação de tendências futuras e a projeção dos
perfis tecnológicos podem ser prejudicadas pelo fato de
que, em geral, lhes falta o conhecimento suficientemen
te aprofundado de todos os elos relevantes das cadeias
produtivas em que operam.

Muitas das informações necessárias são de ca
ráter tópico ou pontual, mas uma visão de conjunto,
que dificilmente se pode ter sem a ativa cooperação
dos mecanismos do setor público, é indispensável
para que se possam identificar as tendências econô
micas e tecnológicas que, se não observadas em
tempo de permitir uma eficiente adaptação ou reação,
podem levar a empresa a becos sem saída, à perda
de competitividade e até a uma obsolescência talvez
sem possibilidade de correção.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que se
tem em vista, de início, não é inovar nem criar novas
instituições ou mecanismos em substituição ao que já
existe. O foco nas cadeias produtivas obriga a pôr em
relevo a demanda, de modo a que se dê prioridade
àquilo que o agente individual, o produtor, a empresa,
efetivamente consideram mais importante para sua
operação e seu negócio.

Tradicionalmente, tem sido dada, no País, mais
precedência ao lado da oferta, notadamente aos ser
viços e produtos que o Governo põe, ou pode pôr, à
disposição dos usuários e das empresas, em suma,
do setor produtivo.

Embora tal enfoque tenha sido apropriado em
períodos anteriores ao desenvolvimento econômi
co e industrial do País, em particular na longa fase
de substituição de importações numa economia
parcialmente fechada, na atualidade, quando a eco
nomia brasileira está entre as oito maiores do mun
do, com um PIB (em paridade de poder de compra)
estimado pelo Banco Mundial em mais US$1,021
trilhão (1998), as exigências de competitividade im
postas por uma realidade internacional muito mais
globalizada recomendam que se procure atender o
mais precisamente possível a demanda de informa
ção tecnológica e econômica dos elos menos efici
entes das cadeias produtivas, porque, em última
análise, são estas cadeias que respondem pela
oferta final de bens e serviços que irão concorrer in
terna ou externamente com a oferta alheia.

O problema brasileiro, por conseguinte, é dife
rente do da União Européia, por exemplo, ou, em es
cala mais limitada, no Japão, estão procurando equa
cionar mediante a construção de grandes cenários e
painéis de projeções que abrangem o maior conjunto
possível de variáveis tecnológicas, econômicas, soci
ais e culturais. Os países europeus e o Japão, embora
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apresentem diferenças em termos de competitividade A modernização de estruturas produtivas envol-
e capacidade de inovação, dispõem de conjuntos mu- ve a criação de um ambiente econômico apropriado e
ito densos de competências técnicas, científicas e de relações econômicas aperfeiçoadas de comércio
educacionais, e de bases tecnológicas bastante mais exterior como meios de gerar aumento na produtivida-
completas e homogêneas do que a brasileira. Além de, estimulando a absorção e a disseminação de tec-
disso, pelas suas dimensões relativas, são evidente- nologia internacional disponível no setor produtivo.
mente atores de mais peso do que o Brasil, que ape- Envolve, ainda, a promoção de melhor coopera-
nas tem 2,79% do Produto Bruto mundial. ção entre as atividades produtivas, induzindo uma in-

Assim sendo, o programa que se propõe a reali- teração criativa entre agentes públicos e privados, de
zar a STI, implica o prioritário aproveitamento das es- modo a reforçar o progresso técnico integrado e a ino-
truturas de informação já existentes e o máximo de in- vação dentro das empresas, como variáveis estraté-
teratividade com os usuários da demanda identificá- gicas e de fontes de benefícios, juntamente com práti-
vel no âmbito das cadeias produtivas, com o objetivo cas de desenvolvimento empresarial, capazes de as-
específico modesto de ir agregando marginalmente, segurar a competitividade global.
onde possível, os elementos de informação que au- Por outro lado, o capital intelectual assume
mentem o potencial competitivo dos atores econômi- cada vez mais relevância no valor das empresas.
cos que constituam os seus elos mais fracos. Por trás dele está a capacidade das organizações

A experiência internacional e o papel indutor de- em inovar constantemente, condição necessária
sempenhado pela UNIDO são especialmente valio- para a sobrevivência em um ambiente onde o ciclo
sos no equacionamento e na conquista de experiên- de vida de produtos e tecnologias em geral é cada
cia dos múltiplos problemas metodológicos e empíri- vez menor.
cos que, no desenvolvimento dessas novas ativida- Daí a importância, do ponto de vista econômico
des, terão necessariamente de ser focalizados. e social, de se estabelecer uma política relativamente

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falo, ao processo de desenvolvimento das inovações, in-
ainda, do comércio eletrônico. O explosivo desen- cluindo-se aí uma política de Propriedade Intelectual,
volvimento da Internet nos últimos anos, passando além de outros estímulos. Deve compreender, ainda,
por cima das limitações tradicionais das fronteiras de forma global, a existência de diretrizes e de in-
dos Estados, multiplicou a capacidade, já antes fra-estrutura nos âmbitos federal e estadual.
criada pelos avanços da microeletrônica, em espe- Deve-se ressaltar, por outro lado, que invenções
cial das comunicações e dos computadores, de in- e inovações desenvolvidas por nacionais de um país
terações praticamente instantâneas entre indiví- são de extrema importância e que a capacidade de in-
duos, firmas, órgãos públicos e instituições. O po- ventar existe, mas o talento inventivo necessita de ser
tencial econômico que com isso se gerou, sinteti- encorajado. Assim, na grande maioria dos países in-
zado na expressão "comércio eletrônico", está pro- dustrializados, as autoridades governamentais de-
vocando, entre e dentro de governos e de organis- monstram crescente consciência da importância em
mos internacionais, uma forte corrida pela con- promover a inventividade e a inovação no processo
quista e consolidação do máximo de vantagens no de desenvolvimento endógeno.
mais curto prazo possível. Grande variedade de mecanismos e medidas

Atento ao fenômeno, vejo que o brasileiro tem específicas tem sido adotada em diferentes países,
procurado responder a esses novos desafios, visando tendo um objetivo comum, qual seja, o de promover e
a trazer à sociedade brasileira os benefícios dessa apoiar o progresso tecnológico, econômico e social
nova ordem. O momento é de promover ações articu- em benefício da sociedade.
ladas com os agentes públicos e privados para dotar No Brasil, os inventores institucionais e individu-
o País dos instrumentos necessários ao desenvolvi- ais queixam-se, com certa razão, de que não só não
mento do "comércio eletrônico" no Brasil. são estimulados como também, freqüentemente, en-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na dé- frentam obstáculos quase intransponíveis.
cada de 90, os países em desenvolvimento depa- Observa-se, porém, que o inventor individual
raram-se com o desafio da modernização de suas representa apenas uma das peças do complexo
estruturas produtivas. O binômio inovação-compe- sistema da invenção e da inovação. Inventores de
titividade passou a constituir estratégia relevante institutos tecnológicos, de universidades, de em-
para se alcançar a modernização e a participação presas contribuem com grande parte dos desen-
na economia internacional. volvimentos tecnológicos e necessitam de atenção
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para a transformação destes em inovação de cará- a melhor forma de encaminhar essas questões. E
ter econômico junto ao setor produtivo. já deixou claro que a substituição de importações

O momento é de identificar as políticas e in- não poderá ser estimulada recorrendo-se a tarifas
fra-estruturas existentes no País, junto ao setor em- e barreiras comerciais contra os produtos impor-
presarial, instituições tecnológicas e Governo, como tados, como ocorria no passado.
também as reais dificuldades e demandas efetivas A primeira preocupação é atrair investimentos
dos inventores dos distintos segmentos e os apoios que permitam a produção, no mercado interno, dos
no tocante à promoção dos inventos, com vistas a in- bens hoje adquiridos no mercado externo. E isso já
centivar a criatividade e a inserção das invenções na teve um ponto de partida. Uma empresa coreana já se
cadeia produtiva, melhorando as condições de com- compromet?~ a investir US$1 00 milhões na produção
petitividade das empresas e/ou criando micro/peque- de discos rIgldos de computadores na Zona Franca
nas empresas e gerando empregos de Manaus, com tarifa zero de importação para três

. '. componentes. Como o produto não é fabricado no
~r. Presld~nte, Sras. e Sr~. ~eput~do~, p~r fl~, Brasil, o País gastou US$78 milhões apenas com im-

gostaria de registrar que a açao InventIva InstltuclO- portação desse componente no primeiro semestre.
nal, empresarial ou individual tem demandas consi- E a idéia é estender esses incentivos fiscais a
d.eráveis,)á que~ em princfpio, dev~m propor m~ios fí- empresas de outros setores incluídos nessas priori-
SICOS e financeiros para levar adiante o seu Inven- dades. É o caso, por exemplo, do setor eletroeletrôni-
to/inovação; segurança da sua titularidade sobre to- co, cujo déficit comercial chegou a US$8,5 bilhões
dos os direitos de propriedade imaterial relacionados nos primeiros sete meses deste ano. Com isso, o Go-
com esse invento/inovação; compensação financeira, vemo espera redu~~r sensivelmente o déficit comercial
sob forma de compensação pelo uso por parte de ter- nesse setor e equIlibrar o balanço de pagamentos.
ceiros; prêmios; subvenções públicas e uma estrutura Evidentemente essa não será tarefa fácil. O Bra-
promotora da inovação com políticas adequadas e re- sil terá que enfrentar pesados obstáculos para imple-
tornos compensatórios. mentar essa estratégia, principalmente o atual exces-

Muito obrigado. so de capacidade dos maiores fabricantes mundiais
O SR. PAULO MOURÃO (PSDB _ TO. Pronuncia de insumo~ ~ara o setor eletroeletrônico. Mas o Go-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- vemo .brasllelro ap~sta numa mudanç~ desse quadro
putados, é bastante acertada a decisão do Governo a partir do reaqueclmento da economIa global.
brasileiro de dar prioridade aos setores eletroeletrônico, O importante é que essa nova política não se li-
químico, farmacêutico, petrolífero e de bens de caprtal mita à substituição das importações. O Ministério do
no projeto de reformulação da política industrial a partir Desenvolvimento já vem atuando também no sentido
da promoção da substrtuição competrtiva das importa- de aumentar as exportações, particularmente para os
ções. Apenas este ano, as importações desses cinco Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, [ndia, Japão
setores devem superar em US$20 bilhões suas expor- e China. Só que essa iniciativa exige também maior
tações, o que contribui decisivamente para o agrava- empenho do Governo e dos empresários na luta con-
mento do déficit de nossa balança comercial. tra as barreiras protecionistas e na promoção dos pro-

Embora alguns setores empresariais tenham dutos brasileiros no exterior.
visto com reserva a estratégia oficial, ela mereceu O passo principal foi dado com a criação da Câ-
o apoio de organismos como o Instituto de Estudos mara de Gestão do Comércio Exterior, comandada
para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), que vai pelo Ministro Sérgio Amaral, e com amplos poderes
além ao sugerir a adoção de um sistema de gestão para formular a nova política de comércio exterior.
da política industrial semelhante à que está sendo Paralelamente, falta ao País fazer também o que
posta em prática com a Câmara de Gestão da Cri- se poderia chamar o "dever de casa": eliminar barrei-
se de Energia Elétrica (CGE). ras internas que limrtam a competitividade dos produ-

Temos de reconhecer as dificuldades do Go- tos brasileiros no mercado externo. Entre essas bar-
vemo para implementar uma política industrial reiras poderíamos incluir a pesada carga tributária, a
que atenda todos os setores empresariais. É sabi- baixa escala de produção, os elevados custos portuá-
do, porém, que antes de definir as diretrizes des- rios e logfsticos, a falta de tradição exportadora e a li-
sa política, o Ministro do Desenvolvimento, Indús- mitada capacidade do setor produtivo de investir em
tria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, pretende novas tecnologias e equipamentos.
reunir-se com empresários dos setores beneficia- Etodos sabemos que vencer esses desafios do-
dos com essa nova política industrial para discutir mésticos pode ser tão difícil quanto atrair investimen-



JUSTiÇA PARA AFPS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DOCUMENTOS A QUE REFERE O
ORADOR:

Sr. (a) Parlamentar,
A Medida Provisória - MP n° 1.915. de 30-6-99.

reestruturou as carreiras de Auditor Fiscal e de Técni
cos da Receita Federal, instituindo a "Gratificação de
Desempenho de Atividade Tributária - GDAT', no per
centual de até 50%, incidente sobre o vencimento bá
sico dos servidores ativos e proventos de aposenta
dos e pensionistas.

Em 27-7-99, a citada MP foi reeditada, com a in
clusão das carreiras de Auditor Fiscal da Previdência
Social e do Trabalho. negando a GDAT aos aposenta
dos e pensionistas.

A Constituição Federal (art. 40, § 8°) garante
aos servidores aposentados e pensionistas a con
cessão de quaisquer benefícios ou vantagens pos
teriormente concedidos aos servidores em ativida
de, com a finalidade de manter a paridade da re
muneração entre os aposentados/pensionistas e
os servidores em atividade.

Assim, a exclusão imposta pelo § 5°, art. 16 da
MP n° 1.915-1 (atualmente art. 15 da MP n° 2.175-29
de 24-8-2001) ofende o Direito Constitucional, ao ne
gar a GDAT aos aposentados e pensionistas, aposen
tados até 30-7-99. Isto porque, além de discriminar os
servidores a que se aposentaram antes de 30-7-99,
cria ainda discriminação entre aposentados antes ou
depois desta data. "A uns nega e a outros concede".

O respeito ao Direito dos servidores aposenta
dos e pensionistas a quaisquer benefícios ou vanta
gens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade decorre da auto-aplicabilidade da Constitui
ção Federal (art. 40, § 8°).

A negação imposta pelo § 5°, art. 16 da MP n°
2.175-29, configura violenta burla à regra Constitucio
nal ao estabelecer desigualdade de tratamento entre
aposentados no mesmo cargo. O Congresso Nacio
nal não pode pactuar com esta discriminação odiosa
que a MP pretende impor.

Saliente-se que as carreiras Auditor Físcal e
Técnico da Receita Federal, bem como Auditor Fiscal
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tos em setores prioritários ou lutar contra o protecio- Em segundo lugar. Mensagem do Supremo Tri-
nismo dos nossos parceiros comerciais. Entretanto, bunal Federal encaminhando ao Congresso Nacional
não nos resta outro caminho para enfrentar a pesada projeto que reestrutura as carreiras dos servidores do
concorrência no mercado externo e reverter o preocu- Poder Judiciário.
pante déficit da balança comercial. Tanto a reivindicação dos auditores fiscais

Desde a crise do México. em 1995, o Brasil vem quanto o projeto em apreço têm a minha aprovação.
enfrentando sobressaltos na tentativa de equilibrar
seu balanço de pagamentos. Isso explica o empenho
redobrado do Governo em anunciar nova política de
comércio exterior. Embora tenha valor simbólico. o
anúncio dessas medidas é uma declaração ao mer
cado financeiro de que o País tem, a partir de agora,
uma política de fortalecimento das contas externas.

Entendo que uma política industrial de competi
tividade - não apenas voltada para o comércio exteri
or - é o complemento que falta para a consolidação
das conquistas da estabilização econômica dos últi
mos sete anos.

Depois de diversas tentativas frustradas de levar
adiante essa política. espero que, com as novas estraté
gias adotadas pelo Ministério do Desenvolvimento, o
País consiga implementar uma política de substituição
das importações e de promoção do comércio exterior
capaz de reduzir nossa crônica dependência em rela
ção aos investimentos externos e que torna nossa eco
nomia tão vulnerável às crises externas.

Antes de nos queixarmos do protecionismo ou
das barreiras comerciais, temos de procurar arrumar
nossa casa, revolver os obstáculos que limitam a
competitividade do nosso setor produtivo, objetivando
um melhor desempenho de nossa economia.

Consciente de que a abertura econômica é um
processo irreversível, a exemplo da globalização dos
mercados, o Governo do Presidente Fernando Henri~

que Cardoso tem se empenhado sobremaneira para
adaptar a economia brasileira e o desempenho do
nosso setor produtivo a essa nova realidade mundial,
o que, com certeza, levará o País ao lugar de desta
que que lhe cabe no concerto das Nações civilizadas.

Muito obrigado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, desejo registrar nos Anais da Casa
dois documentos.

Trata o primeiro de circular recebida dos Audito
res Fiscais da Previdência Social em que pedem aos
Parlamentares que defendam junto ao Ministro da
Previdência a implantação da GDAT - Gratificação de
Desempenho da Atividade Tributária, garantida pela
1a Turma do TRF de Brasília a aposentados e pensio
nistas, na folha de novembro de 2001.
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do Trabalho, aposentados e pensionistas, já recebem garantiu aos aposentados e pensionistas associados,
a GDAT por força de decisões judiciais, o que vem o recebimento da GDAT, nos mesmos percentuais
confirmar o entendimento jurídico da aplicabilidade conferidos aos servidores em atividade.

concreta do § 8° do art. 40 da Constituição Federal. Assim, contamos com o seu apoio, no sentido

No dia 23-10-2001, foi publicado o acórdão no de defender junto ao Ministro da Previdência e Assis-
qual a Anfip obteve expressiva vitória, por unanimida- tência Social a implantação da GDAT na folha de Pa-
de, na 1° Turma do TRF de Brasília DF, ao seu dado gamento de novembro/2001.

provimento à AMS n° 1999.34.00.028469-S/DF que Auditores Fiscais Da Previdência Social
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Valemo-nos da oportunidace .para reafirmar a Vossa Excelência o

te.stemunho da mais alta "estima e consideração.

Presidente do

./"- /V'-.0NELS JOBIM

presi~e do Tri.. -Superi0LEJeltoraf

, '"

JIi!rDesembar.gador EDMU . ÔMINERV.INO:

·Prasidente dó Tribunal d.e Justiça do Distrito Federal e Territó.rios
, . "
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PROJETO DE LEI N° 5.314, DE 2001
(Do Poder Judiciário)

MENSAGEM N° 48/01

Altera dispositivos da Lei na 9.421,
de 24 de dezembro de 1996 e reestrutura
as carreiras dos servidores do Poder Ju
diciário da União.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (art. 54); e de Redação (art. 54) 
24,11)

o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Os artigos 7° e 9° da Lei n° 9.421, de 24
de dezembro de 1996, passam a vigorar com as se
guintes alterações:

"Art. 7° O desenvolvimento dos servi
dores nas carreiras de que trata esta lei
dar-se-á mediante progressão funcional e
promoção. (NR)

§ 1° A progressão funcional é a mo
vimentação do servidor de um padrão
para o seguinte, dentro de uma mesma
classe, observado o interstício mínimo
de um ano, e dar-se-á em épocas e sob
critérios fixados em regulamento, de
acordo com o resultado de avaliação for
maI de desempenho. (AC)

§ 2° A promoção é a movimentação do
servidor do último padrão de uma classe
para o primeiro padrão da classe seguinte,
observado o interstício mínimo de um ano
em relação à progressão funcional imediata
mente anterior, e dependerá cumulativa
mente do resultado de avaliação formal do
desempenho e da participação em curso de
aperfeiçoamento, ação ou programa de ca
pacitação, na forma prevista em regulamen
to. (AC)

§ 3° (Parágrafo único original) São ve
dadas a promoção e a progressão funcional
durante o estágio probatório, findo o qual
será concedida ao servidor aprovado a pro
gressão funcional para o quarto padrão da
classe "A" da respectiva carreira. (NR)

Art. 9° Integram ainda os Quadros de
Pessoal referidos no art. 1° as Funções Co
missionadas, escalonadas de FC-1 a FC-10,

que compreendem as atividades de direção,
chefia e assessoramento." (NR)

§ 1° Cada órgão do Poder Judiciário
destinará, no mínimo, setenta por cento do
total das funções comissionadas para serem
exercidas por servidores integrantes das
Carreiras Judiciárias, observados os requisi
tos de qualificação e de experiência, confor
me se dispuser em regulamento. (AC)

§ 2° (Parágrafo único original) As FC-7
a FC-10 serão exercidas, preferencialmente,
por servidores integrantes das Carreiras Ju
diciárias, na forma prevista em regulamento,
e serão consideradas cargo em comissão,
quando seus ocupantes não tiverem vinculo
efetivo com a Administração Pública." (NR)

Art. 2° Os ocupantes das carreiras de que trata a
Lei n° 9.421/96 executam atividades exclusivas de
Estado, relacionadas ao exercfcio de atribuições de
natureza técnica e administrativa, indispensáveis à
prestação jurisdicional.

Art. 3° Os cargos efetivos das carreiras de Auxili
ar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário
a que se refere o art. 2° da Lei nO 9.42 1/96, ficam re~
estruturados na forma do Anexo I desta lei, observan
do-se para o enquadramento dos servidores a corre
lação estabelecida no Anexo 111 desta lei.

Art. 4° Os vencimentos básicos dos cargos das
Carreiras Judiciárias passam a ser os constantes do
Anexo 11 desta lei.

Art. 5° As remunerações das Funções Comissi
onadas de que trata o art. 9° da Lei n09.421/96, com a
redação dada pelo artigo 1° desta lei, inclusive para
os ocupantes sem vínculo efetivo com a Administra
ção Pública, são as constantes do Anexo IV desta lei.

Parágrafo único. Ao servidor integrante de Car
reira Judiciária e ao requisitado, investido em Função
Comissionada, é facultado optar pela remuneração
de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acres
cida dos valores constantes do Anexo V desta lei.

Art. 6° Aos servidores das Carreiras Judiciárias,
ativos ou inativos, e aos pensionistas será devida par
cela, a título de diferença individual, no valor igual ao
do eventual decréscimo resultante da aplicação desta
lei em sua remuneração ou provento.

Art. 7° Fica extinto o Adicional de Padrão Judi
ciário - APJ de que tratam o art. 8' e o art. 14, inciso li,
da Lei n° 9.421/96.

Art. 8° A Gratificação de Atividade Judiciária 
GAJ, a que se refere o art. 13 da Lei n09.421/96, pas
sa a ser calculada mediante a aplicação do percentu
al de trinta por cento incidente sobre os vencimentos
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básicos fixados no art. 4°, anexo 11, para os cargos
das Carreiras Judiciárias.

Parágrafo único. Os servidores retribuídos pela
remuneração da Função Comissionada, constante do
Anexo IV, e os sem vínculo efetivo com a Administra
ção Pública não perceberão a gratificação de que tra
ta este artigo.

Art. 9° Os órgãos do Poder Judiciário da União
ficam autorizados a transformar, no âmbito de suas
competências, as Funções Comissionadas de seu
Quadro de Pessoal, desde que disso não resulte au
mento de despesas.

Art. 10. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal
e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territóri
os, no âmbito de suas competências, baixar os regu
lamentos necessários à aplicação desta lei, buscando
a uniformidade de critérios e procedimentos.

Art. 11. As disposições de que trata esta lei apli
cam-se aos aposentados e aos pensionistas.

Art. 12. Ficam resguardadas as situações cons
tituídas até a data da publicação desta lei.

Art. 13. As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à Conta das dotações orçamentári
as consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da
União.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 15. Revogam-se os arts. 3°, 8° e 14 da Lei n°
9.421, de 1996.

Brasília, de de da Independência e da República.

Justificação

O projeto de lei ora submetido à apreciação
das augustas Casas do Congresso Nacional visa a
reestruturar as carreiras dos servidores do Poder
Judiciário, mediante a alteração da Lei n09.421, de
24 de dezembro de 1996, e a complementação de
seus dispositivos, objetivando ajustá-los às neces
sidades da Administração.

A proposição - fruto de estudos feitos por comis
são integrada por representantes do Supremo Tribunal
Federal, dos tribunais superiores, do Conselho da Justi
ça Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios e de entidades sindicais -, além de aprimorar
as políticas e as diretrizes estabelecidas para a gestão
de recursos humanos, almeja solucionar os principais
problemas relacionados à questão remuneratória dos
integrantes das carreiras judiciárias. ,

a art. 10 do projeto de lei altera a redação dos
arts. 7° e 9° da Lei n° 9.421/96.

A nova redação do art. 7° tem, como propósito
conceituar a progressão funcional e a promoção, bem
como adequar este último instituto ao texto do § 2° do
art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional n° 19/98, o qual prevê a
participação em cursos de aperfeiçoamento como um
dos requisitos para promoção na carreira. Cabe a
cada órgão abrangido pelas disposições constantes
deste projeto de lei instituir e disciplinar, no âmbito de
sua competência, o Programa Permanente de Treina
mento e Desenvolvimento, na forma do art. 10.

Com a modificação do art. 9°, pretende-se con
tribuir para a maior valorização e profissionalização
dos servidores, assegurando-lhes pespectivas de
crescimento e desenvolvimento profissional com a
garantia de ocupação das funções de direção, chefia
e assessoramento, consolidando e padronizando a
política de se priorizar a designação de servidores
das carreiras judiciárias para o exercício de funções
comissionadas, prática já utilizada nos órgãos do Po
der Judiciário.

a art. 20 tem por objetivo dar cumprimento à
norma do art. 15, § 1°, do projeto de lei complementar,
de iniciativa do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, ora em tramitação no Congresso Nacional
(CD PLP nO 248/98), qualificando as carreiras judiciá
rias como atividades exclusivas de Estado, tendo em
vista que as atribuições dos servidores que as inte
gram são essencialmente de natureza técnica e ad
ministrativa, indispensáveis à prestação jurisdicional,
não podendo ser delegadas, só competindo ao Esta
do fazê-lo por meio de seus agentes.

a art. 3° em conjugação com o Anexo I, reestru
tura as carreiras judiciárias, de modo a acabar com a
superposição atualmente verificada entre a classe ini
ciai de uma carreira e a classe inicial das subseqüen
tes, e, com o Anexo 111, estabelece a correlação entre
a situação anterior e a nova, para o enquadramento
dos servidores. Tal superposição foi eliminada em ra
zão da dificuldade de crescimento profissional do ser
vidor que, ao alcançar o final de sua carreira, sente-se
desmotivado a evoluir para a subseqüente, mediante
concurso público, devido à redução salarial de cinco
padrões e do interstício de cinco anos necessário
para atingir o nível salarial do cargo inferior.

a art. 4° por meio do Anexo 11, fixa os Venci
mentos dos cargos das carreiras judiciárias, to
mando corno paradigma os valores Constantes
das tabelas salariais das carreiras do Poder Exe
cutivo, (Medidas Provisórias nOs 2.093-24/2001 e
2.136-37/2001) e do Tribunal de Contas da União
(Projeto de Lei CD n° 2.208/99).
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A tabela de vencimentos dos cargos efetivos, O art. 8° altera o cálculo da Gratificação de Alivi-
composta de quinze padrões salariais para cana carrei- dade Judiciária - GAJ, a que alude o art. 13 da Lei nO
ra, distribuídas igualmente pelas classes A, B e C, tem 9.421/96, mediante redução e unificação dos vários
como pressuposto assegurar a eqüidade dos venci- fatores de ajuste. O valor da parcela corresponderá a
mentos dos cargos integrantes dos quadros de pessoal trinta por cento dos vencimentos básicos do padrão
dos órgãos do Poder Judiciário da União, em razão da em que o servidor esteja posicionado. O parágrafo
complexidade e da responsabilidade das atribuições. único não permite a percepção da GAJ pelos servido-

Releva salientar que, embora o advento da Lei res remunerados com o: valores .const~ntes do A~e-

n09.421/96tenhapropiciado melhoria salarial para os xo IV, nem 'p~los Cl..ue n?oyossUlrem vinculo efetiVO
servidores das carreiras então criadas, é fato que a com a Admlnlstraçao Publica. °
sistemática remuneratória adotada não afastou as O comando expresso no art. 9 tem como propó-
profundas distorções salariais verificadas entre os sito conceder aos órgãos_do Pod~r J~diciário a facul-
servidores do Poder Judiciário e dos demais Poderes. dade d~ transformar funçoes comissionadas. de se~s

respectivos quadros de pessoal, quando diSSO nao
A questão central diz com a notória defasagem resultar qualquer aumento de despesa.

das tabelas remuneratórias vigentes no Poder Judi- É certo que o art. 48, Inciso X, da Constituição
ciário quando confrontadas com a remuneração das Federal declara ser da competência no Congresso Na-
carreiras de nivel superior e intermediário dos Pode- cional, com a sanção do Presidente da República, le-
res Executivo e Legislativo, bem como quando coteja- gislar sobre a criação, transformação e extinção de
das com os salários dos empregados terceirizados cargos, empregos e. fu~ções pú.bli~s. ~onder~-se, .en-
que prestam serviços ao Poder Judiciário, fato que tretanto que o permissIvo con.stltUl med,?a ra~lonallza-

vem ocasionando crescente evasão de servidores re- d~ra de grande al~~.e, poiS P!oporcl~n~ra aos ór-
. . ., gaos do Poder Judlclano da Unlao condlçoes de pro-

cem-nomeados e desestimulando os mais antigos. moverem, sempre que necessário, sem custos adicio-
O art. 5° trata das remunerações das funções nais, ajustes na reorganização dos serviços, mediante

comissionadas. Relativamente à situação atual, os remanejamento interno de funções comissionadas.
valores constantes do Anexo IV não foram altera- Com fundamento no art. 40, § 8°, da Constitui-
dos e correspondem ao somatório das parcelas ção Federal, o art. 11 estende aos aposentados e aos
que hoje compõem a retribuição pelo exercício pensionistas a aplicação dos dispositivos constantes
dessas funções. Aplicam-se aos servidores sem do projeto de lei.
vínculo efetivo com a Administração Pública e aos Por sua vez, o art. 12 tem como finalidade pre-
integrantes de carreira judiciária ou requisitados servar os direitos adquiridos pelos servidores e pensi-
que não optarem pelos vencimentos do cargo efeti- onistas.
vo. ~st~s últimos, ao serem investidos ~m função Brasília, 31 de agosto de 2001. - Ministro Marco
comlss~onada, optando pela remunera~ao do ca~- Aurélio, Presidente do Supremo Tribunal Federal _
go efetiVO ou empr~go permanente, terao acrescl- Ministro Nelson Jobim, Presidente do Tribunal Supe-
dos aos seus venCimentos os valores constantes rior Eleitoral- Ministro Paulo Costa Leite, Presidente
do Anexo V. do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Jus-

A proposição mantém para os ocupantes de tiça Federal - Ministro Olympio Pereira, Presidente
cargos comissionados, de livre provimento, e para os do Superior Tribunal Militar - Ministro Almir Pazzia-
servidores investidos em função comissionada, inte- notto Pinto, Presidente do Tribunal Superior do Tra-
grantes da carreira judiciária ou requisitados, os valo- balho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
res fixados pela Lei n° 9.421/96, não havendo, assim, - Desembargador Edmundo Minervino, Presidente
acréscimo de despesas. do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

O art. 6° tem como escopo assegurar a irreduti- O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro-
bilidade de vencimentos caso a transposição do ser- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
vidor para a nova situação resulte em decréscimo de Srs. Deputados, a partir do dia 10 de outubro próximo
remuneração. passado, entrou em vigor a Lei n° 10.257, auto-intitu-

Pelo art. 7° é extinto o Adicional de Padrão Ju- lada Estatuto da Cidade.
diciário - APJ, a que se referem os arts. 8° e 14, 11, Essa lei, fruto de vagaroso e complexo processo
da Lei n° 9.421/96, ficando os respectivos valores de negociação no Congresso Nacional, que durou
incorporados aos vencimentos constantes da ta- mais de dez anos, regulamenta o capítulo de política
bela do Anexo 11. urbana da Constituição Federal e, além disso, munici-
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ona as Prefeituras com uma série de novos instru- O Estatuto da Cidade, senhores, prevê um pra-
mentos jurídicos voltados a uma gestão mais eficaz zo máximo de cinco anos para que os Municfpios te-
do espaço urbano. nham seu plano diretor e estabelece sanções para os

Em primeiro lugar, as municipalidades poderão administradores públicos que se omitirem no cumpri-
agora im'por sanções efetivas à retenção da terra urba- mento dessa determinação.
na apenas como reserva de valor. A especulação imobi- A lei exige plano diretor não apenas para os Muni-
liária, que tanto marca os nossos grandes centros urba- cípios com mais de 20 mil habitantes, mas também para
nos, tem efeitos nefastos sobre praticamente todos os aqueles integrantes de regiões metropolitanas e aglo-
aspectos componentes do desenvolvimento urbano e merações urbanas, de áreas de especial interesse tu-
necessita de sercombatida com vigor. Até agora, no en- rístico e de influência de empreendimentos ou ativida-
tanto, os Municípios não podiam atuar diretamente nes- des com significativo impacto ambiental de âmbito regi-
se campo, uma vez que inexistia lei federal demandada onal ou nacional. Além disso, exige plano diretor para
pela nossa Magna Carta em relação à edificação com- que o Município passe a utilizar os instrumentos urba-
pulsória, ao IPTU progressivo no tempo e à desapropri- riísticos previstos no corpo do Estatuto da Cidade.
ação mediante pagamento em títulos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, cer-

Além dos dispositivos referentes ao controle da tamente, o Brasil ainda agradecerá muito ao Con-
especulação imobiliária, o Estatuto da Cidade regula gresso Nacional por essa nova e importante lei.
o usucapião especial de imóvel urbano de que trata o Era o que, hoje, tínhamos a dizer.
art. 183 da Constituição Federal, sobretudo, na sua Muito obrigado.
~~dalidade col~tiva. O usucapião co~etiv~. senh~re~, O SR. PEDRO CORRÊA (PPB - PE. Pronuncia
e In~trume~to. Impar para .a regulanzaçao !Undlár:a o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
das IncontavelS fav~las e~lstentes em pratlcamen e putados, o Estado de Direito pressupõe, entre outros
todas as nossas maiores Cidades. fundamentos a independência e a harmonia entre os

A nova lei não se limita a regular os instrumentos três Poderes.'
p,revis~os pel~ n.ossa Carta ~o~ítica. ~Ia. inova e institu- As noções de independência e harmonia em um
c~nallza o direito de superf.lcl~, o direito d~ preemp- Estado democrático envolvem o respeito às decisões
çao~ a outorga onerosa ~o direito de con~tr~lr, as ~p~- do Poder Judiciário.
raçoes urbanas consorcIadas, a transferencla do dlrel- '. _ _ ,. ,
to de construir e o estudo de impacto de vizinhança, -:als declso~s sao!eCOrrlVeIS, porem devem ser

S- d 't t d b t'd h' cumpndas sem dlscussao,ao to os InS rumen os e a I os a anos pe- , ._
los técnicos do setor, que serão fundamentais para a Neste sentido, v~nho parabemzar, na? só em
reversão da desordem urbana que, infelizmente, ca- meu ~ome, m~s ~ambem ~m nome d~ Partido Pro-
racteriza o nosso País gresslsta BraSileiro, o eminente PreSidente do Su-

O f I . E t t t d C"d d - premo Tribunal Federal, Ministro Marco Aurélio de
. eve I~r ,c.aro qu~. o s a U? a I a e nao Mello pela vigorosa decisão referente ao paga-

obnga os MUnlclplOS a utilizarem os Instrumentos por t' d f d ' 'd d f d .
ele regulados. Ele, antes de tudo, coloca os novos íns- men o os pr~ essores as unlverSI a es e erals
trumentos à disposição das municipalidades. que se :nc~n ram em ,g~eve. ,_ '

C d 'd d ' rt' 1 " Nao discuto o mento da declsao e sim a cora-
o omo ca ~ ~I a e e um ~aso pa IC_U ar e UnlCO, gem de enfrentar o Governo, a sociedade, traduzindo

cabera aos administradores e a populaçao desenhar . d d"' t . d P d J d' ., '
o modelo jurídico e institucional capaz de enfrentar os a In ep~n ~ncla e au ono~tlad o o er u IClano,
problemas específicos e levar ao desenvolvimento que, repl ?'. evem ser,r:spel a as. ,
sustentável. As cidades sustentáveis vale dizer se- SoliCito a transcnçao, nos AnaiS desta Casa, do
gundo o próprio texto da Lei n° 10.257, assegur~m a trecho da brava decisão do Ministro Marco Aurélio:

seus cidadãos o direito à terra urbana, à moradia, ao nA República Federativa do Brasil tem
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao como fundamentos, entre outros, a cidada-
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao nia, a dignidade da pessoa humana e os va-
lazer, para as presentes e futuras gerações, lores sociais do trabalho e da livre iniciativa

As bases para esse modelo jurídico e institucio- - art,1 ° da Constituição Federal. Em assim
nal serão construídas, principalmente, por meio da lei sendo, ganha envergadura o direito do tra-
do plano diretor, instrumento básico da política de de- balhador (gênero) de engajar-se em movi-
senvolvimento e expansão urbana, segundo o próprio mento coletivo, com o fim de alcançar me-
texto constitucional. Ihoria na contraprestação dos serviços,
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mostrando-se a greve o último recurso no
âmbito da resistência e pressão democráti
ca. Em síntese, na vigência de toda e qual
quer relação jurídica concernente à presta
ção de serviços, é irrecusável o direito à
greve. E este, porque ligado à dignidade do
homem - consubstanciando expressão mai
or da liberdade a recusa, ato de vontade,
em continuar trabalhando sob condições ti
das como inaceitáveis -, merece ser enqua
drado entre os direitos naturais.

Assentado o caráter de direito natural
da greve, há de se impedir práticas que aca
bem por negá-lo. É de se concluir que, na
supressão, embora temporária, da fonte do
sustento do trabalhador e daqueles que dele
dependem, tem-se feroz radicalização, com
resultados previsíveis, porquanto, a partir da
força, inviabiliza-se qualquer movimento,
surgindo o paradoxo: de um lado, a Consti
tuição republicana e democrática de 1988
assegura o direito à paralisação dos servi
ços como derradeiro recurso contra o arbí
trio, a exploração do homem pelo homem, a
exploração do homem pelo Estado; de ou
tro, o detento do poder o exacerba, desequi
librando, em nefasto procedimento, a frágil
equação apanhada pela greve. Essa impul
siva e voluntariosa atitude, que leva à refle
xão sobre a quadra vivida pelos brasileiros,
acaba por desaguar não na busca do diálo
go, da compreensão, mas em algo muito
pior que aquilo que a ensejou. Põe-se por
terra todo o esforço empreendido em prol da
melhor solução para o impasse, quando o
certo seria compreender o movimento em
suas causas e, na mesa de negociações,
suplantar a contenda, cumprindo às partes
rever posições extremas assumidas unilate
ralmente.

Em suma, a greve alcança a relação
jurfdica tal como vinha sendo mantida, mes
mo porque, em verdadeiro desdobramento,
o exercício de um direito constitucional não
pode resultar em prejuízo justamente do be
neficiário, daquele a quem visa a socorrer
em oportunidade de ímpar aflição. A gravi
dade dos acontecimentos afigura-se ainda
maior quando o ato que obsta a satisfação
de prestação alimentícia tem como protago
nista o Estado, ente organizacional que
deve fugir a radicalismos.

Cabe-lhe, isto sim, zelar pela preser
vação da ordem natural das coisas, que não
se compatibílíza com deliberação que tem
por finalidade colocar de joelhos os servido
res, ante o fato de a vida econômica ser im
piedosa, nem se coaduna com o rompimen
to do vínculo mantido. A greve tem como
conseqüência a suspensão dos serviços,
mostrando-se ilógico jungi-Ia - como se fos
se fenômeno de mão dupla, como se pudes
se ser submetida a uma verdadeira Lei do
Talião - ao não pagamento dos salários, ao
afastamento da obrigação de dar, de nature
za alimentícia, que é a satisfação dos salári
os e vencimentos, inconfundível com a obri
gação de fazer.

A assim não se entender, estar-se-á
negando, repita-se, a partir de uma ato de
força descomunal, desproporcional, estra
nho, por completo, ao princípio da razoabili
dade, o próprio direito de greve, na qual a
parte economicamente mais forte abandona
o campo da racionalidade, do interesse co
mum e ignora o mandamento constitucional
relativo à preservação da dignidade do tra
balhador. Num País que se afirma democrá
tico, é de todo inadmissível que aquele que
optou pelo exercício de um direito seja dei
xado à míngua, para com isso e a partir dis
so, acuado e incapaz de qualquer reação,
aceitar regras que não lhe servem, mas
que, diante da falta de alternativas, consta
rão do "acordo". Vê-se, portanto, o quão im
pertinente afigura-se a suspensão do paga
mento em questão, medida de caráter geral
a abranger não só os diretamente ligados
(lO movimento, como também aqueles que,
sob o ângulo da mais absoluta conveniên
cia, da solidariedade quase que involuntária,
viram-se atingidos pelo episódio.

A greve suspende a prestação dos
serviços, mas não pode reverter em proce
dimento que a inviabilize, ou seja, na inter
rupção do pagamento dos salários e venci
mentos. A conseqüência da perda advinda
dos dias de paralisação há de ser definida
uma vez cessada a greve. Conta-se, para
tanto, com o mecanismo dos descontos, a
elidir eventual enriquecimento indevido, se é
que este, no caso, possa se configurar.

Para a efetividade da garantia cons
titucional de greve, deve ser mantida a
equação inicial, de modo a se confirmar a



v- GRANDE EXPEDIENTE

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- Passa-se ao

Concedo a palavra ao Sr. Gilmar Machado, do
PT de Minas Gerais.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ocupo hoje a tribuna no horário do Grande
Expediente. Mais uma vez esperava não fosse neces
sária minha presença nesta tribuna, porque na sema
na passada acreditava que a volta dos professores às
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seriedade que se espera do Estado, sob salas de aula das universidades brasileiras acontece-
pena de prevalecer o domínio do irracio- ria por esses dias.
nal, a força pela força. É tempo de consi- Sr. Presidente, infelizmente tenho de abordar
derar que a ferocidade da repressão gera novamente o tema da greve das universidades, em
resistências, obstaculizando a negociação virtude de rompimento do acordo entre o Governo Fe-
própria à boa convivência, à constante ho- deral e os professores universitários do País.
menagem aos parâmetros do Estado De- Gostaria de travar um debate, inclusive com os
mocrático de Direito. Líderes do Governo, a respeito de recursos e da situ-

A falta de repasse de verbas às uni- ação por que passa a universidade brasileira. Não é
versidades resulta na realização da justiça possível que o Governo não encontre rapidamente
com as próprias mãos, na formalização de uma solução para esse impasse.
ato omissivo conflitante com a autonomia A solução apresentada pelo Governo foi favorá-
administrativa e de gestão financeira previs- vel à agricultura brasileira, principalmente para os
ta no art. 207 da Constituição Federal, ha- grandes produtores, mas importante segmento - o
vendo-se o Ministério da Educação no mis- dos pequenos produtores - não viu solucionado seu
ter de gerenciar as folhas de pagamento do problema.. Aquel~s que têm. financiamento. ~o
pessoal. Por isso mesmo, a suspensão de P.RO~AF ainda nao foram atendidos em suas relVln-
ato judicial que garantiu tal repasse não dlcaç?es. Mas o grande produto~ teve seu problema

. . solUCionado. O Governo remane\ou o Orçamento da
po~~ ser tld~ como enquadravel n~ orde~ União a fim de conseguir verbas para equacionar a dí-
J~r1~lca em v~gor, d,e vez que antecipa defl- vida dos agricultores brasileiros, dos cafeicultores e
mç.?-o que .nao esta. ~e~uer submetida, em de outros produtores. Tal remanejamento vai exigir
açao própria, ao Judiciário. mais de 5 bilhões, o que acho justo.

Assim, descabe potencializar o fato de Mas infelizmente, Sr. Presidente, o mesmo tra-
o direito de greve, assegurado constitucio- tamento não é dado pelo Governo à educação bra-
nalmente aos servidores, não se encontrar sileira. O ensino superior não necessita de 5 bilhões
regulado, mesmo que passados mais de para resolver a greve das universidades, mas de
dez anos da promulgação da Carta de 1988. apen,as .350 ~il~ões. E os Par~amentares se coloca-
Vale frisar que, enquanto isso não acontece, ram a dlsposlçao para equ~clonar parte do prob~e-
tem-se não o afastamento, em si, do direito, ma com suas verbas. Infellzment.e, o ~~verno nao
mas a ausência de balizas que possam de teve, até o presen.te momento, d.lspoSlça? para re-

, ' solver essa questao que vem afligindo milhares de
algu~a.for~a~ m?lda-lo. O que cumpre pe- alunos e gerando _ deveria haver paz para os alu-
~ar e a lne~lstenc~a?e um dos pressupostos nos - enorme preocupação, como o atraso no en-
a suspensao da liminar - ameaça de greve cerramento do semestre e o adiamento da data de
lesão à ordem pública e administrativa. realização dos vestibulares.
Aliás, sob esse aspecto, o risco maior, le- Sr. Presidente, não havia necessidade daquele
vando-se em conta a busca do entendimen- enfrentamento ocorrido no Rio de Janeiro, em virtude
to e a autonomia universitária, está justa- do vestibular marcado de uma forma, na minha avali-
mente na supressão do repasse de verba às ação, equivocada por parte do Reitor - felizmente o
universidades." Conselho Universitário mudou a data. Vai-se agora

esperar o término da greve para que o País inteiro
possa restabelecer o calendário dos vestibulares.

Sr. Presidente, estranho muito o Governo conti
nuar de costas para esse grave problema. Pode-se
até dizer: Ah! houve alguma negociação, conversas.
Não adianta só conversar, é preciso ação.

No caso da agricultura as ações foram do
Governo.

O Presidente Fernando Henrique foi ao exteri
or e muita gente elogiou seu pronunciamento dizen
do ser S.Exa. grande estadista, porque mostra ao
mundo que realmente é preciso enfrentar a globali
zação, ter nova ordem mundial e dar prioridade à
educação fundamental.
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Queria ver o Presidente da República fazer
esse mesmo discurso no Brasil, queria vê-lo mos
trar sua postura de estadista quando do enfrenta
mento da greve que dura mais de sessenta dias
nas universidades brasileiras.

Gostaria de discutir com os Lideres do Go
verno por que o Presidente faz discurso bonito, de
estadista, no exterior e não consegue enfrentar
um problema que, no meu entendimento, poderá
ser facilmente resolvido.

Inclusive, tenho em mão o acordo da greve entre
a ANDES, o SINASEFE e o Ministério da Educação
apresentado pelo Governo na mesa de negociação e
que foi aceito pelos servidores. Infelizmente, o Minis
tério da Educação não quis assinar o que havia discu
tido em mais de cinco mesas de negociação, das qua
is participaram Parlamentares.

O acordo está pronto e as assembléias dos ser
vidores concordaram com o texto. Está tudo resolvido.
Basta o Ministério honrar aquilo que negociou duran
te as cinco reuniões.

Ficou decidido que o retorno às atividades
acontecerá no dia 9 de novembro, quando todos os
professores estarão de volta às salas de aulas. O ter
mo, as condições e os acertos foram feitos pelo Minis
tério da Educação.

Os servidores abriram mão do que queriam: a
incorporação da GED e a reivindicação do reajuste de
75%. Abriram mão de quase tudo, porque o Governo
propôs trocar a incorporação da GED pela GAE. Está
aqui, só que para isso seriam necessários 350 mi
lhões de reais.

Sr. Presidente, está havendo certa confusão na
imprensa brasileira e muita gente tem dito que os De
putados fugiram do seu compromisso.

Quero esclarecer à Casa que foi dito a todos os
Parlamentares que participaram desde o início - e eu
participei pela Comissão de Educação - das negocia
ções no Ministério da Educação que eles trabalhari
am no remanejamento de 400 milhões para resolver o
problema dos servidores em greve - já acabou, gra
ças a Deus - e dos professores, sendo que dos 400
milhões 250 seriam utilizados pelos professores e
150 milhões pelos servidores.

Mas qual não foi nossa surpresa quando rece
bemos o Projeto de Lei n° 5.569, de 2001, que se refe
re ao acordo com os servidores em greve e com os
técnicos administrativos! O que vemos? O Ministério
da Educação havia dito que dos 400 milhões, que se
riam remanejados pelos Parlamentares, 150 milhões
seriam destinados aos técnicos administrativos.

O que fazem os Ministros da Educação, Paulo
Renato, e do Planejamento, Martus Tavares, que
assinam a mensagem que esta Casa aprova e en
via ao Senado, porque o Congresso Nacional hon
rou o acordo firmado com os Ministérios e com os
técnicos administrativos?

Mas o Ministério utiliza 207 milhões e 96 centa
vos, e, com isso, ultrapassa o que foi acordado, por
que, além dos 250 milhões que já estavam na peça
orçamentária, os 100 milhões já faziam parte - o Mi
nistro Paulo Renato tinha dito que já havia conversa
do com o Ministro Martus Tavares.

O que fizeram os Ministros Paulo Renato e
Martus Tavares? Tentaram enganar o Congresso
Nacional, mas os Parlamentares e o Relator-Geral
do Orçamento, Deputado Sampaio Dória, resolve
ram segurar o encaminhamento da parte que dizia
respeito aos professores, porque os Parlamenta
res já haviam destinado parte dos recursos que se
riam para suas emendas aos técnicos administrati
vos. Portanto, não tinham como obter todo o recur
so para atender às reivindicações dos professores,
porque o Ministério utilizou uma parte do recurso,
que era do Executivo, para atender ao que havia
sido negociado com os técnicos administrativos.

Portanto, o Governo tentou enrolar o Congresso
Nacional. Mas toda a tentativa do Ministério caiu por
terra, e, na terça-feira da semana passada, dissemos:
"Não. O que tínhamos acordado não era isso." Entre
gamos de novo o problema ao Ministro Paulo Renato,
para providenciar o que cabe ao Executivo. Assim que
isso for feito, os Parlamentares honrarão a parte as
sumida não somente pelos Lideres do Governo, mas
pelos Líderes da Oposição.

Sr. Presidente, faço este esclarecimento no sen
tido de que não haja dúvida para a sociedade quanto
ao papel do Congresso Nacional. O tempo todo os
Parlamentares negociaram com muita transparência
e clareza. Foi definida a responsabilidade do Con
gresso Nacional, a do Ministério da Educação e a do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. É
exatamente isso que vim fazer esta tarde: o histórico
do que aconteceu e cobrar providências do Governo.

Encontra-se neste plenário o Deputado Herá
clito Fortes, com quem conversei na semana pas
sada - conversei também com o Relator-Geral. Sa
bemos que é responsabilidade do Executivo en
frentar o que lhe diz respeito. Os Parlamentares
estão dispostos a assumir a parte que lhes cabe na
negociação, para que os estudantes voltem às sa
Ias de aula das universidades brasileiras.
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Esta é a cobrança que faço aos Ministros Mar- Poderia citar uma série de outros números, e
tus Tavares e Paulo Renato: resolvam o problema da o farei quando tiver um tempo maior, se outros Par-
educação brasileira com os recursos destinados aos lamentares quiserem travar este debate. No mo-
seus Ministérios. Se o Ministro Martus Tavares conse- mento, pretendo apenas demonstrar que há des-
guiu remanejar recursos para resolver o problema da caso da parte do Governo Federal para com o ensi-
agricultura, por que não fazer o mesmo quanto à edu- no superior brasileiro.
cação? A educação não é prioridade deste Governo? Não posso conceber que o Governo considere
Parece que não, porque, pela forma como ele vem tra- normal o fato de os professores universitários esta-
tando a greve das universidades, esta é a impressão rem há mais de sessenta dias em greve e não consiga
que fica para todos nós. resolver a questão. Não é possível que o Governo

Sr. Presidente, queria fazer um debate baseado continue diminuindo os recursos destinados à área de
nos números do Orçamento da União. Não quero que educação superior brasileira e queira que o Brasil vá
os Ministros saiam do que está previsto no Orçamen- para o Primeiro Mundo. Não consigo entender isso.
to, como gosta de dizer o Ministro Martus Ta~ares. To- Quando tenho tempo, faço questão de ler os
dos os debates que travamos com S.Exa. sao basea- discursos do Presidente Fernando Henrique Cardo-
dos nos dados do Orçamento. so feitos no exterior. Geralmente, S'.Exa. fala sobre

Por isso, cito dados da Comissão de Orça- a universidade e a educação brasileiras, mas quan-
m,ento, do dia .5 de ou~ubro, q~and? fe?hamos os do analisamos os números do Orçamento da União
n.u~eros do m~s anterl~r, relatiVOS a Lei Orçamen- percebemos que seu discurso lá fora não condiz
tarla. N.o que diz .respelto a paga":lento de pesso~1 com a realidade. O Presidente faz esse discurso no
do ensino superior, o Governo dispunha de 3 bl-. . __
Ihões, 914 milhões, 202 mil e 141 reais. Até agora exterior porque sabe ~ue s~us ouvl~tes nao vao
só foram liquidados 2 bilhões e 731 milhões, o que checar os dados. Queria ouvir o Presidente da Re-
perfaz 69% do montante. Portanto, o Governo tem pública fazer tais discursos no Congresso Nacional!
ainda 31 % para executar em novembro e dezem- Queria ver o estadista Fernando Henrique Cardoso
bro. Isso significa que não serão utilizados todos explicar esses dados que citei do Orçamento da
os recursos para pagamento de pessoal este ano. l)nião. E não só o Presidente, mas também o Minis-

Quanto a investimentos nas universidades, o tro Paulo Renato, porque em toda as propagandas
Governo tinha previsto - e foram aprovados por esta do seu Ministério ele tira do bolso o cartão do Pro-
Casa - 215 milhões, 682 mil e 121 reais, para bibliote- grama Bolsa-Escola. Claro que esse programa é
cas, laboratórios, novos prédios etc. Até agora, o Mi- importante, mas não podemos esquecer que seus
nistério da Educação executou apenas 16 milhões, ou recursos vêm do Fundo de Combate e Erradicação
seja 7,58% do que estava previsto, e também não vai da Pobreza, projeto oriundo do Congresso Nacio-
conseguir gastar nem a metade do que foi alocado no na!. O Ministro faz uma propaganda enorme desse
Orçamento deste ano. Pergunto: trata-se de um gover- programa para seu Ministério, mas os recursos para
no se preocupa com a educação superior brasileira, Sr. o Bolsa-Escola não saem do Ministério da Educa-
Presidente? Gostaria que os Líderes do Governo res- ção, mas sim de um programa de assistência social,
pondessem essa pergunta. Um governo que tem auto- o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Foi
rização para gastar 215 milhões em investimentos e, uma vitória desta Casa. O Governo Federal dizia
até outubro, só consegue executar 16 milhões, está que não encontraríamos recursos para esse Fundo,
preocupado com o ensino superior brasileiro? mas encontramos, e assim foi criado o Fundo de

Esta é uma preocupação muito grande que te- Combate e Erradicação da Pobreza, para o qual fo-
nho. Por isso, gostaria de citar outros números da exe- ram destinados 4 bilhões, dos quais 1 bilhão e 800
cução orçamentária, fundamentais para a educação s~o destinados ao Programa Bolsa-Escola. O Mi-
superior brasileira. Não se trabalha a qualidade do en- n1stro Paulo Renato faz tanta propaganda desse
sino se não houver livros à disposição dos estudan- programa, mas não consegue falar ,sobre os recur-
teso Estavam previstos 1 milhão e 632 mil reais para sos destinados ao seu Ministério. E este o debate
ampliação de acervo bibliográfico, mas até agora foi que quero travar.
executado zero. O Governo, este ano, gastou zero na Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo aos U-
compra de novos livros. Para reforma de instalações deres do Governo para que esta semana trabalhemos
físicas, estavam previsto 7 milhões e 400 mil reais, mas no sentido de encontrar solução que ponha fim à gre-
até agora só foram gastos 1 milhão e 200 mil reais. ve dos professores das universidades.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. não po- O SR. GILMAR MACHADO - Obrigado.
demos permitir que as pessoas acabem achando nor- A Sra. Marisa Serrano - Deputado Gilmar Ma-
mai a perda do semestre letivo, o adiamento do vesti- chado, de fato a Educação tem passado uma fase difi-
bular, a impossibilidade de ingresso na universidade cil nos últimos dias. Mas o sofrimento é de todos: dos
pública e a repercussão de tudo isso na sociedade. que trabalham pela Educação, independentemente

Precisamos dos professores nas salas de aula. da coloração ideológica; dos milhares de alunos e de
Mas, para que isso ocorra, o Governo tem de honrar o seus pais; dos estudantes que estão se preparando
acordo firmado na mesa de negociações, que agora para o vestibular; dos professores e de todos os que
se nega a cumprir. trabalham por um Pais melhor. Mas V.Exa; é testemu-

Cone/amo todos os Parlamentares preocupa- nha do grande esforço que o Governo Federal tem fei-
dos com a Educação brasileira a enfrentar o proble- to nos últimos tempos para que se chegue a um acor-
ma, mostrando ao Governo que os recursos existem. do. Nós dois, inclusive. passamos dias trabalhando.
A verba prevista no Orçamento que não for utilizada discutindo uma forma de atender às mais legftimas
pode ser remanejada para a Educação. reivindicações dos professores, dentro do aporte de

Atualmente, o setor educacional necessita de recursos apoiado por esta Casa. Os Lideres estive-
350 milhões de reais. Não são os mais de 5 bilhões de ram discutindo o assunto, assim como todos nós, De-
reais que foram acertados para resolver o problema putados da Base e da Oposição. V. Exa. sabe que com
da agricultura; não são os mais de 150 milhões com a FASUBRA chegamos a bom termo. Conseguimos
os quais o Governo está socorrendo a aviação brasi- fazer um acordo com alguns setores, não dando tudo
leira. Não precisamos de tanto. A Educação precisa aquilo que eles almejavam, mas alcançando um de-
de 350 milhões do Orçamento. nominador comum. Onde foi possfvel o acordo foi fei-

O Ministério da Educação dispõe de 16 bilhões to. Mas V.Exa. também é testemunha da intransigên-
de reais para o ensino superior. Com menos de 5% cia dos lideres da ANDES, que perderam o momento
desse valor acabariamos com a greve. permitindo a exato de fazer uma negociação de acordo com aquilo
volta às aulas de professores e estudantes. que os professores queriam. E trago aqui, Sr. Deputa-

É o apelo que faço desta tribuna. do. a lamúria dos professores do meu Estado, que
Sr. Presidente, fico feliz com a presença neste não compactuaram com a forma como foi feito o acor-

plenário do novo Líder do Governo no Congresso Naci- do ou como a ANDES queria que fosse feito. Sabe
onal, Deputado Heráclito Fortes. Temos certeza de que, também VExa. que o movimento está dividido. Hoje
com a sensibilidade que o caracteriza, S.Exa. nos aju- há um grande número de universidades brasileiras
dará, como fez na semana passada, a convencer os re- que não aceitam a forma como as reivindicações es-
presentantes dos Ministérios da Educação e do Plane- tão sendo apresentadas. Desculpe-me por ter tomado
jamento. Orçamento e Gestão a resolver o problema da seus últimos minutos, mas quero deixar claro que há
greve das universidades públicas brasileiras. formas e formas de se fazer acordos. Não acredito

Espero não ter de voltar à tribuna para recla- que o melhor acordo foi o proposto por quem estava
mar solução para a greve, mas para dizer que as dirigindo os professores nesse momento. Assim como
universidades voltaram às atividades e estão fa- VExa., espero que consigamos chegar a bom termo.
zendo pesquisas - as mesmas que, apesar de to- Coloco-me, para tanto. à disposição. Tenho certeza
dos os problemas enfrentados, ainda permitem ao de que, com VExa. e os demais Parlamentares que
Presidente da República dizer no exterior que aqui fazem parte do nosso grupo. continuaremos traba-
há qualidade. Essa qualidade é fruto do trabalho Ihando neste sentido. Não vamos abaixar a cabeça.
de milhares de pesquisadores, estudantes e pro- Vamos continuar lutando. Vim disposta a isso esta se-
fessores da universidade pública brasileira. mana, porque é preciso encontrar uma solução para o

Ouço com prazer a Deputada Marisa Serrano. problema. E vamos encontrá-Ia, juntamente com o
Executivo e com os professores de bom senso, que

A Sra. Marisa Serrano - Deputado Gilmar querem entrar na negociação, de cabeça erguida,
Machado, companheiro da Comissão de Educa- para a vitória e não para a derrota.
ção, Cultura e Desporto, Parlamentar que tanto
trabalha por essa causa, é sempre uma honra ou- O Sr. Heráclito Fortes - V. Exa. me concede um
vir V.Exa., principalmente no dia de hoje, data em aparte?
que completa mais um ano de vida. Nós, seus com- O SR. GILMAR MACHADO - Com prazer,
panheiros, o parabenizamos. Deputado.
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O Sr. Heráclito Fortes - Em primeiro lugar, ras por eles encaminhadas ao Relator do Orçamento,
agradeço carinhosamente as palavras generosas é conveniente que se faça pública a inegável impor-
que VExa. me dirigiu. É verdade, fui procurado por tância desses recursos, sempre destinados às maio-
VExa. e, embora ainda não fosse oficialmente o Lí- res necessidades municipais, manifestadas, quase
der do Governo, procurei, tanto quanto possível, sempre, pelas comunidades, as verdadeiras conhe-
possibilitar encontros e diálogos com VExa. e com cedoras das limitações locais, e por elas levadas ao
outros setores envolvidos. Quero registrar que nas- conhecimento do Prefeito ou dos seus representan-
ce, na pessoa do Deputado Gilmar Machado, uma tes legais na Câmara Municipal, os Vereadores.
nova posição dentro do PI. A capacidade de diálo- Não é à toa, em conseqüência, que se observa a
go e a disposição demonstradas por V. Exa. vêm de- enorme participação de Prefeitos e assessores pelos
monstrar que um novo PT está surgindo nesta corredores desta Casa por ocasião da definição do des-
Casa. VExa. não se negou, em nenhum momento, a tino e dos valores que os Deputados apresentarão em
dialogar com o Governo. Tenho certeza de que con- suas emendas orçamentárias, atitude que somente dig-
tinuará assim. Fico muito satisfeito em ver que uma nifica o político que está a lutar por verbas para melho-
nova mentalidade começa a surgir no partido de rar as condições de vida de seus concidadãos.
VExa. Com perseverança, V.Exa. avançou até onde Por essa razão, considero imprescindível essa

"destinação picotada" de recursos, pois ninguém me-
pôde. Mas, evidentemente, temos de evitar um es- Ihor que os próprios residentes para definir as obras
touro de caixa. VExa. há de compreender isso. Mas quase sempre inatingíveis por decisões dos Gover-
tenho certeza de que, com a disposição de VExa. e nos Estadual e Federal.
da outra parte, chegaremos a um bom resultado. Uma creche ali, um posto de saúde acolá, uma
Por fim, quero parabenizá-lo pelo seu aniversário. quadra poliesportiva aqui, assim vão sendo melhora-
VExa. merece a melhor das comemorações. dos os nossos Municípios, com empreendimentos

.O SR. GILMAR MACHADO - Agradeço à Depu- normalmente escolhidos por seus moradores.
tada Marisa Serrano, grande batalhadora da Comissão . O que lamento é que, em virtude da limitação do
de Educação, Cunura e Desporto eaodo novo Líder do teto das emendas - em 2000 foi R$1.500.000,00 e, a
Governo, Deputado Heráclito Fortes, pelo aparte. partir de 2001, R$2.000.000,OO -, não me seja possi

vel atender outros Municípios, igualmente necessita-
Queremos uma solução para a greve esta sema- dos, cujas populações e classes políticas tanto nos

na. Esperamos que o acordo proposto pelos Ministérios são merecedoras.
da Educação e do Planejamento, referendado pelos Como representante da Região dos Lagos, eleito
professores em todas as assembléias realizados no pela maioria dos votantes dos Municípios que a com-
Brasil, seja assinado, assegurando a volta às aulas e, põem, conhecedor de suas carências eouvidor das opi-
acima de tudo, o restabelecimento da tranqüilidade e da niões de suas populações, principalmente das classes
paz. Tenho certeza de que os Líderes do Governo e da mais pobres, não poderia deixar de destinar, ano a ano,
Oposição saberão negociar para encontrar uma solu- praticamente todo o valor de nossas emendas à solu-
ção. Espero que prevaleça o bom senso. ção dos principais problemas regionais.

O Sr. Heráclito Fortes - Existe boa vontade de Assim procedendo, aquinhoamos, na Execu-
ambas as partes. A questão é apenas contábil. Va- ção Orçamentária de 2000, sob o título "Implanta-
mos ver o que pode ser feito. ção, aparelhamento e adequação de unidades de

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampa- saúde do Sistema Único de Saúde" (construção de
unidade de saúde), os Municípios de Araruama

io) - Gostaria de parabenizar o nobre Deputado (150 mil reais), Armação de Búzios (100 mil reais),
Gilmar Machado pelo seu aniversário e dese- Arraial do Cabo (150 mil reais), Iguaba Grande
jar-Ihe felicidades. (150 mil reais) e São Pedro da Aldeia (600 mil rea-

O SR.IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa- is); sob o título "Construção e ampliação de esco-
lavra pela ordem. Ias para a educação especial", o Município de Sa-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ quarema (150 mil reais); e, finalmente, sob o título
"Implantação de infra-estrutura esportiva em co-

Tem VExa. a palavra. munidades carentes" (construção e equipamento
O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pela or- de quadra esportiva), o Município de São Pedro da

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Aldeia (50 mil reais).
te, Sras. e Srs. Deputados, a despeito das críticas Na Execução Orçamentária de 2001 contem-
que, costumeiramente, são dirigidas aos Parlamenta- piamos, sob o título "Implantação de serviços em sa-
res em virtude do volume total das emendas financei- neamento básico", os Municípios de Araruama (200
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mil r~ais), Sã~ Go~çalo (100 mil reais) e São Pedro da nota de repúdio e protesto contra estudantes da
A~dela (200 m.11 re~ls); sob o título "Construção, amplia- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que
~o e moder~lzaç~o da creche", os de Armação de Bú- impediram, pela quarta vez, de forma fascista e di-
ZIOS (100 mil reais), Arraial do Cabo (200 mil reais), tatorial, o oficial da Polícia Militar Francisco Rohrer
Cabo Frio (200 mil reais), Iguaba Grande (200 mil reais), de apresentar sua monografia.
São Pedro da Aldeia (200 mil reais) e Saquarema (200
mil reais); sob o título "Implantação, aparelhamento e NOTA A QUE SE REFERE O
adequação de unidades de saúde (construção, ampli- ORADOR:
ação e equipamento de unidade de saúde)", o Municí- Exmo Senhor Deputado Federal Alber-
pio de São Pedro da Aldeia (400 mil reais). to Fraga (PMDF - DF)

Conforme se observa, Sr. Presidente, não fo- Câmara dos Deputados
ram previstos empreendimentos faraônicos, mas
obras cuja importância é inquestionável no contex- Brasília, Distrito Federal
to das pequenas cidades nacionais, cujas popula- Senhor Deputado,
ções estão cada vez mais a exigir o mínimo sufici- Encaminhamos, a V. Exa. a Nota de Protesto e
ente para se viver uma existência digna, o que, Repúdio "abaixo, solicitando suas diligentes providên-
sem dúvida, não lhes pode ser negado por qual- cias no sentido de divulgá-Ia junto aos parlamentares
quer governo e corpo político que se preze. federais de Câmara e Senado, visando sensibilizar a

Nossas emendas para o próximo ano _ etapa Nação, autoridades federais em geral e, mais especifi-
cuja definição foi processada há duas semanas _ des- camente, membros dos poderes constituídos do Esta-
tinarão, outra vez, recursos para a Região dos Lagos. do de São Paulo, contra as ações de violência e cons-

Vejamos: trangimento novamente sofridas pelo Capitão Rohrer
da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

Para "Implantação, aparelhamento e adequa-
ção de unidades de saúde" serão favorecidos os Nota de Protesto E Repúdio
Municípios de Araruama (200 mil reais) e Armação Violência e Constrangimento Contra Aluno Poli-
de Búzios (150 mil reais); para "Implantação de in- cial: mais uma vez tolerados Pelas Autoridades Admi-
fra-estrutura esportiva em comunidades carentes" nistrativas e Acadêmicas da Pontifícia Universidade
(construção de ginásio poliesportivo), o de Saqua- Católica De São Paulo (Puc - Sp)
rema (150 mil reais); para "Construção de obras de Nós, dos grupos "polícia-br" e "polícia-livre",
contenção de enchentes" (canalização de córre- apresentamos nosso mais veemente protesto demo-
go), o de Iguaba Grande (200 mil reais); para crático aos diversos setores da sociedade brasileira,
"Construção, ampliação e modernização de cre- incluindo a comunidade acadêmica nacional e, mais
che", o de Cabo Frio (200 mil reais) e, por fim, para especificamente, a Pontifícia Universidade Católica
"Fortalecimento de infra-estrutura hídrica/drena- de São Paulo (PUC - SP), em repúdio aos atos de vi-
gem/pavimentação" os Municípios de Arraial do olência e constrangimento novamente perpetrados
Cabo (200 mil reais) e São Pedro da Aldeia (900 por alunos daquela Instituição de Ensino Superior
mil reais). (IES), impedindo ato acadêmico formal doaluno Roh-

Cabe, doravante, aos dirigentes municipais agi- rer [Capitão da Polícia Militar de São Paulo (PME -
lizarem e se esmerarem na preparação dos respecti- SP)], candidato ao título de Mestre em Psicologia.
vos projetos, a fim de que sejam facilitados os trâmi- Tais ações, em sua repetição, de conhecimento pú-
tes burocráticos para a Iíberação dos recursos no pró- blico amplamente ventilado pela mídia, mesmo antes de
ximo ano, último da atual Legislatura. sua consecução, novamente tiveram como alvo um alu-

Era o que eu tinha a dizer. no que acontece ser membro da comunidade policial.
Obrigado. Entendemos que a PUC - SP omitiu-se, mais
O SR. ALBERTO FRAGA _ Sr. uma vez, deixando de assegurar ao "aluno Rohrer",

Presidente, igualmente como deveria a qualquer outro mostran-
peço a palavra pela ordem. do, as necessárias garantias para a realização de ato

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) acadêmico formal e obrigatório (defesa de disserta-
- Tem V. Exa. a palavra. ção) do curso em que está regularmente matriculado

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela naquela IES.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Função disso, formulamos a presente Nota de
gostaria que fosse transcrita nos Anais desta Casa Protesto e Repúdio.
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Enquanto policiais de carreira de diversas
instituições (abaixo listadas após as respectivas
assinaturas), inclusive no exterior, bem como
amigos da comunidade policial, consideramos
que o fato constitui sério precedente de indução à
violência, parecendo querer estimular, na omis
são das autoridades administrativas e acadêmi
cas da ruc - Sr, outras ações igualmente ilegais
e violentas a serem perpetradas contra agentes
da segurança pública também.

As injustificadas manifestações de violência,
aqui repudiadas, teriam sido direcionadas ao alu
no policial da ruc - SP a título de represália con
tra um suposto desvio seu no exercício de função
pública policial, matéria essa que compete apenas
ao Poder Judiciário, instâncias administra as da
instituição policial julgar, punir, ou eximir de culpa.

Definitivamente, sob a égide do Estado Demo
crático de Direito, não pode ser esse o tipo de pre
cedente, estabelecido por uma IES, mormente do
porte e tradição da PUC - SP, permitindo, de manei
ra omissa e passiva, atos repetidos de violência e
cerceamento acadêmico contra aluno que exerce
função pública de natureza policial.

Imagine-se o descalabro, se todos os alunos e
docentes do País, quando de supostos desvios aca
dêmicos, reversamente ao ocorrido, passassem a ser
arbitrária e sumariamente julgados e condenados por
policiais fora de controle, com um conseqüente cerce
amento das liberdades democráticas dos "condena
dos" pela "justiça da turba"...

Assinam abaixo membros dos grupos "poli
cia-br" e "policia-livre" (em ordem alfabética dos no
mes, seguindos da instituição de origem e titulação):
- Afonso José Nunes Pinto Júnior - PCRS -Inspe
tor de Polícia; Alberto Afonso Landa Camargo 
BMRS - Coronel (RR); Alessandro Andrei D. da Sil
va - EB - Primeiro Tenente; André Belotto - Dep. de
Polícia de Los Angeles - Sargento; Camila Muniz
Monteiro - PMES - Segundo Tenente; Éder Luiz
Redó - PCMS - Delegado de Polícia Civil; Édison
Tessele - DPF - Agente de Polícia Federal; Fausto
Pires Gayer - PMDF - Major; Fernando Baqueiro
Batista - PMBA - Major; Floriano Cathalá Loureiro
Neto - PMDF - Segundo Tenente; George Felipe de
Lima Dantas - PMDF - Major (Ref); Genezil Aguiar
Coêlho de Moura - PCPE - Delegada de Polícia Ci
vil; Joilson Fernandes de Gouveia - PMAL - Tenen
te Coronel; Jorge da Silva Giulian - PMSC - Primei
ro Tenente; José Lurs Boeira Chinelatto - BMRS 
Major; José Tércio Fagundes Caldas Jr. - DPF-

Agente de Polícia Federal; Mário Vieira de Souza 
PMDF - Tenente Coronel; Marcelo Pasqualetti 
DPF - Agente de Polícia Federal Mauro Marcelo de
Lima e Silva - PCSP - Delegado de Polícia Civil; Ma
galhães Araújo - PCMS - Delegado de Polícia Civil;
Paulo Roberto Bornhofen - PMSC - Capitão; Paulo
R. Uno - DPF - DPF - Agente de Polícia Federal; Re
nato Penteado Teixeira - EB - Coronel Art (RR);
Rodney Malveira da Silva - PCMG - Delegado de
Polícia Civil; Rodolfo Carlos C. Gonçalves - PCSC
- Comissário de Polícia; Rogério Meirelles - DPF
Agente de Polícia Federal; Ronaldo Reflito de Souza
- OPF - Agente de Polícia (Apos); Ronaldo Vieira, a
Netto dos Reis - MB - Capitão de Fragata (Ref.);
Sérgio Ruiz Pereira - BMRS - Tenente Coronel
(RR); Wlademir José de Assis - PMPE - Primeiro
Tenente

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Val
deci Paiva.

O SR. VALDECI PAIVA (Bloco/PSL - RJ.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, solicito ao Go
verno que sejam adotadas medidas urgentes con
tra o que estamos vendo todos os dias pelas ruas
de nossas cidades: a indigência. a número de indi
gentes é assustador.

A fome tem matado muita gente nos grandes
centros e nos bolsões de pobreza do interior.

a povo já não suporta as filas intermináveis nos
hospitais públicos.

As chamadas chacinas continuam a ocorrer nas
periferias das cidades. E esses dados, infelizmente,
não são divulgados.

Portanto, mais uma vez, peço aos Governos Fe
deral, Estadual e Municipal que adotem medidas, no
âmbito de suas prerrogativas, para que se possa ao
menos resgatar a dignidade do povo, pois a situação
realmente é insustentável.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado
João Magno.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o pequeno Município de
Pingo O'Agua, com pouco mais de 4 mil habitan
tes, localizado no Vale do Aço mineiro, é mais um
exemplo de que é possível construir um Brasil éti
co, com justiça social e participação popular, que
resulte em políticas de desenvolvimento comunitá
rio. Basta haver interesse dos governantes e soli-
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dariedade por parte da população para se viabili
zar projetos de alto valor econômico e social, mes
mo em regiões carentes e de acesso restrito aos
meios de produção.

Pingo D'Água, ex-Distrito de Bom Jesus do Ga
lho, foi emancipado há cinco anos, herdando toda
sorte de dificuldades que os Municípios brasileiros
enfrentam, com a agravante de não possuir receita
condizente com as necessidades dos seus habitantes
e ser praticamente desconhecido dos governos. A ca
rência, a falta de recursos e a debilidade dos progra
mas de assistência apontavam grandes problemas
para o novo Município, inserido numa região siderúr
gica, com boa arrecadação de impostos e bem assis
tida do ponto de vista urbanístico.

Mas a coragem, o trabalho e o espírito solidá
rio dos habitantes logo modificaram o panorama
da cidade. A comunidade mobilizou a Prefeitura lo
cai e, juntos, iniciaram o cultivo de quiabo em área
pública de 55 hectares, trabalhada em sistema de
rodízio. Atualmente, recebendo apoio técnico da
EMATER, a produção gera renda para cerca de
120 famílias e abastece as CEASAs de Belo Hori
zonte e Rio de Janeiro com um produto saboroso,
nutritivo e de alta qualidade no mercado.

Este final de semana estive, pessoalmente,
acompanhando a colheita e pude constatar o trabalho
maravilhoso que vem sendo desenvolvido. Semanal
mente são colhidas até 1.500 caixas de quiabo, que
também atende ao mercado local. a Prefeito Eldim
Fragoso e as famílias de trabalhadores não escon
dem a grande satisfação com os resultados até agora
obtidos e, por isso, merecem os cumprimentos deste
Deputado, que faz questão de apresentar a experiên
cia de Pingo D'Água nesta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar
de poucos conhecerem, Pingo D'Água já é referência
para conquistas sociais, graças principalmente à mo
bilização dos trabalhadores rurais. Este ano o INCRA
desapropriou a área da Fazenda sacramento onde se
encontram 55 famílias de sem-terra, no Acampamen
to Chico Mendes, que até o ano que vem vai se trans
formar em assentamento reconhecido pelo Governo
Federal. Trata-se de uma luta iniciada em 1999 e que
introduziu novidades marcantes na comunidade local,
como é o caso da escola de ensino fundamental que
atende às crianças acampadas, numa experiência pi
oneira no leste de Minas.

Com recursos próprios, embora lim~ados, a Prefe
~ura local desenvolve um projeto de humanização da ci
dade, com a construção de praças públicas, asfatta
mento de vias e apoio a iniciativas econômicas da popu-

lação. São at~udes políticas, eficientes e idôneas como
estas que merecem ser destacadas no Congresso e na
imprensa brasileira, comprovando o quanto é possível
construir um País melhor para todos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a história
de luta e as conquistas vislumbradas pela comunida
de de Pingo D'Água servem de alento para a popula
ção brasileira, principalmente neste momento em que
o abismo social aumenta, os Municípios se vêem cer
cados de problemas sociais, econômicos e ambientais
e o Governo neoliberal dá evidentes mostras de sua de
bilidade, em razão da corrupção, da falta de planeja
mento e do atrelamento aos interesses internacionais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado
Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a produção brasileira de
grãos na Safra 2001/02 deve registrar novo recorde.
De acordo com o primeiro levantamento de intenção
de plantio, realizado pela Companhia Nacional de
Abastecimento - CaNAS, a próxima safra atingirá
100,3 milhões de toneladas, com aumento de 2,2%
sobre os 98,1 milhões de toneladas de 2000 e 2001. A
área plantada, prevê a CaNAS, chegará a 39,2 mi
lhões de hectares, representando acréscimo de 4,3%
sobre o período atual, quando foram cultivados 37,5
milhões de hectares.

A confirmação de 98,1 milhões de toneladas
para a Safra 2000/01 representa aumento de 700 mil
toneladas sobre o levantamento anterior, que indica
va produção de 97,4 milhões de toneladas. A soja de
verá ser o grande destaque da Safra 2001/02. A esti
mativa é de que sejam colhidas 40,4 milhões de tone
ladas, com acréscimo de 8,4% sobre o atual período,
quando chegou a 37,2 milhões de toneladas. A área
crescerá 13,3%, passando de 13,7 milhões de hecta
res para 15,4 milhões de hectares. A produtividade
média será de 2.604 quilos por hectare.

a feijão também terá bom desempenho: a
produção prevista é de 3,1 milhões de toneladas
contra 2,6 milhões de toneladas de 2000 e 2001,
representando aumento de 21,1 %. A área planta
da passará de 4 milhões de hectares para 4,2 mi
lhões de hectares, com acréscimo de 4,2%. A pro
dutividade média será de 887 quilos por hectare. A
produção de arroz, que havia caído nesta safra,
voltará a crescer em 2001 e 2002. A previsão é de
que sejam colhidas 11,2 milhões de toneladas,
contra 10,3 milhões de toneladas do atual período.
Isso representará aumento de 8,2%. A produtivida
de média estimada é de 3.366 quilos por hectare.
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Algumas culturas registrarão queda na próxima sição foi endossada por informação técnica do Minis-
safra. A produção de caroço de algodão, por exemplo, tério Público Federal, em despacho de julho de 1999
sofrerá redução de 14,5%, caindo de 1,5 milhão de to- (Processo n° 08104.000148/97-94 MPF/PR/Bahia),
neladas (2000101) para 1,3 milhão de toneladas. A onde se conclui que "o resultado lógico da ampliação
área plantada será 11,8% menor, saindo de 870,4 mil do viveiro é a supressão da vegetação de mangue".
hectares para 767,3 mil hectares. Em despacho de 31 de março de 2000, aquele

A diminuição da safra deve-se à retração dos mesmo órgão produziu nova informação técnica (n°
preços do produto nos mercados interno e externo. 022/2000 - 4a Câmara de Coordenação e Revisão),
A safra de milho terá redução de 5,5%, caindo de em que afirma:
41,5 milhões de toneladas para 39,2 milhões. A ' , . . .
á d"" 2 70 / . d d 12 9 'Ih - d E facl/ notar que tal uso (carcJnlcu/tura)rea ImlnUlra , /0, saln o e , ml oes e ,.I' • d,.l . -
h t 12 6 'Ih ~ d h t A d uO eCOSSistema, cUJo qua ro ue destrUlçaoec ares para ,ml oes e ec ares. pro u- , . . à

- d d' . 'O 90/. f' d 194 9 '1 e grave, constitUi uma ameaça sua sus-çao e amen olm calra , 0, Ican o em ,ml t t bil"d d
toneladas contra 196,7 mil toneladas do atual pe- en a r=/.a e

t
·,· . t' t. _ ,.I, . _, ° . ,-01 no ona a Jnsa IS açao uOS segmen-

nodo. E~ area, a reduçao sera d~ 0,87'0, saindo de tos da comunidade envolvida face à ativida-
102,4 mil hectares para 101,6 mil hectares. A co- d d fi' I" - d IBAMA I I
Iheita de trigo, Safra 2001, está se confirmando em e e Isca Izaçao o , no oca.

2,9 milhões de toneladas, com área plantada de Os fatos demonstram que a falta de fiscaliza-
1,5 milhão de hectares e produtividade média de ção - inibida pelos proprietários dos viveiros - aca-
1.870 quilos por hectare. bou estimulando a proliferação dos criatórios, que

Esses dados mostram a realidade da produção se expandiram à custa de criminosa devastação da
agrícola brasileira. A produção elevada não quer dizer vegetação nativa. A alta lucratividade do negócio
que o produtor está ganhando mais. No entanto, em acabou atraindo novos empresários, que estão des-
muitos casos, o fato de o preço estar diminuindo im- truindo o ecossistema e, com ele, a principal fonte
possibilita o agricultor de pagar as dívidas e até de de renda da população local.
garantir seu sustento. A tese de que os viveiros gerariam renda e

Era o que tinha a dizer. empregos para a comunidade não se confirmou,
O SA. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a pois a atividade é altamente concentrada e os be-

palavra pela ordem. neflcios permanecem nas mãos dos proprietários
das áreas exploradas.

O SR. PRESIDENTE (Themístoctes Sampaio)
_ Tem VExa. a palavra. Como todos sabem, os manguezais são áreas

vitais e extremamente sensíveis. Neles há a reprodu-
SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem. Pro- ção de numerosas espécies, que, entre outras coisas,

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e situam-se na base da cadeia alimentar. Quando sua
Srs. Deputados, gostaria de manifestar minha solida- proliferação é prejudicada, todo o ciclo de reprodução
riedade à população do Distrito de Encarnação, no marinha é perturbado.
Municlpio de Salinas da Margarida, na Bahia, diante
dos problemas criados pela devastação dos mangue- Os ganhos momentâneos de quem explora co-
zais naquela localidade. mercialmente essas áreas são irrelevantes se compa-

Já há alguns anos vêm sendo feitas denúncias a rados ao prejuízo irreversível no futuro. Dependendo
respeito da ação de empresas que destroem as áreas do grau de destruição, muitas espécies serão extin-
de mangues com a construção de viveiros para a cria- tas, com conseqüências para o equilíbrio da vida nos
ção de camarões. oceanos. A própria Baía de Todos os Santos já sofre

Em 1995, o Sr. Michel de Almeida Carneiro, com inúmeras práticas destrutivas de seu ecossiste-
proprietário de uma fazenda na região, começou a ma, e tem experimentado a escassez da pesca em
denunciar as atividades ilegais de empresas que decorrência dessas práticas. Com o tempo, os própri-
produzem camarões para exportação, sem respei- os pescadores e demais moradores da localidade
tar as regras do IBAMA, causando gravíssimos perdem sua fonte de renda e o direito de habitar em
prejuízos ao ecossistema da região. um ambiente ecologicamente equilibrado.

Segundo o denunciante, os órgãos de fiscaliza- Por tudo isso, quero solicitar providências imedi-
ção são omissos e não conseguem fazer cumprir as atas das autoridades competentes em relação à des-
exigências técnicas prescritas pelo IBAMA. Essa po- truição dos manguezais em Encarnação, no Municí-
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pio de Salinas da Margarida. O Ministério Público e o Uma série de fatores contribuiu para que os ati-
IBAMA devem atuar com rigor para punir os respon- vos brasileiros deixassem de se contagiar pelos reve-
sáveis por uma agressão que está prejudicando dire- zes da crise argentina. Podemos ressaltar a melhora
tamente a população local e que causará danos irre- na balança comercial do País, os bons resultados fis-
versíveis ao ecossistema da região. Trata-se de uma cais do Governo e as projeções mais otimistas para a
situação clara em que o Estado tem de usar seu po- recuperação da econOmia americana.
der de políc~a ~ara ev~tar. que o uso. indiscriminado do Sinais dessa recuperação da economia brasilei-
poder economlco prejudique a sociedade. ra são perceptíveis ainda em relação à determinação

O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a do chamado Risco Brasil, que avalia as chances de o
palavra pela ordem. País não saldar seus compromissos com credores.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Enquanto o Risco Argentina avançou mais 14 pontos,
_ Tem V.Exa. a palavra. alcançando patamar recorde de 2.455 pontos, o Ris-

O SR PAULO FEIJÓ (PSDB
_ RJ P co Brasil recuou 40 pontos.

. . . ela ordem. O t . d' . . I .., .
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, u ro In Icatlvo Igua mente pOSitIVO e a pesq~'-
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta honra- ~a sema~al do Banco C~nt~al, s~g~ndo a qual, nos ul-
da Casa de leis retomar análise da economia nacional limos dOIs meses,. a pr~jeçao me~la do mercado para
e ao mesmo tempo reiterar meu apoio ao Presidente a demanda d~ financiamento via fonte~ externas,
F~rnando Henrique' Cardoso na qualidade de mem- para 2002, registrou queda de US$ 24 bilhões para
bro do PSDB, de Deputado Federal e de cidadão co- US$ 20,74 bilhões. ~Ig~mas estimativas de su~e~ávit
mum que acredita estarem sendo adotadas as ações da balan?a. comerciai Já alcanç~m_ US$ 10 bllhoes,
necessárias para manter o Brasil em sua trajetória de contra ~edla atual de US$ 4,5 bllhoes.
estabilidade e de desenvolvimento. Sinto-me, co!egas de Parlament~, no dever

. . de manter este discurso, de tom realista e des-
A?o.rdava, Sr. Preslde~te, em pronunclamen- prendido de otimismo rasgado, por compreender

to da ultima semana, a minha certeza de que o que estão sendo tomadas as decisões corretas e
País demonstra claro indicativo de estar se afas- necessárias à manutenção do controle inflacioná-
tando dos reflexos externos e negativos gerados rio, cambial e das taxas de juros, assim me mani-
pelo colapso da Argentina, em virtude, notada- festando muito mais por necessidade própria de
mente, de mostrar conjunto de políticas públicas e expor .mi~h~ opiniã~, I~v~e e independente, do que
fundamentos econômicos mais sólidos do que os por prrnclplos doutrrnarros.
do nosso vizinho e parceiro comercial. Lamento apenas e profundamente que o atual

Dessa forma, com grata satisfação soube das cenário de r~cuperação da economia do Brasil não
recentes notícias veiculadas peja imprensa nacional, atend.a _aos Interesses de certos representantes da
apontando para processo que denominaram de "des- ?poslçao qu.e apostam na catá~trofe como quem faz
colamento do Brasil da crise argentina", em que jog?de lotena ao aves~o, ou seja, para um segmento
emergem marcas nítidas e contundentes de indepen- polltlco ganhar, um pais deve perder.
dência do mercado financeiro brasileiro. É incompreensível que a oposição ao Presiden-

Ontem, primeiro dia após o anúncio da rees- te Fer~ando Henriq~e Cardoso procur~ des~erecer
truturação da dívida argentina, avaliada por espe- as açoes de ~~ergUlmento da e~onomla nacional e
cialistas como espécie de moratória não declara- que esse~ polltlcos busqu.em a cnse para fundamen-
da, a cotação do dólar comercial recuou 2,80% e tar seus discursos e~remlstas. . _
fechou a R$ 2,60, retornando à condição registra- Encerro este,dlscur~ fazendo avahaçao pre-
da antes dos atentados de 11 de setembro. E a rea- mente: o momento e de unlao de esforços em torno de
ção pode ser observada também na Bolsa de Valo- prajet? .nac.ional de ?ese_nvolvimento que se refli~a .em
res de São Paulo (BOVESPA), com alta de 6,82%, beneficIo direto ao cldadao comum, ao povo braSIleiro.
a segunda melhor marca deste ano. Era o que tinha a dizer.

Faço minhas as palavras seguras do Presidente O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Fernando Henrique Cardoso, quando observa que já Concedo a palavra ao nobre Deputado Oscar Andra-
pagamos o preço das crises externas e que, neste de, do Bloco Parlamentar PUPSL, de Rondônia.
instante, é sensível o distanciamento entre Brasil e O SR. OSCAR ANDRADE (Bloco/PL - RO.
Argentina, pois o nosso País apresenta mecanismos Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
e recursos de defesa melhores. Sras. e Srs. Deputados, a CPI mista que apura as cau-



Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 56199

sas do crescimento do roubo de cargas no País, cuja caminhoneiros, colocando na rua da amargura seus
relatoria está a meu cargo, chega à etapa decisiva de filhos e familiares.
suas investigações. Nas últimas semanas, novas peças desse que-

Depois de dezesseis meses de existência, dos bra-cabeça vieram à luz, graças ao depoimento do
quais apenas oito meses foram de trabalhos efetivos bandido Cleverson Cruz, que decidiu, sem nenhuma
- em virtude dos recessos Parlamentares, da campa- doação, cooperar com nossas investigações.
nha eleitoral municipal e da crise que levou à renúncia As acusações de Cleverson são contunden-
três Senadores da República -, venho a esta tribuna teso Atingem a rede de lojas Carrefour. Em sete
fazer um balanço positivo dos trabalhos realizados. anos de atividades criminosas, com participação

Nesse período, promovemos mais de cinqüenta em mais de 50 assaltos, o bandido, em depoimento
audiências públicas em Brasília e em outras cidades. rico em detalhes, informou que o Carrefour Sul, ao
Deslocamo-nos para São Paulo por três vezes, Floria- lado do Parkshopping, aqui em Brasília, recebeu
nópolis, São Luís do Maranhão, João Pessoa, Campi- pelo menos três cargas de eletrodomésticos e ali-
nas, Joinville e Porto Alegre. mentos roubados em 1999 e 2000.

Ouvimos mais de 150 depoimentos de bandi- Vale lembrar que esta não é a primeira vez que
dos, empresários receptadores de cargas, policia- a rede de origem francesa é acusada de envolvimen-
is civis, federais, rodoviários, Prefeitos e represen- to com a receptação de cargas roubadas. Em julho do
tantes de transportadoras, corretoras de seguros e ano passado, a Ericsson, de São Paulo, produtora de
de seguradoras. celulares, descobriu que a filial do Carrefour no Recife

Eu e meus colegas de Comissão constatamos, oferecia.em promoção 500 aparelho~ d~ um lote rou-
definitivamente a existência de fortíssima rede de cri- bado, tres meses antes, em Baruen, cidade da Re-
me organizado: indústria alimentada por milionários gião Metropolitana de São Paulo.
esquemas de receptação de cargas e conectada à la- . Os telefones. eram ~ferecidos ao consumidor
vagem de dinheiro do narcotráfico. reclfense a 199 reais a unidade, embora o preço de

O que até o início da década passada era uma fábrica esti~esse esta?elecido em 239 reais. No~s~
empreitada espontânea e audaciosa de um punhado CPI.denunclou o oc~rndo, e a empresa, em not~ oflcl-
de bandidos, transformou-se num meganegócio alta- ai divulgada para a Impre~sa, desculpou-se dizendo
mente sofisticado. É isso que explica o crescimento que se tratava_de um fato Isol~do.
exponencial dos prejuízos. Esses prejuízos, em 1992, Pode ~~o ser be.m ass.lm. Além d? C.arrefour
foram de 25 milhões de reais. No ano passado, ultra- Sul de ~rasllla, a CPI investiga a ocorrencla de re-
pasSaram os 600 milhões e neste ano as previsões c:ptaça~ de cargas rou.badas pelo Carrefour. de
dão conta de que podem chegar, com dados oficiais e Sao Jos~ d?s Campos, cl?ade do. Vale do Paralba,
extra-oficiais a 1 bilhão de reais. . nas proximidades da Capital paulista, como se fos-

T bé
' f' t' t d se uma orientação administrativa da empresa fa-

am m so IS Icou-se a na ureza as cargas - d d .
roubadas. Dos cigarros, medicamentos, combustí- zer tP~omoçao e merc~donas roubadas a preços

" " van aJosos aos consumi ores.
vels e prosaicas cargas gerais de antigamente, co- '. .
mercializam-se hoje, no mau sentido da palavra, _ Outr?s redes d.e lOjas ~onhec!das, tais como o
cargas de polietileno, polipropileno, lingotes de Pao de Açucar, tambem de Sao Jose dos C.ampos, ~s
alumínio e matérias-primas para indústrias de con- S.up~rmercad?s Pae~ Mendonça, na Marginal do RIO
fecções e sapatos, dentre outras. Tlet~, na C~pltal paulista, e as ~asas Sen~as, na Ro-

. dovla Presidente Dutra, da Baixada Fluminense, en-
Sr. Presidente, Sras. e. Srs. ~eputa~os, qu~m tre muitos outros casos estão sendo investigados.

pode ser comprador de matérias-primas tais como 11n- D' .. t •. I d CIt d I I' . . . . as clnquen a ocorrenclas re ata as por e-
go e e a um mo, couro e polletlleno, utilizadas ape- , CPI dT - . . . f .
nas e exclusivamente na indústria de transformação? dvers?nt a A .' fnossas_ Ilgdencdlas Ja clon Ifmara

d
m maiS

_ . _ . _ _.. e Vln e. s In ormaçoes, a os e e ementos e con-
Nao é dlflcl\ ~e~ponder: sa~ ~mpresanos Ines- vicção do bandido não deixam margem de dúvidas.

crupulosos que objetivam lucro facll ~. polpudo, uma Além dos episódios de receptação no Carrefour Sul,
vez que pagam por essas mercadonas valores cor- acusou outros comerciantes do Distrito Federal e en-
respondentes à metade de seus valores de mercado. torno, entre eles o Deputado Distrital José Tatico,

São empresários que não se incomodam com o dono da rede de Supermercados Tatico, os irmãos
fato de que, por trás das encomendas que fazem às José e Joaquim Gomes da Silva, proprietários do Su-
quadrilhas organizadas, pode estar o assassinato de permercado Frangão, em Sobradinho, e Francisco
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Alexandre Menezes, dono de padaria e transportado- gerentes e funcionários de distribuidoras e transpor-
ra na cidade Novo Gama. tadoras.

Sempre de acordo com essa testemunha-chave, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
nos últimos três anos, seis cargas roubadas (grãos, me referir às propostas concretas que começo a dis-
massas, biscoitos e outros gêneros alimentícios) foram cutir e que apresentarei nos relatórios parciais - o pri-
entregues no Supermercado Tatico da Ceilândia. A meiro pretendo apresentar agora em novembro.
mercadoria era paga com metade do valor total da Estou certo de que a preciosa colaboração até
nota fiscal. Cleverson detalhou que o pagamento era agora prestada pelas entidades representativas do
feito em dinheiro e entregue em sacolas do próprio su- transporte aos trabalhos da CPI vai-se traduzir, daqui
permercado por uma funcionária do mesmo. para frente, em novas críticas e sugestões que forta-

Ouvido pela CPI durante mais de uma hora e lecerão significativamente a eficácia das medidas.
meia, no últimodia 17, o Deputado Distrital Tatico negou A primeira dessas medidas consiste na fede-
todas as acusações da testemunha, depois de uma ralização do crime de roubo de cargas. As polícias
acareação com ela. No entanto, o Deputado Distrital estaduais hoje enfrentam sérias dificuldades para
caiu em contradição quando afirmou jamais ter possuí- concluir investigações e inquéritos, porque os ten-
do açougue fora de seus supermercados, sendo que, táculos das organizações criminosas atravessam
na acareação, admitiu que manteve duas casas de car- as divisas dos Estados. Um sem-número de autori-
nes no Distrito Federal até janeiro deste ano. zações e outras formalidades para encaminha-

Cleverson havia afirmado que as cargas de car- ~e.nt~ ~os inquéri~os ac~ba~ prejudican~o, senão
ne roubadas por sua quadrilha tinham por dentro um InVI?blllzando, as Investlgaç~e~. ~e~ proJe~o colo-
açougue do Tatico. cara o roubo de carga sob Junsdlçao nacional, a

S P 'd t S S D ut d cargo da Polícia Federal, que celebrará convênios
. r. resl en e,_ raso e. rs. ep. a o~, essas ~ de cooperação com os Estados.

muitas outras revelaçoes precIsam ser InvestIgadas ate .
o fim, com a punição dos responsáveis. Para resgatar A segunda me~lda refere-se ao_agrav~mento
esse compromisso do Parlamento com a sociedade da~ pe~as ~ara o crime de r~ceptaçao. HOJe e~se
brasileira, os trabalhos da CPI devem ser prorrogados. delito e pUnido com um _a tres ano~ de detençao,
Trata-se de uma reivindicação da sociedade. Em agosto atenuada .pela concessao de .sursls. Estou estu-
passado, cerca de 800 representantes de transportado- dando me,los par~ que a pen~~I~ade po.ssa ,a~ran-
ras, reunidos em Florianópolis, no Segundo Congresso ger tambe~ medidas pecunlanas e tnbutanas -
da Associação Brasileira dos Transportadores de Car- em portugue.s claro:. mUI~as pes~da.s. _
gas elogiaram os trabalhos da CPI. A terceira medida diZ respeito a numeraçao de

, . ... . segurança das mercadorias. O episódio dos celulares
Nossa CPI deu maior VISibilidade ao p~oblema. no Carrefour do Recife revelou a funcionalidade des-

Com~ result~do dela, os Estad~s do P~~a~a, Santa se dispositivo. Como cada aparelho é numerado - re-
~at~rJna e RIO ~rand~ do_Sul cnaram dlvlsoes esp~- gra obrigatória para sua habilitação - foi fácil identífi-
clahzadas para In.vestlgaçao do roub_o de carg~s e flr- car quando a loja colocou em promoção os 500 telefo-
maram compromlss~s de co.l~bo~~çao entr~ SI. O ~o- nes roubados. É possível estender essa precaução
vemo ~ederal, atraves do Mlnlsteno da Justiça, CriOU, aos chassis dos eletrodomésticos, às barras de peças
em. m?lo .passado, um grupo de trabalho de combate de tecido, às latas e aos pacotes de alimentos e até às
à vlolenCla nas estradas. carnes vendidas em embalagens plásticas.

• Nos~s ~iligências não ce~sarã~. Ainda n~ste Já nos antecipamos na questão da numeração.
mes.. a Comlssao se ~eslocará ate. R~clfe, ?umpn~do Há quinze dias tomamos a iniciativa de apresentarante-
roteiro que abr~~gera ~~tras capitais e Cidades Irn- projeto de lei que, depois de aprovado, obrigará a identi-
portantes em varias regloes. ficação individual, por meio de código de barras ou nu-

Na próxima semana, nossos trabalhos serão meração do chassi, dos aparelhos eletrônicos fabrica-
desenvolvidos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dos no País. A identificação individual dos produtos faci-
onde, durante três dias, ouviremos mais de quinze litará a localização das cargas roubadas, elevando a
pessoas envolvidas com roubo de cargas, entre re- possibilidade de sua recuperação e dificultando sua co-
ceptadores, policiais e bandidos. mercialização pelos criminosos. Logicamente, o recep-

Uma das constatações inequívocas e mais alar- tador vai pensar duas vezes antes de comprar.
mantes é o convívio entre policiais civis, rodoviários, Como quarta e última medida, proporei o siste-
fiscais das Receitas Estaduais e Federal, motoristas, ma de localização por satélite. Essa tecnologia permi-



Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 5620\

te localizar um caminhão onde quer que esteja. Há nossos trabalhos, vamos encontrar um caminho para
poucos anos, o equipamento tinha um preço proibitivo banir o roubo de cargas do Brasil.
em torno de 10 mil reais por unidade, e hoje já é ven- O SR. OSCAR ANDRADE - Agradeço a V.Exa.
dido por menos da metade. Eo preço cairá ainda mais o aparte, que incorporo ao meu discurso.
drastic~mente quando a~ ~onta~or~~ passarem a in- É necessário dizer que, sem sua ajuda constan-
corpora-I? co~o acessono .obngatono: A queda de te, nossa Comissão não teria chegado onde chegou.
p~eço facIlitara ~gualmente a~ncorporaçao da tecnolo- Sr. Presidente, abro um pequeno parêntese
gla à frota que. Já roda pelo aí~. _. no discurso que venho fazendo para esclarecer à
. Sr. .Presldente, quero sall~ntar a competencla, sociedade de meu Estado o equívoco cometido
lisura e firmeza de nosso .Preslde~te, Senador Ro- pelo pequeno jornal Rondônia Agora. Afirma esse
m~~ Tuma, e de noss~ Vice-Presidente,. D~putado jornal que legislo em causa própria, em favor de
Mano Negromonte, aqUi presente, os quais tem con- minha fábrica ao ser Relator da CPI.
duzido a CPI com seriedade e determinação. Não sei ~or que razão o jornal afirmou que eu

O Sr. Mário Negromonte - Permite-me V.Exa. estava legislando em causa própria e de minha famí-
um aparte? lia ao propor a criação da CPI, da qual sou Relator.

O SR. OSCAR ANDRADE - Com prazer, nobre Há desinformação ou pouca informação desse
Deputado. pequeno jornal, que não sabe que não sou - e nin-

O Sr. Mário Negromonte - Deputado Oscar guém da minha famflia - proprietário de transportado-
Andrade, por sua iniciativa, foi criada a CPI do ra de carga. Sou do ramo de transporte desde que
Roubo de Cargas, da qual V. Exa. é Relator e na nasci, mas não do transporte de carga. Então, não te-
qual tem feito trabalho exemplar, na busca de se nho nenhum prejuízo com roubo de carga, a não ser o
banir, de uma vez por todas, do País, o roubo de que todos os brasileiros temos, quando pagamos
cargas, que prejudica a sociedade. As segurado- mais caro pelo produto em função do aumento de
ras não estão fazendo mais seguro de pneus, re- custo com segurança para o transporte de carga.
médios, gêneros alimentícios, porque essas mer- O Sr. Airton Cascavel - Deputado, V.Exa. me
cadorias podem ser roubadas. É importante o tra- permite um aparte?
balho ~a C~I, p~rque vai bani~ o roubo,de ca~gas OSR.OSCAR ANDRADE- Tem V. Exa. a palavra.
no Pais. Ate a Vida dos motoristas esta em riSco. O S A"rt C I D t d O
E ' . di' h b - r. I on ascave - epu a oscar

s.se e um crime o co arln o ranco, porque nao Andrade, quero registrar, de público, o reconhecimen-
eXiste r~ubo de car~a sem receptador. E o rec~pta- to pelo seu trabalho como Relator da Comissão Parla-
dor, ~ultas ~ezes, e dono de supermercado, e co- mentar Mista de Inquérito que investiga roubos de
merclante riCO que encomenda e compra carga cargas no País. Há necessidade de se buscar solução
roubada. A CPI tem realizado audiências públicas, para esses grandes assaltos e para a impunidade que
ouvido autoridades, representantes de entidades paira sobre esses crimes nos últimos anos. A CPI tem
e órgãos governamentais e não-governamentais e buscado, por intermédio de V.Exa. e de seus compa-
viajado pelo Brasil, inibindo substancialmente o nheiros, prestar serviço à Nação. Existe uma cai-
roubo de cargas. Depois de criado o telefone 0800 xa-preta, u~a ~ez.que por trás disso tudo um p~re~ão

para alertar a população, cremos que essa prática protege a cnmma.lldade. C.om certeza, o relatÓriO fm~1
será banida do Brasil. Realizamos audiências com mostrará a~ BraSil os caminhos que devem ser segul-
membros da Polícia Rodoviária Federal da Polícia dos. Parabens a V.Exa. pelo trabalho na CPI.
Federal e de entidades privadas, com o ~bjetivo de O SR.. OSCAR ANDRA,?E -. Mu~o obrigado,
identificar esses criminosos de colarinho branco. Deputado Airton Cascavel. Sei da IIgaçao de V.Exa.
Esse é o caso de Ary Natalino, possuidor de mais com o setor de transporte e do seu conhecimento so-
de cem empresas, inclusive na área do cultivo de bre o assunto.
laranja. Seu filho, falecido, era dono de companhia Incorporo também suas palavras ao meu discur-
que adulterava combustível. Enfim, nobre Deputa- so, com muita satisfação.
do, o trabalho feito pela CPI é exemplar. A Câmara Continuando, Sr. Presidente, depois de mui-
dos Deputados precisa dar-lhe total apoio, como tos anos de luta, esta Casa, felizmente, fez justiça
também aos projetos de iniciativa da Comissão. aos 576 policiais militares do ex-Território Federal
Cito como exemplo o que visa a disciplinar todo o de Rondônia, aprovando a PEC nO 289, que os in-
sistema de transporte de cargas do País. Portanto, corpora ao quadro da União. Por acordo de lide-
não temos dúvida de que, após a conclusão dos ranças da Câmara e do Senado, a matéria já foi vo-
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tada em primeiro turno, em outubro, na Câmara, e de- vida, que seria quitada até 2008, foi estendido até
verá ser votada em segundo turno na próxima sema- 2025. Os produtores que pagarem suas parcelas em
na. Tive a honra de me unir, desde o primeiro momen- dia serão beneficiados com redução nos encargos e
to, à mobilização promovida pela Associação dos eliminação da equivalência em produto.
PMs do antigo Território de Rondônia, com a finalida- O objetivo da renegociação, segundo o Go-
de de assegurar a essa valorosa categoria o mesmo vemo, é combinar solução duradoura e definitiva.
tratamento dispensado pela Constituição de 1988 aos Para o Estado de Mato Grosso do Sul, que tem sig-
seus colegas de Roraima e do Amapá. nificativa representatividade perante o Pais no se-

Depois de longas e exaustivas negociações, íní- tor agricola, a renegociação é tida como grande
ciadas em 1996, conseguimos negociar um consenso progresso, considerando o grande crescimento da
com a Presidência da República, a equipe econômica agricultura no Estado, que já provou sua importân-
e as bancadas do Congresso, fazendo justiça - repito cia e vem inspirando novos investimentos.
- ao policial, herói anônimo, responsável pela paz e Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, median-
segurança do cidadão rondoniense. te o que tem sido feito pela agricultura do Pais e anali-

Finalmente, desejo registrar - e dedico isso ao sando a importância devidamente dispensada ao se-
povo de Rondônia - a indicação de meu nome para tor, tenho a dizer que muito ainda resta a fazer para
integrar o recém-criado Conselho de Ética e Decoro condicionarmos os ruralistas a quitarem suas dividas
Parlamentar desta Casa, na qualidade de represen- e a continuarem produzindo, pois ainda enfrentam di-
tante do Partido Liberal. ficuldades pela dependência dos fenômenos da natu-

Estejam certos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oe- reza e pelos problemas ocasionados por invasões de
putados, que saberei retribuir mais essa honra, com terra que acontecem também, como se tem visto, em
entusiasmo e trabalho na investigação de irregulari- terras produtivas
dades que comprometem a imagem do Parlamento e Tal medida deve, sim, servir de incentivo aos
causam indignação à consciência da opinião pública, produtores e ser tomada como vitória, conforme vei-
que já não agüenta mais tanta impunidade e tantos ilf- culou o jornal Correio Braziliense no último dia 31 de
citos cometidos por autoridades que deveriam ser as outubro.
primeiras a dar bom exemplo, mas, na verdade, traem Muito obrigado.
a confiança popular. O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,

Muito obrigado, Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
Era o que tinha a dizer. O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)

SR M RÇAl HO S P
"d - Tem V.Exa. a palavra.

~ . A FIL - r. resl ente, peço a O SR. AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR.
palav a pela ordem. . Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - sidente, a sociedade roraimense recebeu com espan-
Tem V.Exa. a palavra. to a notícia do reajuste de 17,16% na tarifa de energia

O SR. MARÇAL FILHO (PMD8 - MS. Pela or- e~étrica,. oficializado n~ se~a.na passada pela Agên-
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- cla NaCional de Energia Eletnca - ANEEL.
te, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Para muitos, foi uma decepção, já que no dia da
Casa manifestar o grande entusiasmo que me toma inauguração oficial do Linhão do Guri, há três meses,
pela noticia do sucesso obtido nas negociações so- o Presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou
bre o pagamento das dívidas rurais. redução de 6% na tarifa cobrada no Estado. No meio

No último dia 30, foi anunciada pelo Governo empresarial e industrial, s~tores que na. maioria das
a renegociação da dívida dos produtores rurais, vez.e~ de~ende~ da energIa para produzIr e vender, a
que soma mais de R$ 19 bilhões e é relativa ao notiCia fOI recebida com revolta.
Programa de Securitização de Créditos Agrícolas, A categoria empresarial e os politi-
ao Programa Especial de Saneamento de Ati- cos em geral não podem aceitar essa me-
vos/PESA e ao FUNCAFÉ. dida, já que o aumento repassado não diz

Com a renegociação, a parcela da dívida de se- respeito à Região Norte, muito menos a
curitização que vencia em 30 de outubro deste ano foi Roraima. Além disso, não temos proble-
adiada para o dia 30 deste mês. E, se preferirem, os ma de racionamento que pudesse provo-
agricultores poderão saldar apenas 32% do valor das car alguma medida. Por que, então, tere-
parcelas. Além disso, o prazo para pagamento da di- mos que comprar mais caro?
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Esse reajuste é um ato inconseqüente que tetor do rebanho que ele tão amavelmente cuidou du-
prejudicará o Estado, pois a economia local é mui- rante os 50 anos de evangelização à frente da Paró-
to fraca e não comporta essa tarifa de mais de quia de São Sebastião de Olinda. Considero-me, por
17%, significando um aumento nos custos de pro- isso mesmo, uma de suas ovelhas privilegiadas, por-
dução da indústria local. que estou testemunhando mais uma justa e honrosa

Esse aumento não será repassado ao preço homenagem a este religioso que só soube semear o
final do produto, pois, além de ser destinado ao bem em nossos corações.
mercado externo, a dificuldade de passar outros ti- Ainda no domingo tivemos também a honra de
pos de custo é muito grande. "O empresariado 10- participar da cerimônia de inauguração do busto de
cal não tem condições de absorver nem de repas- Monsenhor Arthur Hartmann, razão maior daquele
sar esse aumento". encontro, que teve um significado muito especial

Uma vez que o Estado está economizando paratodos nós: é que pudemos lembrar, naquele 4
quase cinco vezes menos na compra de energia - de novembro, não a morte nem tampouco o fim; mas
antes adquirida a aproximadamente US$ 120 o a vida, as virtudes, os predicados de mais um
quilowatt e hoje comprada a US$ 26 -, não é cabí- bem-aventurado apóstolo de Nosso Senhor Jesus
velo reajuste. uÉ injusto que nós tenhamos que Cristo, ao lado de quem está, neste momento, a nos
pagar pelos erros que o governo cometeu no pla- abençoar e a nos proteger.
nejamento energético". A partir de agora, a imagem de Monsenhor Artur

Um Estado pequeno como o nosso, cheio de di- Hartmann não só estará eternizada em nossas men-
ficuldades em razão da distância, não deveria ser pe- t~s; es!ará também bem viva, diante de nossos olhos,
nalizado dessa forma. E não vai ser um aumento na Simbolizada através de um monumento do peso da
tarifa de energia que vai resolver os problemas da na- sua santidade, do tamanho da sua bondade, e da be-
ção, e sim refletir no custo de vida da população. leza de sua benevolência, certamente esculpido com

O grandes prejudicados não serão os empresá- todos os traços que marcaram tam?ém a grandeza de
rios, mas, sim, os pequenos empresários e, principal- ter-se tornad? servo de. Deus, aqUi ,na ,terra, somente
mente, os consumidores residenciais. Aquele discur- p~ra nos ensinar o caminho da ren~~~la, do d~spren-
so do Governo de que ia incentivar a produção no dlmento, d.o d~votamento e do sacnflclo voluntano em
Estado e as pequenas empresas foi por água abaixo. nome da Justiça e da paz entre os homens de boa
Mais uma vez, o meu Estado, pequeno e pobre, paga vontade.
caro pelo descaso da atual política econômica. Lembro-me bem, Sr. Presidente, do sepulta-

Muito obrigado menta do padre Arthur, dia 29 de janeiro de 2000, do
- . . qualtambém participei. Foi, na verdade, uma grandio-

O SR. SIMAO SESSIM - Sr. PreSidente, peço a sa e memorável cerimônia cívica e religiosa. O seu
palavra pela ordem. corpo, que seguiu para a última morada em carro

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) aberto do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
- Tem V.Exa. a palavra. J~meiro, fez a cidade chorar, lamentando uma perda

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela or- inestimável para quem habituou a encontrar Deus no
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- sermões e atos daquele Santo Padre.
dente, Sras. e Srs. Deputados, o dia 4 de novembro A vocação do então jovem Hartmann para o mi-
de 2001, festejado domingo passado, foi uma data nistério do sacerdócio foi despertada pela formação
muito especial para a população de Nilópolis, Rio religiosa de seus pais. Tanto é assim, que o gaúcho
de Janeiro, principalmente para os olindenses. Sa- de São Salvador acabou se ordenando padre aos 24
udoso, jamais aquele povo poderia esquecer a anos, ainda na flor da mocidade, quando, já despoja-
imagem do reverendo Arthur Hartmann, que o dei- do da vaidade e de todos os bens materiais, iniciou a
xou há pouco mais de um ano, mas que, se vivo es- sua peregrinação, país afora, para levar a palavra de
tivesse, certamente estaria festejando com bas- Deus aos mais incrédulos dos homens.
tante alegri~ e disposição o~ s~us 96 anos d~ ~ui- Ordenado presbítero, em setembro de 1929, pe-
ta fé, de mUIto amor e devoçao a causa do proxlmo. Ias mãos de D. João Beck, no Seminário de São Leo-

Fiquei honrado com a deferência do Padre Ge- poldo, ainda no Rio Grande do Sul, o jovem Arthur
raldo Magela, que me permitiu a oportunidade de re- Hartmann - nome alemão do qual se orgulhava -,
verenciar, em nome da população de Nilópolis, a ima- passou pela paróquia de Taquara, foi Capelão das
gem de um homem que reputamos santo, justo e pro- Irmãs Carmelitas, em Porto Alegre; tornou-se tam-
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bém pároco de Menino de Deus; padre adjunto do pa
dre Germano, na Igreja de Nossa Senhora da Concei
ção, em Nilópolis, e da Irmandade do Divino Espírito
Santo, em Olinda, também no Município de Nilópolis.

E, vejam os senhores, foi exatamente a cidade
de Nilópolis que o padre Arthur Hartmann escolheu
para viver, mais precisamente no Distrito de Olinda,
onde se radicou, ficando as raízes da fé e da esperan
ça, as mesmas de que os homens tanto precisam e as
quais almejam para caminhar em busca do amor e da
perseverança que os levem ao caminho do bem e à
realização dos seus sonhos.

E, mais uma vez, o padre Arthur Hartmann dá
uma demonstração inequívoca do seu amor pelo
rebanho que cultivou em Olinda: abdica dos praze
res pessoais, aliena heranças materiais - como
um apartamento no bairro chique de Copacabana
-, e, com o dinheiro obtido, compra um terreno e
nele edifica a Igreja de São Sebastião de Olinda,
templo de meditação, de fé e de esperança para
quem acredita na bondade divina.

E ali, no templo da evangelização, ele ministrou
diversão, educação e a própria palavra de Deus. Já
debilitado pelo próprio tempo, o reverendo Arthur
Hartmann, nos últimos três anos de vida, já não dis
punha de forças suficientes para manter-se à frente
da evangelização. Ainda assim mantinha-se firme, ati
vo, dentro de suas limitações, servindo de exemplo
para aqueles que almejam uma vida devotada ao bem
comum e ao amor a Deus.

Certa vez, a receber um presente dos paroquia
nos, alegando não o merecer, disse: "Fiz o que podia,
façam melhor os que puderem". E é exatamente isso
o que tentam o seu substituto, querido e amado padre
Geraldo Magela, seus colaboradores e todos os paro
quianos, com a benção dele, é claro, do monsenhor
Arthur Hartmann, "Sacerdote Para Sempre", segundo
a Ordem de Melquisedeque.

Estejam os nossos corações aos pés de Deus.
E, de joelhos, diante do seu busto recém-inaugurado,
roguemos pela sua bela alma.

Que Deus abençoe a todos que, direta ou indire
tamente, proporcionaram essa belíssima homena
gem ao inesquecível padre Arthur!

O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V.Exa. a transcrição nos Anais da Casa de depoimen
to do presidente do Clube de Seguros da Cidadania

do Rio Grande do Sul, Diógenes José Carvalho de
Oliveira - ataca, de forma fulminante e de fato, quem
lava dinheiro no Rio Grande do Sul, e apresenta pro
vas -, entregue ontem à CPI da Segurança Pública,
na Assembléia Legislativa daquele Estado.

Essa Comissão transformou-se em CPI do
PT, com o objetivo de investigar se o Governador
Olívio Dutra, na sua campanha, recebeu dinheiro
do jogo do bicho.

A partir desse depoimento, a testemunha de
clara que quem está retirando dinheiro do Brasil,
dinheiro do Rio Grande é a própria RBS, a maior
rede de comunicação do Estado. A RBS tem agen
te nas Ilhas Cayman, onde faz volumoso emprésti
mo de milhões de dólares.

Sr. Presidente, que fique o registro, para rebater
discurso sem procedência feito desta tribuna.

DEPOIMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Nobres deputados,
Quero iniciar meu depoimento abordando fron

talmente as questões centrais desta CPI, as mais
candentes as mais momentosas.

Comecemos pela fita gravada do meu diálogo
com o Sr. Luís Fernando Tubino, fita esta que tem
mais de dois anos de vida mas que foi guardada muito
cuidadosamente em algum escaninho obscuro, e que
s6 apareceu na época oportuna, em que uma conspi
ração tenebrosa para decretar o impedimento deste
Governo veio a luz do dia.

Em primeiro lugar, quero afirmar categorica
mente que não sou bicheiro, não conheço nenhum di
retor do jogo do bicho e nunca arrecadei nenhum cen
tavo desse setor para o que quer que fosse. Todas as
ilações que se tentarem fazer, aqui ou em qualquer
outro lugar, a esse respeito, serão repudiadas energi
camente por mim e buscarei na justiça reparação de
danos morais, quando for o caso.

Conheci Sr. Luís Fernando Tubino no início de
1999, não me lembro o dia exato, mas isto deve cons
tar nos autos desta CPI.

Fui ao Palácio da Polfcia com o companheiro
Dirceu Lopes, que na época era o Secretario de Fi
nanças do PT, porque tinha me proposto, então, a aju
dar a organizar o desconto em folha da contribuição
partidária legal dos cargos em comissão, os chama
dos CCs, para o Partido dos Trabalhadores.

Conversamos afavelmente com o delegado e
trocamos cartões de visita. Sobre o teor dessa con
versa eu falei pouco, mais falou o companheiro Dirceu
do que eu, muita coisa eu nem me lembro mais, pois
já fazem mais de dois anos.
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Em todo o caso, como o próprio Or. Tubino já fa- relação peço desculpas aos carnavalescos gaúchos
lou deste assunto na CPI, vou ficar com o que ele dis- por não ter sido feliz nesta conversa e ter deixado en-
se, para não estar caindo em contradições inúteis ou tender que assim o era.
provocando polêmicas desnecessárias. Quanto a maneira como a fita foi gravada, quero

Sou um cidadão comum, profundamente popu- declarar o seguinte: No dia desta conversa em minha
lar. Um dos meus passatempos prediletos é conver- casa só estávamos eu e o delegado.
sar com amigo nos finais de tarde depois do expedi- Eu não fiz gravação nenhuma pois não é de mi-
ente, pelos bares da vida, tomando trago, falando so- nha índole moral tais práticas. Poderíamos aventar a
bre mulher e futebol, declamando poesia, discutindo hipótese dessa gravação ter sido feita nos mesmos
política, entre tantas outras coisas. moldes daquela do Sr. Jairo Carneiro? Não sei.

Um dos meus lugares prediletos dos fins de tar- Cada um pode tirar as suas próprias conclu-
de de Porto Alegre são os bares que existem ao redor sões.
do Mercado Público. Mas verdadeiramente, senhores, acho que esta

Nesse cenário os freqüentadores mais assíduos discussão sobre quem gravou ou deixou de gravar
são cidadãos anônimos, poetas bissextos, apontado- hoje é irrelevante.
res do jogo do bicho, boêmios em geral. Porque, na verdade, esta fita, apesar de toda a

Às vezes a discussão política se acirrava e eu sórdida manipulação que está sendo feita a seu res-
sempre fui conhecido como petista, levantando a peito, veio prestar um serviço ao Rio Grande, como
bandeira estrelada do meu Partido, nas passeatas mais adiante se verá, ao longo desta minha interven-
e nos comícios, bandeira essa que, muitas vezes, ção inicial, porque ela deu-me uma notoriedade que
levava enrolada embaixo do braço, até para os mo- eu não queria e me permite estar aqui, ao vivo e a co-
mentos de boemia. res, onde pretendo fazer denúncias de tal gravidade

Logo após o início do atual Governo comecei a que vão estarrecer o Brasil.
ouvir repetidas queixas dos apontadores do jogo do Em relação ao Clube de Seguros da Cidadania
bicho sobre perseguições que estariam sofrendo por quero declarar o seguinte:
parte de certos elementos da polícia civil. 1 - Já na campanha eleitoral do ano passado,

Estas lamentações foram crescendo e me sen- u~. dete~minado c~ndidato a Prefeito afi~mou, no .ho-
sibilizaram. São trabalhadores, homens simples do rano eleitoral gratUito, que o clube anganava receitas
povo, chefes de família, que muitas vezes tem nesta através, de ~egur~ ~ompulsóriode f~ncionários públi-
atividade o seu principal ganha-pão. coso Alem disto, aJuIzou representaçao perante a Jus-

Aliás, quero abrir um parêntese aqui. Sou ampla- tiça Eleitoral acu.sando o Club_e da mes~a catilinária
mente favorável à legalização de todos os jogos no Bra- de,sta CPI, ou s~Ja, arreca~açao de_receita para o PT,
sil. Num país onde a jogatina é generalizada, onde se ale~ de out.ras Infundadas Imputaçoes que, no. enta.n-
aposta até pela televisão, manter certos jogos na i1egali- to, ainda ~11~entam. as m~nchetes de certos Jo~na~s.
dade é hipocrisia pura ou defesa de interesses excusos ~ que deCidiU a ~ustlça Elel!oral ? At~avés do Acor?a?
de quem se beneficia com isto. Fecho parêntese. 9002~01 do.Tnbunal Regional Eleitoral, ~ unanl~l-

. . . . dade, Julgou Improcedente a representaçao, refenn-
Num .determlnado dia, depoIs de OU.VIr outras do, inclusive, ser demanda infundada. Como se trata-

tantas queixas.dos apo~tadore~ e aproveltand?~me va de uma inverdade altamente difamatória, o caso
do fato de que J~ conheCia o entao chefe de ~ollcla e está sendo objeto de ação judicial, que tramita no tri-
que ele m~ havia dad~ o ~eu telef.o~e, ~esolvl dar um bunais do Rio Grande do Sul. De maneiras que, por
falso cartelraço e convld~I-O para Ir a minha casa. Ele respeito ao Poder Judiciário, não me manifestarei
~tendeu pro~tamente ,e t.lvemos a conversa que agora aqui sobre este tema. Mas que fique bem claro, no
e de conheCimento publico. âmbito desta CPI, que o CSC nunca teve nenhum tos-

Entretanto, tendo jurado dizer a verdade nesta tão de dinheiro público, nem tem conta bancária em
C~I, ~uero aqu.i afi~mar categoricamente o seguinte: nenhum paraíso fiscal. Tudo o que foi publicado apre-
Nao tinha autonzaçao do Governador para usar o seu senta distorções, deturpações, que não resistem a ló-
~ome, nem nunc~ f~l~i co~ ele, nem antes n~m depo- gica e a razão, embora saibamos que por maior que
IS, so~re este eplso?lo..Fol apenas um cartelraço que sejam as explicações, estas jamais serão ouvidas,
eu dei, falso, como Já disse. pois estamos diante de uma tentativa de linchamento

Não tenho nenhum elemento de prova para di- moral, onde o CSC, sem direito de defesa, foi trans-
zer que o carnaval e o jogo do bicho tenham alguma formado no réu da imprensa.



o Surgimento da CPI Da Segurança Pública
Dia 11-5-2001 o Diário Gaúcho, do Grupo

RBS, começa a publicar notícias sistemáticas sobre o
jogo do bicho.
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2 - Depois veio o episódio sórdido da fita menti- Dia 18-5-2001 vários delegados depõe nesta CPI
rosa do Sr. Jairo Carneiro. Essa fita, como é de conhe- e alguns deles relatam que o delegado Luís Fernando
cimento público, foi pautada, engendrada, e gravada Tubino havia dito em uma reunião infonnal que "agora
clandestinamente pelo Grupo RBS, inclusive seus au- não era para reprimir o jogo do bicho porque esse di-
tores, empregados da RBS Plínio Nunes, Carlos Hen- nheiro iria para obras sociais da Primeira Dama."
rique Nunes e Claiton Magalhães, respondem pro- Nesse mesmo dia 18-5-2001 começa a ser gra-
cesso crime por tal fato, consoante a ação penal vada a fita do Sr. Jairo Carneiro pelo Grupo RBS, con-
107709983, que tramita perante a 98 Vara Criminal de forme afirmações do próprio jornal Diário Gaúcho.
Porto Alegre. Curiosamente Claiton Magalhães e Car- Note-se que essa fita ficou 40 dias em poder dos que
los Henrique Nunes são os autores das matérias jor- a gravaram enquanto a conspiração continuava.
n~lfstic~s pu~licadas contra o ~SC. Vejamos os indí- Num ato seqüencial da conspiração, no dia
CIOS mais ~vldentes de porque IStO aconteceu exata- 28-5-2001 o Sr. Carneiro procurou o Dr. Daniel
mente assim: Gonçalves e a esse episódio eu acabei de me refe-

No seu primeiro depoimento à CPI dia 26-6-2001, rir à pouco.
d~z.o Sr. Carneiro (e isso ~onsta nos autos) a respeito da No dia 25-6-2001 depõe o Sr. Jair Krischke nes-
VISita que fez ao Dr. Daniel Gonçalves. ta CPI. Entre tantas outras coisas quero citar, a partir

"Sim, eu tive um encontro com o Daniel Gon- dos' autos, apenas um trecho dos mais sinistros de
çalves por sugestão dos jornalistas (da RBS) que sua fala, quando se refere a depoimento prestado por
me solicitaram, e concordei, de conversar com o um certo Capitão Airton de Oliveira Cardoso na CPI
Daniel, de instigar o Daniel a falar sobre o assunto do Crime Organizado:
(fita gravada). E aquele momento foi um momento Fala Jair Krischke:
muito difícil para mim. Me rec.usei a ir ma~ ~Ies a~ir- _ "... e aí perguntado se esses bicheiros teriam
maram 'tu pode estar a serviço do PT '" inclUSive b' "
me solicitaram que eu fizesse a gravação da con- In

go.. _ . _. ..
versa através do meu telefone.. , eu entrei com um Cltaçao do Capltao Airton por Jair Knschke:
telefone para falar com o Daniel, enfim desliguei o - ".:.olha h,avia ~ inte~çã~ de com.prar ~m b!ngo,
telefone. Me achei muito, muito sujo naquele mo- mas havia... e ai sumiu o dinheiro. Sumiu o dinheiro. E
mento e desliguei o telefone. Mas não podia tam- eu sei o valor. 600 mil.
bém voltar e dizer aos jornalistas que eu tinha des- Fala Jair Krishcke:
ligado o telefone. Aí eu disse que o Daniel tinha - Eu peço a máxima atenção dos senhores, isto
percebido e por isso desliguei." é fundamental para os próximos desdobramentos

Aqui termina a citação do Sr. Carneiro. Mas ve- desta CPI.
jam, senhores, a gravidade do que ele disse, sob jura- Citação de Airton Cardoso por Jair Krischke:
mento, repito. _ "Sumiu o dinheiro que nós íamos comprá um

Esse depoimento revela, de um~ ma~eira bingo. Aí lá o meu sogro, a turma dele, ia comprá um
cristalina, uma posição de mando dos Jornalistas bingo. Mas o dinheiro sumiu. Eles tinham reservado
em face do depoente. E imperioso, então, exami- 600 mil, e sumiu o dinheiro. Mas depois o dinheiro foi
nar as condições em que essa gravação foi feita, reposto em parcelas de 100 mil reais".
que tipo de relações se estabeleceram nesse con- Fala Jair Krischke:
texto e se houve ou não alguma questão monetária "P f h d t d . I. .. ., - or avor sen ores epu a os, especla-
envolvendo e apimentando essa tnste hlstorla. S R I t . t é 't' t t

. . "d . mente o r e a or IS o mUI o Impor an e com os
P~ra mim e claro, .tran~parente, translucl ~ ate, desdobra~entos q~e haverão. Por que aqui já te-
gntante, q~e ~ssa fita fOI uma grande ar~açao. mos um princípio de prova, talvez uma das raras

Ela. fOI fel~a num contexto de tentativa de de- verdades por linha transversa que este Capitão
cretar o Impedimento deste atual Gov~rno. Vou d~- Airton praticou aqui."
monstrar para os senhores a cronologia da conspl- N d' t d d O

- . este mesmo epolmen o, respon en o ao e-
raçao macabra. putado Elmar Schineider, diz, sob juramento, o Sr. Jair

Krischke
- "Está e claro no depoimento do Capitão Air

ton que esse dinheiro era administrado pelo Grupo
da Sorte, e que esse dinheiro foi desviado, e ele
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chama a atenção, era um fundo para a aquisição nho convicção absoluta de que a verdade triunfará,
de um bingo, e foi desviado. pois contra a prova cabal do fato concreto a imagi-

Segundo notícias que nós temos, esses 600 mil nação sucumbe.
foram carreados via Clube de Seguros da Cidadania A origem dos nossos recursos é comprovada. O
para a aquisição, em nome do Clube de Seguros, da nosso sigilo bancário está aberto. Nunca recebemos
sede estadual do PT,e para a campanha. nenhum tostão de dinheiro i1ícno. Nem de dinheiro públi-

Então a dupla destinação. Por isso nós cha- co. A nossa contabilidade está completa. Nunca fizemos
mávamos a atenção de que aquilo que dizia o Ca- nenhuma transação em nenhum paraíso fiscal.
pitão era muito importante, porque existe uma de- Aproveito a oportunidade também, Senhor Pre-
núncia que chegou ao nosso conhecimento neste sidente, para entregar o meu sigilo bancário pessoal
sentido e que tenho certeza será proximamente que, alias esta CPI já tem aqui.
objeto de exame por esta CPI." Só que, esta vez não é para transferir o meu sigi-

Diz mais o Sr. Jair: "Que existe uma fita gravada lo dos bancos para este inquérito e sim para mos-
com declarações contundentes, que conhece o teor trá-lo à opinião pública, o que autorizo Vossa Exce-
desta fita, dispondo-se a entregá-Ia à CP!." lência desde já à fazê-Io.

Dia 26-6-2001 depõe nesta CPI o Sr. Jairo Mas, ao mesmo tempo, lanço um desafio aos
Carneiro e diz: n ... as informações contidas nesta Senhores, de obterem autorização também para
fita não são verdadeiras, o que eu falei foi uma mostrar publicamente o sigilo bancário dos que me
grande mentira, etc, etc." caluniaram, dos que me ofenderam, dos que tenta-

A partir daí a fita é ouvida em sigilo pela CPI. ram me usar como instrumento para a obtenção dos
No dia 27-6-2001 em visita que eu fiz à redação seus fins nefandos.

do jornal Diário Gaúcho, foi-me dado ouvir a fita falsa Senão fizerem isso senão mostrarem esses si-
do Sr. Carneiro, de onde estarrecido e enojado retive gilos, ficará cabalmente demonstrado perante a opi-
o seguinte trecho: nião pública, a minha superioridade moral diante dos

- "Perguntei ao Diógenes de onde vinha o di- autores da conspiração.
nheiro para .a compra. d~ sede..: e ~Ie me dis~e que Pode ter havido algum erro de lançamento con-
eram 600 mil c~ntnb.U1?ao dos bicheiros em seis par- tábil que, se constatado, eu assumo pessoal e in-
celas de 100 mil reais. transferivelmente. O que é fato insofismável, queiram

Dia 26-10-2001 aparece a fita do Sr. Luís Fer- ou não, é que todos os doadores chamados confirma-
nando Tubino e os acontecimentos subseqüentes ram a doação, ou seja, a origem lícita dos valores al-

Portanto, Senhores, eis a cronologia da conspi- cançados ao Clube de Seguros da Cidadania, que se-
ração, da armação, e do engano, cujas motivações gundo a trama seria da contravenção. Pode-se discu-
vamos compreender mais adiante. tir a motivação da doação, se era para o PT ou o Clu-

Tendo acompanhado todos estes aconteci- be de Seguros da Cidadania, se era para ações de ci-
mentos apenas pela imprensa, sem nenhuma outra dadania, ou para a aquisição de uma sede. Não se
fonte de informação, mesmo assim me dei conta de pode, todavia, jamais discutir a origem do numerário,
que havia uma conspiração em andamento e, por pois este aspecto, restou claro: não é da contraven-
antecipação, no dia 21-6-2001, antes que a CPI ção. Assim, caiu por terra toda a imputação maldosa.
abordasse este tema, antes dos depoimentos dos Ademais, os recibos são claros a afirmar a doação ao
Srs. Jair Krischke e Jairo Carneiro (a dupla sinistra Clube de Seguros da Cidadania. Cumpre lembrar que
JK e JC), fiz uma representação junto ao Ministério a doação, segundo o art. 1165 do Código Civil, é uma
Público Estadual, pedindo uma investigação com- transferência por liberalidade, sem qualquer e condi-
pleta sobre o Clube de Seguros da Cidadania. ção. Assim, não se pode agora argumentar desvio da

Entreguei toda a documentação disponível. A doação, ademais, o ~ecibo ~a contribuição era do Ctu-
nossa lista de doadores. O sigilo bancário do Clube. A be de Seguros da Cidadania.
sua contabilidade completa, que também entrego Esta CPI me deixa perplexo pelas intrigas que
neste momento ao ilustre Deputado Valdir Andrés, proporcionou, pelas maquinações que fez, pela arti-
Presidente desta CPI, pelas mãos do meu querido culação com certos setores da imprensa, pelas trai-
amigo e advogado, Dr. Ricardo da Cunha Martins. ções apresentadas.

Com toda esta documentação, que está de Perdi muitos amigos ao longo da existência. Uns
posse do Ministério Público e agora desta CPI, te- foram levados pela lei natural da vida, outros tiveram a
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vida ceifada pela ditadura militar Com o tempo a mi
nha memória foi ficando povoada de cruzes!

Mas de todas essas, as cruzes mais tristes, as
mais cinzentas, as que doem na alma só de olhar, são
aquelas que representam os mortos.;...vivos, os que
trocaram os valores sagrados da amizade pela postu
ra, os que utilizaram causas e movimentos nobres,
como é o caso do Movimento de Justiça e Direitos Hu
manos, para intrigar, manipular provas em função de
objetivos sinistros e inconfessáveis.

A traição é um fenômeno comum na história da
humanidade. Judas Iscariotes, que traiu Nosso Se
nhor Jesus Cristo, dando-Ihe o beijo da morte no Jar
dim das Oliveiras; Joaquim Silvério dos Reis, que tra
iu Tiradentes, e mais modernamente o famigerado
Cabo Anselmo que traiu os seus companheiros man
dou matar a própria mulher grávida de um filho seu,
são apenas alguns dos exemplos mais conhecidos.

Há gente que fez conosco a travessia do deser
to no tempo da ditadura militar, mas não entrou na ter
ra prometida de Canaã, para viver a fraternidade na
democracia.

Preferiram acampar no limbo de uma existência
sombria, sinistra e desqualificada, transformando-se
em adoradores do bezerro de ouro e sedentos das lu
zes da manchete passageira.

Permito-me aqui citar o jornalista João Batista
Marçal

"O tempo é viscoso. As verdades andam de
formadas. Difusas. Meios tons de hipocrisia saem
de bocas menti rosas, televisivamente envelheci
das. Palavras não são filtros do pensamento nes
tes tempos de pensar com cifrão. Predomina a
meia-verdade, negação do verdadeiro. A audácia
dos pulhas é tanta, irmãos, que arrepia, de nojo,
até a epiderme das víboras.

Mas não é verdade que existe tempo para viver
e tempo para morrer. Assim como não é verdade que
o homem seja o lobo do homem.

Nós, que viemos do ventre empobrecido do
povo, que trazemos nos sapatos o barro das vilas
clandestinas, vivemos e morremos todos os dias,
concomitantemente, com as nossas vitórias e os nos
sos fracassos as nossas misérias e as nossas gran
dezas.

O tempo é áspero, enganoso. Os sapos, no
charco odeiam a luz da nossa estrela.

Vivemos num país onde a justiça é uma espécie
de barbante que rebenta sempre no lado mais fraco.
Onde o festival da opulência se nutre na marmita dos
miseráveis.

Mas nós queremos socializar a solidariedade.
Juntar laços de perdida fraternidade. Chamar os ex
plorados para a junção de mãos e sonhos. Teimar. Re
sistir. Verbo e látego palavra e arma, arma e palavra
rasgamo o véu do amanhã que está chegando.

Terra dividida. Pão para todas as bocas. Rosa
dourando os caminhos."

Depois de ter sido preso em São Paulo em mar
ço de 1969, tendo sido torturado no pau-de-arara, na
cadeira do dragão e tendo sofrido fuzilamento simula
do por parte de um sicário da ditadura, o delegado
Sérgio Fleury, para entregar o paradeiro do Capitão
Carlos Lamarca, imortal comandante di Vanguarda
Popular Revolucionária, (informações essas que no
toriamente não dei) este é um dos Tormentos mais
dramáticos da minha vida.

Naquela época os torturadores queriam a des
truição física do meu corpo.

Agora tem gente que quer promover em públi
co o meu linchamento moral. Mas não vão conse
guir. Sem falsa modéstia eu quero dizer que a pos
tura dos impostores, dos estrategistas de plantão e
da intriga, é infinitamente menor do que a dignida
de dos revolucionários.

Não me sinto sozinho. Estou peleando só com o
toco da espada, mas ele está bem firme na mão.

Neste momento, me declaro revolucionário e so
cialista, casado com a liberdade e amante de todas as
estrelas.

Dito isto, nobres deputados, passo ao tema prin
cipal que me traz nesta CPI.

A lavagem de dinheiro, a questão da segurança
pública e a soberania nacional

Como esta é uma CPI que trata das questões da
Segurança Pública no Estado do Rio Grande do Sul,
passo imediatamente a abordar uma questão rele
vante relativa também à Soberania Nacional, pois en
tendo que não há segurança sem soberania, nem so
berania sem segurança.

Inicialmente, farei uma conceituação do que é e
como se dá a lavagem de dinheiro no Brasil.

1 - Conforme e estimativas da O.C.D.E. (Organi
zação para Cooperação e Desenvolvimento Econô
mico) a circulação de dinheiro sujo no planeta gira en
tre 590 bilhões e 1,5 trilhões de dólares. Isto repre
senta 30% do que circula em paralsos fiscais, confor
me dados do Fundo Monetário Internacional.

É fato público e notório que grande parte da dI
vida externa de pafses como o Brasil está localiza
da neste contexto, daí porque a ligação que faço do
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tema ora abordado com a Soberania Nacional e a Não era possível deixar de observar que se tra-
segurança Pública. tava de um esquema de forças, de interesses e in-

2 - As Ilhas Bahamas, Bermudas e Caymann, fluências, que reuniam em uníssono, personalidades
são os paraísos fiscais preferidos dos brasileiros, da oposição, majoritária na Assembléia Legislativa e
como é o caso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o alguns órgãos de imprensa.
célebre Lalau, que segundo investigações tinha uma Era visível o objetivo de configurar-se uma pe-
conta de 5,9 milhões de dólares nas Ilhas Caymann. cha, uma infâmia para denegrir as forças populares,

3 - O Ministério Público Federal está tentando vencedoras nas urnas, em processo eleitoral legítimo
apurar suspeitas de lavagem de dinheiro aqui no e insofismável, pois todo o poder emana do povo atra-
Estado tais como: remessas ao exterior pelas conhe- vés do sufrágio universal.
cidas contas CC5 e operações de financiamento com Nesse contexto destacava-se, como se destaca
bancos do exterior, que são as formas mais comuns mais ainda nestes últimos dias, e até com certo ner-
de lavagem de dinheiro no Brasil. vosismo, um Grupo do setor de jornalismo e de tele-

4 - Outra forma muito conhecida de lavanderia comunicações aqui no Rio Grande do Sul.
consiste basicamente no seguinte: uma empresa X, E aí, após alguns estudos que realizei, para ver
através do mercado negro de dólares, manda dinhei- que interesses verdadeiramente estavam por trás de to-
ro do seu caixa 2 para um paraíso fiscal. Esse mesmo dos estes fenômenos, comecei a constatar, com perple-
dinheiro retoma ao país de origem em forma de em- xidade que o Grupo RBS se encontra praticamente em
préstimo e isso é, obviamente, o que agrava a dívida insolvência técnica, que poderá levá-lo do estado fali-
externa brasileira, comprometendo assim a nossa so- mentar em que se encontra para a falência real.
berania e a nossa segurança. Este Grupo, portanto, necessita desespera-

Mas vamos concretamente ao caso que quero damente de receitas e como todos sabemos, o
abordar aqui. Estado do Rio Grande do Sul era um dos seus mai-

Quando se acirraram os ânimos políticos em torno ores anunciantes.
do papel que o Clube de Seguros da Cidadania teria de- Com a vitória da Frente Popular a fonte amea-
sempenhado na formação de recursos financeiros e pa- çou secar e começaram os problemas, as chanta-
trimoniais voltados para o desenvolvimento da nossa gens, as notícias deformadas, as manipulações com
luta programática, divisei um cenário em que preponde- fitas gravadas, etc.
rava a insistência de certos meios de comunicação 10- Avancei mais no assunto e constatei estarrecido
cais em nos atingir. Inclusive, sistematicamente, fomos que o Grupo RBS possui duas empresas nas Ilhas
acusados de ser a lavanderia do PT. Se assim o é, va- Caymann onde tem feito empréstimos milionários
mos então falar em lavagem de dinheiro. através desse conhecido paraíso fiscal, no que me

Procurei estabelecer, nesse cenário, o conjun- parece ter um indício muito forte de lavagem de di-
to e as relações das forças políticas que nele atua- nheiro, pura e simplesmente.
vam em ir equívoco concerto. Espero que com esta denúncia de hoje as au-

Perguntei-me primeiramente que causas ou ob- toridades competentes, principalmente o Ministé-
jetivos estariam a determinar tais ímpetos contra o rio Público Federal, iniciem um processo sério e ri-
Governo que recém iniciava sua caminhada. Que for- goroso de investigação, pois aqui, pelos dados que
ças queriam contê-Io. Que forças necessitavam mo- vou mostrar Logo a seguir, não é só a Segurança
bilizá-Io, para garantir, quem sabe, os privilégios e as Pública do nosso Estado que está em causa mas
relações que por ventura sentiam ameaçadas. sim a Soberania e a Dignidade Nacional, tendo em

Um sistema de forças assim certamente estaria vista que concessões de serviço público nacional
fundado na premência de conservar influências no foram dadas em garantia no exterior.
aparelho de Estado. Estaria vocacionado, proposto Vamos a alguns dados:
diretamente, até, a preservar resultados econômicos, Como já disse anteriormente, fazem parte
financeiros e outros mais, perdidos, pelo menos em destacada do Grupo RBS duas empresas com
parte, com a vitória da Frente Popular. sede nas Ilhas Caymann, índias Ocidentais, co-

Por isso, sem dúvida, as pressões, as calúnias, nhecido paraíso fiscal por qualquer cidadão mini-
a disseminação de informações vagas e difamatórias. mamente informado deste País. A primeira delas é
Por isso a fúria anti-PT, mostrando-se obsessiva em denominada CABOPARBS LTD. etem sede em Ge-
conspurcar-lhe a tradição de idoneidade, de genero- orge Town, Gran Caymann Ilhas Caymann no en-
sidade, de solidez moral. dereço Ugland House, Box 309. A outra chama-se
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RBS PAR LTD. e tem como sua única sócia cotista
a RBS Participações S/A, isto é trata-se de uma
subsidiária integral. A RBS-PAR Ltd., também tem
sede em George Town, Gran Caymann, índias Oci
dentais.

Só para que se tenha uma idéia da importância
dessas duas empresas localizadas no paraíso fiscal
mencionado, vamos relatar a monumental movimen
tação financeira realizada pelo Grupo RBS nos últi
mos cinco anos através delas.

CABOPARBS LTD., com sede nas Ilhas Cay
mann:

- Dezembro de 1996; empréstimo de U$65 mi
lhões e 500 mil, credor: Morgan Guaranty Trust
Company Of New York; garantia: aval das empresas
de jornalismo e telecomunicações do Grupo, sedia
das em território brasileiro.

- Maio de 1998; empréstimo de U$39 milhões e
900 mil, credor não revelado: modalidade "Import Fi
nancng Note", garantia prestada por empresas do
Grupo com sede no Brasil.

- Junho de 1998; empréstimo de U$22 milhões,
credor: The Chase Manhatann Bank, com sede em
Nova Iorque; garantia: garantia por aval das empresas
de jornalismo e telecomunicações sediadas em terri
tório brasileiro.

Outubro de 1998; empréstimo de U$15 milhões;
credor: não revelado; modalidade:

"Garanteed Promissoy Note" e "Garanty"; garan
tia: aval das empresas de jornalismo e telecomunic
ções do Grupo com sede em território Nacional.

RBS Par. Ltd., com sede Ilhas Caymann:
- Agosto de 1999; empréstimo de: U$12 milhões

e 700 mil; credor: ABN AMRO BANK AS; garantia:
aval das empresas de jornalismo e telecomunicações
do Grupo sediadas em território brasileiro.

Mas vejam, Senhores, a monumental movimen
tação financeira do Grupo RBS através de suas em
presas localizadas no Brasil, interligadas, obviamen
te, com aquelas dos paraísos fiscais.

Rbs Participações S/A
- Dezembro de 1996; empréstimo no valor de

U$45 milhões; credor: não revelado; objeto:
participação na privatização da CRT, "na hipóte

se do consórcio no qual a empresa participe e (?) ve
nha vencer na Licitação... "conforme ata de reunião
do Conselho de Administração da data de 4-12-1996.

- Na mesma ata, está autorização para "contra
tar empréstimo no valor até U 70 milhões, referente à
sua (da empresa) participação no referido consórcio,"

- Fevereiro de 1997, empréstimo no valor es
tupendo de U$150 milhões; modalidade "coloca
ção de 'Notas' no mercado internacional através
de instituição financeira de investimento internaci
onal. ..", nos termos da Ata da Assembléia Geral da
empresa, datada de 3 de fevereiro de 1997.

- Outubro de 1998; empréstimo no valor de
U$18 milhões; credor: The Chase Manhattan
Bank, com sede em Nova Iorque, com os juros fan
tásticos de 40% (quarenta por cento) ao ano; ga
rantia não revelada.

- Novembro de 1998, "operação (de valor não
divulgado) suplementar à emissão de "Notas" no mer
cado internacional realizada pela Net Sul Comunica
ções S/A, no valor de U$80 milhões, firmada em
1997; credor ou credores não divulgados.

- Março de 1999; empréstimo no valor de U$75
milhões, junto ao Banco Chase Manhattan S/A, com
preendendo autorização para a Diretoria negociar
"sem limitações" as condições contratuais da opera
ção; garantia não revelada.

- Três dias após, no dia 22 de março de 1999,
o Conselho de Administração da Sociedade autori
za a realização de operação de câmbio, no valor de
gigantesco de R$74 milhões e 900 mil, na modali
dade "transferência internacional de Reais - CC5,
já de todos conhecida.

- Junho de 1999, operação que tem por objeto
parcela destacada das obrigações da empresa pe
rante o Banco J.P.MORGAN S/A, no valor impressio
nante de U$ 82 milhões; garantia não revelada.

- Por fim uma operação em que a RBS Participa
ções S/A figura da lado ativo, isto é, empresta dinheiro,
ao invés de tomar emprestado como de hábito,
Emprestai a sua Subsidiáia Integral Rbs Par. Limited,
com sede nas Ilhas Caymann, R$6.583.522,68, por um
contrato, e por outro contrato, mais R$3.882.698,40. Fi
alidade não divulgada.

Net Sul Comunicações S/A
- Novembro de 1998, autorizada em termos am

plos, através de carta do ,Çonselho de Administração
da Sociedade, OPERAÇAO SUPLEMENTAR, de va
lor não publicado, a ser realizada para aditar a emis
são de "Notas", no valor de U$80 milhões, que a em
presa lançara no mercado intenacional, através de in
termediação de instituição financeira de investimento
que atua no Exterior, de identidade não publicada.
Note-se que são pelo menos duas as operações in
ternacionais a de emissão e colocação de "Notas" e
esta última que lhe é suplementar.

Teleparbs Participações S/A
- Abril de 1998, emissão e colocação no exte

rior de "Bonds"(Obrigações), no montante surpre-



Televisão Gaúcha S/A
- Maio de 1996, empréstimos, respectivamente,

nos valores de US2,835,000.00 e 14,262,380.00 jun
to ao The Northern Trust Company e o Eximbank.

- Dezembro de 1996; a Diretoria da Socieda
de foi autorizada pelo Conselho de Administração
a tomar empréstimos no montante de até U$115
milhões, para coadjuvar a participação da RBS
participações S/A, na Licitação da Privatização da
CRT.

Atente-se - para o fato de que todos esses os
empréstimos foram tomados com garantia presta
da por empresas do Grupo sediadas em território
brasileiro e de enorme influência na opinião públi
ca, além de contarem como seu principal item de
ativo empresarial as concessões de serviços de
radiodifusão e telecomunicações.

Trata-se, sem dúvida, de séria e comprovada
ameaça à Soberania Nacional e disto vamos dar ciên
cia também ao Ministério das Telecomunicações,
para as providências cabíveis.

Mas é claro que não é só isto o que há para mos
trar. Tenho a revelar outros fatos da vida empresarial
deste Grupo. Tudo com base em documentos.

Veja-se, por exemplo, que em fins de março de
1999, a empresa "holding" (que controla o poder deci
sório do Grupo) a RBS Participações S/A, com sede
em Porto Alegre, realizou operação de empréstimo,
no montante surpreendente de 75 milhões de dólares
norte-americanos, junto ao Banco Chase Manhanttan
S/A, com sede em Nova Iorque.

Essa operação bancária foi sucedida por ou
tra, de valor quase igual, desta vez de câmbio, na
modalidade "transferência de reais - as famosas
operações CC5".

No conjunto das operações internacionais do
Grupo. comandadas ou impulsionadas de fora, a
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endente para uma holding setorial não operativa, RBS Participações S/A já havia realizado, em
de U$65 milhões e 500 mil, com vencimento final 1997, a emissão de "notas", no valor de, pasmem
em 96 meses a contar do desembolso, mediante senhores, 150 milhões de dólares norte-america-
intermediação de J.P.MORGAN S/A, RBS TV Flori- nos é claro, comprometendo deste então até hoje
anópolis S/A, Zero Hora S/A e Rádio Gaúcha S/A, boa parte dosativosdetodoo Grupo empresarial.
todas concessionárias de serviços de telecomuni- Intrigante, entretanto, é que esse Grupo já vinha
cações e jornalismo sediadas e em atuação em acumulando prejuízos desde 1997. No fim daquele
território brasileiro. Agente Fiduciário: The Chase ano, segundo balanços publicados no Diário Oficial
Manhattan Bank com sede em Nova Iorque. e na própria Zero Hora, o prejuízo acumulado das
Zero Hora Editora Jornalística S/A nove principais empresas do Grupo de jornalismo e

- Outubto de 1998; empréstimo no valor de telecomunicações já era de 69 milhões e 930 mil rea-
U$1 ,081.463.34; credores: The Chase Manhattan is. Mais intrigante ainda é que com preuízos crescen-
Bank e Banco Chase Manhattan S/A, instituições tes em quase todas as empresas do referido Grupo,
internacionais. que chega em 31 de dezembro de 2000 a mais de 400

milhões de reais em valores acumuladados, os negó
cios financeiros não cessam.

Assim, em meados de julho do corrente ano de
2001 , imersa nessa crise geral e com o Patrimônio Lí
quido negativo total do Grupo em 43 milhões de reais
a RBS Participações S/A decide aplicar recursos em
aumento de capital social de sua subsidiária integral,
com sede em George Town, Gran Caymann, a RBS
PAR Ltd, pelo visto em grande progresso. Tudo con
forme decisão do Conselho de Administração datada
de 16 de julho de 2001 .

O endividamento total do Grupo RBS, no setor
de jornalismo e telecomunicações, não consideradas
as empresas sediadas nas Ilhas Caymann, porque
dessas não conhecemos os balanços, passou de 436
milhões de reais em 31 de dezembro de 1996, para
760 milhões de reais em 31 de dezembro de 2000
conforme dados dos balanços de suas principais em
presas, publicados no Diário Oficial do Estado.

A conclusão óbvia destas informações aqui
detalhadas é que o Grupo RBS se encontra em
Estado de Insolvência Técnica, que poderá levá-lo
do Estado Falimentar em que se encontra para a
Falência Real. A situação faz lembrar Fernando
Morais em sua obra CHATÔ - O Rei do Brasil- so
bre a vida de Chateaubriand e o império jornalísti
co que foram os Diários Associados, onde relata
como se constitui o poder da mídia, cheio de es
pertezas, chantagens, a tirania da prepotência em
querer intimidar e destruir aqueles que não conse
gue cooptar, além da distorção e manipulação in
formativa e da isenção enganosa, em que publica
o que quer, contra quem quer, e como quer. Regis
tra, ele, no entanto, que aquele Império Jornalísti
co, que a todos intimidava, começou a ruir a partir
do momento em que "não entrava em ceitil de di
nhero público pelo corte da publicidade oficial.
Aqui a história se repete. A partir do momento que
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O Projeto Político da Frente Popular cortou o equi- Como já disse o inesquecível cronista Stanislau
valente a 60 mihões de reais que eram repassados Pontepreta:

ao Grupo RBS, na verdade dinheiro pú~lico que fi- _ "Ou se Restaure a Moralidade ou nos Locuple-
nanciava este interesse meramente privado, p.ara temos Todos."
o enriq~ecim,ent.o e proveito de poucos; ~ue. se.J~c- Pronunciamento de Diógenes José Carvalho de
tam de Intocavels, começou a persegUlçao Insldlo- Oliveira na Sessão do dia 5-11-2001, da CPI da Segu-
sa, sem quartel, ao Partido dos Trabalhadores e ao rança Pública, na Assembléia Legislativa do Estado
Governo do Estado, com a mão invisível que grava do Rio Grande do Sul.
fitas, cria fatos e alimenta esta Colenda CPI, que Os conceitos e afirmações contidas são da intei-
inadvertidamente, desviada da sua finalidade, ra responsabilidade do autor do pronunciamento.
passou a ser pautada pela sinalização de colunis- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
tas, alguns já condenados na Justiça, e por Editori- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
ais de tablóides que ainda circulam. Como não en- Serafim Venzon.
contraram elementos para o ataque frontal ao Par- O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC.
tido e ao Governo, elegeram o Clube de Seguros Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
da Cidadania como alvo, entidade de direito priva- sidente, Sras. e Srs. Deputados, várias lideranças em-
do, onde não há sequer um centavo de di~heiro pú- presariais da região do Vale do Itajaí têm-se manifes-
blico. Assim, o império da RBS, que agoniza com o tado no sentido de que não seja realizada a duplica-
peso de suas dívidas, no desespero da falência ção da BR-470, obedecendo ao seu traçado atual,
real busca a sobrevivência através da chantagem considerando:
das manchetes e d~s. fi!as i.lícitas e escanda~o~_a- _ que a BR-470, no trecho Rio do Sul-Blume-
mente gravadas, cUJo JUIZO final compete a oplnlao nau, tem aproximadamente 90 quilômetros, sendo
pública julgar. construida com obstáculos ao trânsito fluente, carac-

Perante esta realidade dramática e estarrecedo- terizada como sinuosa e perigosa;
ra permito-me fazer as seguintes considerações finai~: _ que a iniciativa de construção de nova estrada

- Aos funcionários do Grupo RB~, pa!a que nao duplicada poderia encurtar o trajeto em cerca de 20
se deixem instrumentalizar pelas maqulnaçoes perver- quilômetros, diminuindo sensivelmente o tempo para
sas e conspirações fenas pelos dirigentes da empresa. o transcurso do trajeto, condição que poderá contribuir

- Ao Sindicatos dos Jornalistas, para que este- consideravelmente, além da segurança, para o incre-
jam atentos a esta situação, pois a qualquer momento mento de divisas ao Alto Vale do Itajaí, ao litoral, ao
milhares de colegas seus podem ficar sem emprego. planalto e ao oeste de Santa Catarina;

- Ao Governo do Estado e a Prefeitura Munici- - que a BR-470 traduz-se como importa~te cor-
pai de Porto Alegre, para que não gastem mais ne- redor da produção estad~al, portanto, de crucl~f rele-
nhum centavo de dinheiro público num Grupo infor- vância para Santa Catanna, dev~ndo as autond~des

mativo como este que tem como prática não a infor- empreenderem. e_sforços n.? s~ntldo de proporcionar
mação democrática mas a conspiração e a infâmia. melhores condl(?oes, ~e t~anslto, espeCialmente nos

- Pondero também ao Companheiro Luis Inácio seus pontos maIs CrltlCOS, ..
. d·d P'd t d R ' - que conforme notiCia, os custos de constru-

L~la da Silva, me~ can. I ato a . resl en e a. epu- ção de nov~ rodovia duplicada não seriam diferentes
bll~8:'_ para .que nao veicule mais nenhum artigo de de uma simples duplicação, além de a medida evitar a
opJnlao na Imprensa marrom do nosso Estado. ocorrência dos habituais transtornos decorrentes das

Senhor Presidente, neste exato momento tenho obras de construção da nova pista;
o privilégio de passar às mãos honrad~s de Vossa _ que a implementação de uma rodovia tipo
Excelência os documentos comprobatónos de tudo o auto-estrada, entregue à iniciativa privada, cobrando
quanto acabei de afirmar. justo pedágio, como alternativa, certamente viabiliza-

Simultaneamente, entregarei ao Ministério PÚ- ria impulso tecnológico e econômico ao Estado de
blico Federal a mesma documentação que hoje entre- Santa Catarina;
guei aqui, para que proceda a uma investigação minu- - que o trânsito da BR-470, especia~mente no
ciosa destes fatos escabrosos. trecho citado, está insustentável, neceSSItando ur-

Porque aqui nesta CPI se está investigando o gentes me~idas do Po~er Público para ser institulda
Clube de Seguros da Cidadania, tostão por tostão, uma .rodo~la nova, r~pl~amente, s~gu.ra e mo.derna,
enquanto milhões e milhões de dólares transitam de em sintonia das asplraçoes comUnitárias atuais e do
forma obscura por paraísos fiscais. futuro.
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Inúmeras lideranças de Santa Catarina têm rei- ceu para constituir esses bens - em momento algum
teradamente pedido que o Poder Público viabilize a a reportagem da revista afirma que o patrimônio de
construção de uma auto-estrada pela iniciativa priva- Leonel Brizola foi adquirido de forma corrupta ou sa-
da, num traçado diferente da atual 470, inclusive, 20 queado dos cofres públicos -, como se um cidadão
quilômetros mais curta. A atual 470 continuaria ser- não pudesse constituir fortuna pela competência,
vindo de interligação entre as diversas cidades do pelo trabalho ou por herança!
Vale do Rio Itajaí-Açu para os serviços domésticos. O Sr. Leonel Brizola tem condições de provar
Nenhuma privatização pode impedir o direito de ir e que tudo que conseguiu tem origem lícita e de proces-
vir. A atual 470 manteria esse direito. sar os caluniadores. É o que neste momento, Sras. e

Muito obrigado. Srs. Deputados, a Nação exige. Não podemos admitir
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) que essa calúnia lançada contra o presidente do nos-

- Convido os Srs. Deputados que estão em seus gabi- so partido passe em branco, como se Brizola fosse
netes ou nas Comissões a virem ao plenário registrar um Pitta ou um Maluf da vida. Esses, sim, não têm
presença, a fim de iniciarmos a Ordem do Dia. condições de comprovar na Justiça a origem do patri-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ mônio que adquiriram.
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Os milhões de admiradores de Leonel Brizola
Salomão Gurgel. " vão salvar a reputa9ão desse brasileiro ilustre a quem

_ todos devemos mUito, por tudo que ele fez em defesa
O SR. SALOMAO GURGEL (Bloco/PDT - dos trabalhadores.

~N. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. .Pre- O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
sldente, Sras. e Srs. Deputados, V.Exas. que Inte- peço a palavra pela ordem.
gram esta Casa :onhecem muito bem minha luta O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
contra a corrupçao em todas as esferas do poder _ Tem V.Exa. a palavra.
desde que ocupo a cadeira de Deputado. Na condi-
ção de suplente de Deputado, tenho até sofrido ame- O SR. LUIZ C~~LOS HAULY (PSDB ~ PR.
aças por isso. E é por essa razão que ocupo a tribuna Pela ordem. Sem revls~o do orador.) -: ~r. Pre~ld~n-
para manifestar minha indignação com a reportagem te, a~radeço ~o Embaixador da R~publJca Islam!ca
publicada na revista Veja desta semana, com uma sé- do Ira no ~rasll, Mansour Moazaml, por ter atend.ldo
rie de ilações contra o Dr. Leonel de Moura Brizola, a u.m pedl~o deste Parlamento concernente ~o l.or-
Presidente do POT e uma das figuras mais ilustres da nalJ.sta gaucho da, Gaze~a do Povo, Ren~n Oliveira,
história contemporânea do País. detido naquele pais. Amigos e companheiros do Pa-

C h 'bl' f h' t· raná haviam-nos solicitado intervenção nesse senti-omo se os omens pu ICOS que azem a IS 0- . " .
ria do Brasil estivessem sempre sujeitos a ser atingi- do. Flca~os ~ulto agradecidos a S. ~xa. por essa atl-
dos na sua dignidade e igualados aos que se aprovei- tude. O l~rnallsta, q~e tentava reahz~r !rab.~lho na-
tam da função no Estado brasileiro para praticar a cor- quele paiS, na fronteira com o Afeganlstao, la se en-
rupção, a manchete da revista Veja tem o intuito de li- contra em Teerã e prepara-se para retornar ao Brasil.
guidar figura~ imp~:>rtantes da ~ida pública brasileira, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
f!guras <Jue slmbol~zam o que ha d~ melhor em prol da também que se encerra hoje às 18h o prazo para que
hbertaçao do ~rasll. Pretende leva-Ias p~ra a vala co- as empresas apresentem garantias para a venda da
mum onde estao os corruptos e os ladroes. COPEL. Anunciamos da tribuna semana passada a

Independentemente de partido político, há não-participação de empresa alguma com relação ao
brasileiros patriotas que defendem o País e lutam credenciamento financeiro com a Bolsa de Valores do
contr~ a invasão estrangeira e a entrega de nos- Rio de Janeiro. Esperamos que hoje ocorra o mesmo.
sas nquezas. Há grande preocupação no Estado do Paraná

Sr. Presidente, há na cultura da elite brasileira o com a venda da COPEL. Mais de 90% da população
pensame~t~ de que aquele qu~ não'pre,sta para exe~- está contra essa medida. A COPEL, empresa elétrica
cer a Medicina ou a Engenhana e nao e bem-sucedl- de excelência, conseguiu, num Estado com 10 mi-
do no .Oirei~o deve fazer carreira na política porque po- Ihões de habitantes - a quinta maior economia do
derá ficar nco. País -, auto-suficiência de energia elétrica. É uma

A revista Veja faz a ilação de que, durante a sua empresa de primeira categoria. Possui quadros funci-
vida, o Or. Leonel de Moura Brizola construiu um patri- anais com padrão de alta qualidade, tem investido ao
mônio de 15 milhões de reais, insinuando que S.Exa. longo dos anos no setor elétrico brasileiro e é consí-
se teria aproveitado das funções públicas que exer- derada uma das melhores do Brasil.
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o pOVO do Paraná, entendendo a necessida
de do Governo do Estado, não criou obstáculos
com relação à venda de ações preferenciais e até
de algumas ações ordinárias da COPEL. O Gover
no do Paraná vendeu 60% das ações durante o
mandato, algo que nenhum outro na história do
Estado havia feito, a não ser na constituição da
empresa, em que as Prefeituras participaram com
um percentual para a sua composição. O atual Go
vernador Jaime Lerner foi o primeiro a vender
ações da Companhia Paranaense de Energia Elé
trica.

Estamos torcendo para que não compareça
comprador algum e a empresa permaneça em domí
nio do Estado do Paraná. No mês de janeiro vencerá o
prazo fixado pelo Governo do Estado para a venda.

O momento é inoportuno, Sr. Presidente. A
oscilação nas Bolsas de Valores, a crise mundial
que vivemos, nada favorece a venda de uma em
presa do volume e da monta da COPEL. Há uma
discussão profunda no Paraná sobre o valor dessa
empresa. O Governo avaliou-a em 5 bilhões de re
ais, mais ou menos. Há uma contestação por parte
do Conselho Regional de Economia do Paraná,

.que alega que ela vale muito mais que isso. Outros
especialistas constatam o mesmo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós que
estamos no Parlamento não temos poder algum para
interferir, já que as ações que estão em juízo depen
dem do Poder Judiciário. Torcemos também para que
o Poder Judiciário do Paraná possa impedir o leilão
dessa empresa estadual.

Como da primeira vez, imaginamos que hoje
também não deverá comparecer nenhum compra
dor. O capitalista, o investidor está querendo ver
como ficam as coisas, ou tirar proveito, como é o
caso. Há também o medo da cartelização, de se jo
garem as tarifas no preço mínimo, com um prejuízo
ainda maior para o Paraná.

Posiciono-me contra a venda da COPEL, tor
cendo para que hoje, às 18h, o prazo se encerre sem
que alguém se habilite a comprar a empresa.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo
co/PDT - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, compare
ço a esta tribuna, na tarde de hoje, para tratar de

assunto que afeta, de maneira muito profunda, nós
todos que temos vida pública. Refiro-me à matéria
veiculada na revista Veja, edição desta semana, a
respeito do Presidente Nacional do meu partido, o
engenheiro Leonel de Moura Brizola.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sei
que outros colegas de bancada já ocuparam esta
tribuna para se manifestar sobre o tema, mas não
posso me furtar ao dever cívico de, nesta Casa,
comparecer para examinar alguns aspectos desta
matéria, que merece de todos quantos tenham
consciência cívica, neste País, o mais profundo e
integral repúdio. Imaginem que a revista Veja acu
sa o ex-Governador Leonel Brizola de, no período
de 20 anos, ter promovido o aumento de seu patri
mônio pessoal em quatro vezes.

Tomo como exemplo, para cotejo, para confe
rência, a matéria veiculada na revista ISTOÉ desta
mesma semana. Segundo esta revista, um cidadão
que recorreu a 100 reais em seu cheque especial, em
1993, deve hoje, com encargos e correções, cerca de
160 mil reais. Quantas vezes teria o banqueiro que
emprestou esses 100 reais ao pobre trabalhador, que
usou o seu cheque especial, multiplicado o seu capi
tal? Mil, 10 mil, 1 milhão de vezes? Isso é permitido ao
banqueiro que empresta, através de cheque especial,
a juros de 10% ou 12% ao mês, mas não o é ao Go
vernador Leonel Brizola, que herdou de sua digníssi
ma e pranteada esposa nada menos que quase uma
dezena de propriedades rurais, número hoje limitado
a uma única.

Sr. Presidente, quem, em vinte anos, por
crescimento inercial, não conseguir aumentar seu
patrimônio não está sequer credenciado para dar
sua contribuição à vida pública deste País, por de
clarada incompetência.

O engenheiro Leonel Brizora foi Governador três
vezes e é um símbolo, uma referência do comporta
mento ético na vida pública deste País. Assim, não acei
tamos que seu nome seja enxovalhado por pessoas in
teressadas em tomar todo mundo igual. Alguns partidos
que compõem a base do Governo estão mergulhados
em acusações de corrupção, mas agora, para que não
se consiga separar o joio do trigo, querem também tingir
de joio quem, na verdade, é trigo.

Sr. Presidente, o patrimônio do Governador
Leonel Brizola, desde 1993, era composto - pecua
rista que é - por muitas cabeças de gado. A revista
Veja supõe que nenhuma das vacas de propriedade
do Sr. Leonel Brizola tenha procriado. Seria uma cri
ação de vacas solteiras que não aumentam o reba
nho? Como é possível tanta ignomínia, tanta solér-
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cia a serviço de um establishment que quer nivelar ro, em nome do PSDB, cumprimentar o Presidente do
por baixo os demais partidos que o apóiam? PDT de São Paulo, Deputado José Roberto Batochio,

O povo, porém, não se deixa enganar. Se o di- pelo brilhante discurso proferido há pouco.
nheiro ficar apenas depositado durante vinte anos, Estamos realmente vivendo um processo muito
como o salário mínimo de José da Silva, na cader- difícil, pois a imprensa acusa sistematicamente pes-
neta de poupança, a 0,78% de juros ao mês, contra soas públicas, como ex-Governadores, ex-Prefeitos,
os 10% que o banqueiro cobra no cheque especial, ex-Deputados Federais e Estaduais, inclusive Depu-
em 20 anos este dinheiro terá sido multiplicado por tados em exercício. A culpa disso não é só da situa-
muito mais de 4 vezes. ção política, mas também da Justiça brasileira. Deixo

Sr. Presidente, estamos vendo o Congresso registrado um protesto: nossa Justiça precisa ser
Nacional e a vida pública serem sitiados permanen- mais ágil e dinâmica para punir seja quem for, a fim de
temente por matérias desta natureza. Gostaria de que haja independência e liberdade neste País.
lembrar à Casa que uma direção fraca e um Presi- Cumprimento mais uma vez o Deputado José
dente fraco fazem fraca a forte instituição. Basta, Sr. Roberto Batoch'lo, representante de meu Estado,
Presidente! Não temos juízes públicos para fazer juí- onde peside o grande PDT.
zos e julgamentos de superfície. Não aceitamos O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente
essa equiparação por baixo, feita por alguns órgãos peço a palavra pela ordem. '
d.e im~re~sa ,?este País. Os que têm dignidade na O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sam aio)-
vIda publica tem o dever de protestar e falar em favor li V E , P
dos inocentes, dos corretos e daqueles que não que- em. xa. a pa avra.
rem enxovalhar para confundir a opinião pública, O SR. A~~NZOAR ARRUDA (PT.- PB. Pela or-
uma vez que sendo todos iguais não há por que es- demo Sem revlsao do orad~r.) - Sr. PreSidente, Sras. e

, , Srs. Deputados, antes de Ingressar no tema que me
colher o~elho~.. traz à tribuna, quero associar-me às manifestações

MUito obngado, Sr. PreSidente. de solidariedade ao ex-Governador Leonel Brizola e
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a dizer que concordo com o importante discurso do Oe-

palavra pela ordem. putado José Roberto Batochio, que foi extremamente
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - corajoso ao se pronu.nciar sobre quest~o c?m a qual é

Tem V.Exa. a palavra. precIso ter mUito CUidado. Do co~tráno, f1c~em.os o
, . tempo todo respondendo a questoes que nao tem a

O SR. J.O~E GENOINO (PT - SP.. Pela or- menor consistência. Infelizmente, o estrago já está fe-
dem. Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, o ito na medida em que o episódio ganha uma dimen-
assunto é importante. Queremos aqui nos associar são pública, como aconteceu com essa reportagem.
à bancada do POT nessas manifestações de soli- Mas quero, Sr. Presidente, manifestar-me espe-
dariedade ao Governador Leonel Brizola. Pode- cialmente sobre a interrupção das negociações que vi-
mos divergir, mas não questionar a seriedade e o nham acontecendo, e já estavam na iminência de uma
seu comportamento correto ao longo da vida, prin- conclusão, entre o Sindicato Nacional dos Docentes
cipalmente quanto ao trato da coisa pública. das Instituições de Ensino Superior - ANDES, o Sindi-

Sr. Presidente, queremos deixar claro que não cato N~cional dos Servid~r~s ?~S Escolas T~nicas
temos nada a ver com essa denúncia apresentada FederaiS - SINASEF e o ~Jn.!steTlo ~a Educa980· Pelo

.. '. que me consta, as negoctaçoes comam relativamente
p:la r:vlsta Vela, à.qual alguns mel?s de comunJca- bem, pois caminhava-se para uma conclusão e, evi-
ç~o vem tentando Vincular o PT, particularmente o do dentemente, para o término da paralisação.
RIO Grande do Sul. .

. _ Ocorre que, num determinado momento,
A~ravé.s do Pre.sldent~ do PDT. de S~o P.aulo, após ter sido lida uma minuta de termo de acordo

transmito mJnh~ mamfestaçao de apoIo e sohdaneda- em que se previa um montante de aproximada-
de a Leo.nel Br~zola e à bancada do PDT. mente 363 milhões de reais para o Orçamento e

MUito obngado~ mais algumas questões relativas às categorias
A SRA. ZULAIE COBRA - Sr. Presidente, peço dos docentes o Governo se levantou da mesa de

a palavra pela ordem. negociações dízendo que não havia mais acordo,
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - que as negociações estavam suspensas e que,

Tem V. Exa. a palavra. portanto, não existiam mais esses recursos.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSOB - SP. Pela or- Em seguida, tentou-se atribuir à base parlamen-

demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, que- tar do Governo a responsabilidade por tal suspensão.
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Inclusive, é importante que essa base se pronuncie, O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
porque, segundo notas divulgadas na imprensa, o Lf- - Tem V. Exa. a palavra.

der d~ G~verno na Câ~ara, Deputado Ar~aldo Madei- O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT _
r~, t:na sido? responsavel pel~ ~uspensao das .neg~- PE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)
claçoes. Por ISSO, em caso posrtlvo, S.Exa. precisa dl- - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Co-
zer qual foi a ra~~o, para que e.fetivame~te se esclar~- missão Especial que analisa a PEC n° 407, de
ça a responsabilidade sobre a Interrupçao das negocl- 2001, sobre a prorrogação da CPMF até dezem-
ações. E preciso que se apresente, sobretudo, um ca- bro de 2004, recebe hoje o Secretário da Receita
minho para solucionarmos essa greve, que ameaça a Federal, Dr. Everardo Maciel, que virá defender a
população com a interrupção de todo o ano letivo e até aprovação da proposição e a importância desse
mesmo com o cancelamento do exame vestibular. instrumento na arrecadação federal.

Par~ceque é e~atame~te aí que o Governo quer É espantosa, Sr. Presidente, a forma como
chegar. Ficou-nos a Impressao de que o Poder Execu- esta matéria vem sendo tratada pelos governis-
tivo pretende que efetivamente não ocorra o exame tas, no intuito de prolongar a existência de uma
vestibular nem nas universidades nem nos Centros contribuição que, batizada de provisória, há muito
Federais de Educação. Essa é a pretensão dele, por- perdeu sua função e finalidade, haja vista que o
que, apesar de a negociação prosseguir e de serem - motivo de sua criação já não faz parte sequer da
digamos assim - estabelecidas todas as condições justificativa do Relator para a sua manutenção,
para o acordo, o Governo recuou. É como se tivesse segundo os argumentos do próprio Relator, De-
apresentado uma proposta para que os grevistas não putado André Benassi, em seu voto, que diz:
a aceitassem. Assim acontecendo, o Governo teria N é' b d CPMF
um pretexto para que a paralisação continuasse, por- ~ m rito, a ?o rança a reve-
que ele é que está paralisando as universidades, as JO!!-s~. Impo~antedmst~rumdentode arre~ada-

, . . d li I çao ,mancelra, es ma o a proporcionar
escolas tecnlcas e os Centros FederaiS e ecno 0- Ih t . t" à t· 'bl'
gia. Temos a impressão de que o Governo quer che- m~ ~r raJ~ 0r~. s Imança~ p~ Icas e ao
gar exatamente a esta situação. Mas por quê? propno con ro e Isca por pa e o governo.

Em seguida, o Ministro Paulo Renato Souza, Fazend.o ~ma rápida retrosp:ctiv~ .no pro-
com a arrogância que lhe é peculiar, diz que o proble- ces,so de cna~ao da CPMF, o entao Mml~t.ro da
ma é que os aposentados seriam mais beneficiados Saude, .Dr. Adlb Jatene, homem de caráter III~ad?

do que os professores com doutorado que estão em ~ respelt~d? por todos que ~o~hecemsua traJeto-
início de carreira - como se o Ministro pudesse falar r1~~ d~ me,dl~o e home~ p~bhco, es~eve em au-
por esses professores, como se as assembléias da dlencla, p.ubllca na Comlss~o Especial que trata
categoria já não respondessem a essa questão, da matena. e ~r.gumentou, h.ter~l~ente, conforme
como se não existisse, efetivamente, uma anuência notas taqUlgraflcas da Comlssao.

de toda a categoria para resolver o problema nos ter- Vamos aplícar esses recursos no pro-
mos do acordo que havia sido proposto e aceito pelo grama do leite; na revalorização dos proce-
próprio Governo. dimentos ambulatoriais e hospitalares; va-

Ora, é evidente que o Governo pretende que a mos ap~car e~ses recurs?s nas aç?es da
população, por causa do cancelamento do vestibular, Fundaçao NaCIOnal de S~ude, espec/almen-
manifeste-se contra a greve, o que é um absurdo. A te n~ ~ontrole de endemIas e no saneamen-
população precisa estar alerta, porque a responsabili- to bas/co.
dade pela continuidade da greve é única e exclusiva- É uma vergonha, Sr. Presidente, a forma des-
mente do Poder Executivo. Ao dizer que o problema é respeitosa com que o Governo Federal trata com o
das emendas parlamentares. tem por objetivo que a povo brasileiro, que foi descaradamente enganado
população se manifeste contra os Parlamentares. Na quando levado a acreditar que a criação de mais um im-
verdade, a responsabilidade é do Governo, porque as posto seria essencialmente para a melhoria de sua qua-
fontes de pagamento existem. O Governo não preten- Iidade de vida. O que vemos, na realidade, é que a
de, de fato, resolver o problema das universidades CPMF tem servido de mecanismo para o Governo aten-
simplesmente porque não quer. der às exigências do FMI e, desta forma, penalizar o ci-

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente, dadão brasileiro, que cometeu um único erro, acreditar.
peço a palavra pela ordem. Era o que tinha a dizer.
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O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Esses recursos serão destinados à implementa-
Presidente, peço a palavra pela ordem. ção de 2 mil subprojetos comunitários, beneficiando

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - 120 mil famílias em 177 Municípios do Estado do Ceará.
Tem V.Ex" a palavra. O Projeto São José, na sua Fase 11, tem os se-

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB guintes objetivos: permitir investimentos orientados
- CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - para a criação de infra-estrutura e a geração de em-
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi realizada prego e renda para as camadas mais pobres do meio
no dia 29 de outubro passado a solenidade de assina- rural; permitir a descentralização das tomadas de de-
tura do Acordo de Empréstimo entre o Governo do cisões com as associações comunitárias, que serão
Estado do Ceará e o Banco Internacional de Recons- responsáveis pela priorização, pelo planejamento,
trução e Desenvolvimento para execução do Projeto pela execução da implantação e pela operacionaliza-
São José li, no período 2001/2004. ção do investimento, com o apoio do Conselho Muni-

A solenidade contou com a presença do Gover- cipal de Desenvolvimento Sustentável; e estimular a
nador do Estado, Tasso Jereissati, do Vice-Governa- criação e o fortalecimento das organizações comuni-
dor, Dr. Beni Veras, do Diretor do Banco Mundial para tárias.
o Brasil, Dr. Vinod Thomas, do representante do Bra- A decisão do Banco Mundial de financiar a se-
sil na Diretoria do Banco Mundial, Dr. Luis Antônio gunda etapa do Projeto São José foi precedida de cri-
Balduíno, do Especialista em Desenvolvimento Social teriosa avaliação por parte dessa instituição financei-
e Ambiental para a América Latina e Caribe, Dr. Luis ra internacional, que tem tradição de rigidez na apro-
Coirelo, do Oficial Principal do BIRD no Brasil, Dr. vação de projetos que envolvam a alocação de recur-
Antônio Rocha Magalhães, do Supervisor do Banco sos do Banco. Só após comprovada a eficácia do pro-
Mundial, Dr. João Barbosa de Lucena, de Secretários jeto, decidiu o BIRD pelo financiamento da segunda
de Estado e de representantes do corpo técnico do etapa.
Projeto e de associações comunitárias. Como na primeira fase, a eletrificação rural e o

O Projeto São José, criado pelo Governo do abastecimento de água são os dois principais sub-
Estado do Ceará como um instrumento de redução programas. Ao iniciar a primeira etapa, em 1995,
da pobreza, tem-se constituído no principal instru- apenas 25% da população rural contava com ener-
mento de ação do Estado para o fortalecimento das gia. Em 1999, essa meta já foi bastante ampliada:
comunidades rurais, com a preocupação básica de 63% da população tinha acesso à energia elétrica,
geração de emprego e renda. com a implementação do Programa Luz no Campo.

Criada em 1987 e testada como instrumento de Nesta segunda fase, a meta é alcançar o índice de
fortalecimento do semi-árido, a experiência de apoio 95% até o ano 2003.
aos pequenos produtores e grupos comunitários pas- Em função das estiagens prolongadas que se
sou a denominar-se Projeto São José em 1995. Sua vêm repetindo ciclicamente, o Projeto São José li ele-
implementação e sua consolidação deram-se em um geu também como prioridade máxima· o abasteci-
trabalho de parceria envolvendo o Governo do Esta- mento de água. Na primeira fase, foram implementa-
do, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento dos 970 projetos integrados (tratamento, adução e li-
Sustentado e as organizações comunitárias que con- gação), além da mecanização agrícola. Na segunda
gregam os pequenos produtores rurais que acompa- fase, serão implementados 2 mil projetos, benefician-
nham e avaliam a implantação do Projeto. do todos os Municípios do Estado, exceto aqueles

Desde a sua efetivação, em 1995, o Projeto São que compõem a região metropolitana.
José já foi implementado em 177 Municípios, tendo Da mesma forma como se operou na primeira
como beneficiárias 5.032 comunidades, com o aten- fase, o Projeto São José alcança resultados positivos
dimento de 333.344 famílias, em 5.809 subprojetos, exatamente pela seriedade na aplicação do dinheiro
com alocação de 211 milhões de reais. público e na efetiva participação da comunidade.

Para dar prosseguimento a essa experiência O Projeto São José faz parte hoje da agenda do
exitosa, o Governo do Estado do Ceará celebrou Governo do Estado do Ceará, onde o espaço do soci-
esse acordo de empréstimo com o Banco Mundial no aI foi ampliado de forma a incluir toda a população
valor de 50 milhões de dólares. Desse total, 37,5 mi- marginalizada no processo de desenvolvimento, em
Ihões de dólares advirão do BIRD e 12,5 milhões especial os segmentos que vivem em áreas onde as
como contrapartida do Governo do Estado e das co- secas são mais freqüentes e prolongadas, com uma
munidades beneficiadas. base econômica frágil.
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Para ampliar a eficácia do Projeto São José 11, o derais, sem contar os pedágios municipais que estão
Governo do Estado desenvolverá parcerias com Mu- surgindo nos Estados.
nicípios e com a sociedade civil organizada, enten- Sr. Presidente, além do assustador número de
dendo que essa pa~ceri~ é funda~ental ~a~a o pr~- pontos de cobrança, a proliferação dos pedágios im-
cesso de descentrallzaçao das polltlcas publicas cUJa pressiona porque o Governo concedeu o melhor das
implementação exija um efetivo controle social. rodovias. Em Estados como Rio de Janeiro, Paraná,

Era o que tínhamos a dizer. Rio Grande do Sul e São Paulo quase todos os tre-
O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, chos de pista dupla foram concedidos à iniciativa pri-

peço a palavra pela ordem. vada, e existem outros tantos em processos de dupli-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - cação que, tão logo fiquem prontos, serão entregues

Tem V.Exa a palavra. para a exploração da iniciativa privada.
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or- Na maioria dos países que adotaram o sistema

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- de concessão, Sr. Presidente, cabe à iniciativa priva-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para da construir rodovias novas, de alto padrão, cobrar
comunicar que foi realizada na BR-1 01, na sexta-feira pedágio e, depois de vencido o contrato, entregar ao
próxima passada, uma grande manifestação contra Governo a estrada. No Brasil, salvo pequenos trechos
os altos pedágios e a forma de privatização da rodo- de duplicação e pequenas extensões de rodovias,
via. O movimento, que contou com o apoio de grande basta recuperar e manter para cobrar pedágio. No ex-
parte dos motoristas que passavam no local, concen- terior, o programa de concessão prevê a existência de
trou-se próximo ao Termas Aquamerican e distribuiu rodovias alternativas para quem não deseja pagar pe-
mais de 20 mil panfletos, alertando a população dágio. No Brasil, Sr. Presidente, nos principais trechos
quanto ao número e ao valor dos pedágios que serão privatizados praticamente não há saída, pois as alter-
implantados após concretizada a privatização. nativas, quando existem, estão em péssimo estado. A

A manifestação, Sr. Presidente, foi uma das mai- maioria.dos u~uários afirm~ que o pedági? é caro, e
ores já realizadas em estradas federais, e os motoris- os caminhoneiros e as entidades patronais do setor
tas aderiram porque sabem dos prejuízos que terão de transpo~e, habituados a r~a.lizar estudos de custo
comesse modelo de privatização. Para se ter uma no setor, afirmam que o pedaglo aumenta o valor do
idéia, com todos os postos de pedágio funcionando, frete em 25%.
uma pessoa que fizer uma viagem de Vitória, Espírito Por essas e outras razões que já tivemos a opor-
Santo, a Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tunidade de expor em momentos anteriores, Sr. Presi-
terá seus custos aumentados em no mínimo 100 rea- dente, é que somos contra o processo de privatização
is, e na viagem de ida e volta de Campos para o Rio de mais esse trecho da BR-1 01, e vamos lutar para
de Janeiro, no Estado do Rio, um caminhão pagará 70 que outras alternativas sejam colocadas em prática,
reais e um carro de passeio 23 reais de pedágio. como as receitas provindas de imposto sobre com-

as moradores dos Municípios situados às mar- bustíveis e a criação de fundos rodoviários.
gens da BR-101 estão conscientes e apreensivos Muito obrigado.
com a priyatização da ro?ovia, pois sabem que,.~nt~~ O Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
outras COisaS, aumentara o des~mprego na reglao, Ja art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei-
que com a cobrança de pedágiO aume~tará o .pre~o ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
do frete nos transportes de cargas e mUitos delxarao Pedro Valadares 1° Suplente de Secretário.
de comprar produtos fabricados nesses Municípios. '

Assim como das outras vezes em que me pro- O SR. CHIQUINHO FEITOSA - Sr. Presidente,
nunciei sobre a questão da terceirização das rodovi- peço a palavra pela ordem.
as, manifesto-me contra essa prática porque ela não O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
tem beneficiado em quase nada o cidadão comum. O V.Exa a palavra.
único resultado concreto é o aumento de encargos O SR. CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE. Pela
para o bolso do trabalhador. Andando na contramão ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr Presiden-
dos países desenvolvidos, que têm em média 2% de te, Sras. e Srs. Deputados, a Federação das Empre-
suas estradas em mãos da iniciativa privada, o Brasil sas de Transportes Rodoviários dos Estados do Cea-
já repassou mais de 5% das estradas asfaltadas para rá, Piauí e Maranhão - CEPIMAR lançou recente-
gestão de terceiros, contando com mais de 300 pon- mente, em Fortaleza, o Banco de Dados do Transpor-
tas de pedágios somente em rodovias estaduais e fe- te Coletivo de Passageiros do Ceará. O evento come-
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morou também o aniversário de 12 anos da perda de lavouras e, conseqüentemente, a fome.
CEPIMAR e o segundo aniversário do Memorial Foto- Fome cruel, que levou a população tauaense ao de-
gráfico do Transporte Coletivo de Passageiros do sespero e ao saque de alimentos.
Estado do Ceará, exposição fixa com mais de 500 re- Foi constrangedor, sem dúvida, para aqueles ci-
gistros fotográficos históricos sobre o transporte de dadãos trabalhadores, chefes de família ciosos da
passageiros em nosso Estado. sua dignidade, ter de buscar alimentos para os seus

Assim como o Memorial Fotográfico, o Banco filhos nos saques das estradas.
de Dados é uma ação pioneira da CEPIMAR no res- Cearense que me orgulho de ser e, sobretudo,
gate da história do transporte coletivo de passageiros sertanejo dos Inhamuns, sinto esses problemas com
no Ceará. "A idéia de um banco de dados surgiu em muita preocupação.
decorrência do Memorial", diz o geógrafo Adamastor Não basta lamentar apenas o sofrimento dos
Moreira Tôrres, responsável pela pesquisa dos dois nossos irmãos cearenses. É necessário, é forçoso
acervos. "O Memorial é uma exposição fotográfica do que tomemos providências para evitar novas calami-
transporte de passageiros do Ceará, e havia a neces- dades.
sidade de termos essas informações escritas tam- Uma medida nesse sentido é, sem dúvida, a
bém resgatadas e catalogadas. Assim surgiu a idéia transposição das águas do Rio São Francisco, que,
da criação do Banco de Dados", comenta Adamastor. aliada a outras ações, modificará o semi-árido nor-

Foram necessários dois anos e meio de pesqui- destino.
sas em bibliotecas e arquivos públicos, na Academia Essa iniciativa, já tão anunciada, precisa de sair
Cearense de Letras, na Assembléia Legislativa do do papel e tornar-se realidade. A transposição já foi
Ceará, na Câmara Municipal de Fortaleza, nos Insti- promessa por muito tempo.
tutos do Ceará - Histórico, Geográfico e Antropológi-

Com a transposição, teremos os rios e os açu-
co, contando ainda com a ajuda de colecionadores e des da região dominados, com volume de águas con-
pesquisadores, além de almanaques e jornais, para trolado, orientados para o atendimento das necessi-
reunir o material. As maiores fontes de pesquisa fo- dades de cada latitude da zona árida.
ram os jornais O Povo, Gazeta de Notícias e Correio
do Ceará, em ed ição desde as primeiras décadas do O que falta para tornar a transposição realidade?
século passado. Vale aqui um registro de estranheza. É que cer-

as serviços oferecidos pelo Banco de Dados é tas forças políticas do Nordeste, felizmente de escas-
gratuito e poderão ser acessados pela população por so prestígio, enfrentam de maneira primária a trans-
computador na sede do SEST/SENAT. Uma das me- posição. Apegados a uma política de campanário,

. tas do projeto é futuramente colocar o Banco de Da- que já não tem vez no Brasil, alguns políticos colo-
dos na Internet. cam-se contra o projeto. Está comprovado, do ponto

de vista técnico e macroeconômico, que nenhuma
Formulamos parabéns à CEPIMAR por mais sub-região nordestina terá prejuízos com a transposi-

esse passo seguro em direção à modernidade. ção, até porque as águas transpostas serão as que
Sr. Presidente, volto, constrangido e triste, a tra- atualmente são jogadas no Atlântico.

tar de assunto que está, mais uma vez, presente no Dizem que o pior cego é aquele que não quer
cotidiano do Nordeste: a seca. ver. Felizmente para o Brasil, os piores cegos da polí-

Cidades importantes da Região sofrem a ame- tica nordestina não são muitos, e são conhecidos pela
aça do racionamento d'água, incluindo-se entre es- sua estreiteza de idéias.
sas Fortaleza, Recife e Campina Grande. A própria vontade política, tão propalada como

Écruel o espectro da seca, que transcende os limi~ necessária a um empreendimento dessa envergadu-
tes das localidades interioranas e ameaça centros popu- ra, já se manifestou. O bem-estar do sertanejo nor-
lacionais de alta significação para a vida nordestina. destino, esse herói de tantas gerações, exige que a

No Ceará, algumas regiões do interior - entre as transposição se faça, sem mais delongas e sem firu-
quais destaco a dos Inhamuns - enfrentam a estia- las demagógicas.
gem prolongada, a seca inclemente que tudo queima, Aliás, Sr Presidente, quando Euclides da Cunha
desde as roças de subsistência até a esperança do afirmou que "o sertanejo é antes de tudo um forte", fa-
sertanejo. zia literatura, mas afirmava também uma verdade so-

Em Tauá, terra de gente aguerrida, habituada a ciológica. E os sertanejos da minha terra comprovam
lutar duramente pela existência, a estiagem trouxe a freqüentemente essa assertiva.
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É com esse espírito que o Município de Tauá gre e com a Empresa de Transporte Flores, do Rio
homenageou, merecidamente, um desses fortes. Tra- Grande do Sul e do Rio de Janeiro, respectivamente.
ta-se do Sr. ~~i1iano Fe.rreira F~rro, que completou 94 Faço questão de registrar que o Prêmio ANTP
anos bem vIvidos no dia ~ de Julho passado. Quase de Qualidade engrandece o Ceará, pois é uma distin-
100 ano.s d.e trabalho proflcu~, de exe~plos marcan- ção que enobrece não apenas a Empresa Vitória
tes de dignidade e de elevaçao de espmto. como o segmento de transporte naquele Estado. Diri-

Emiliano integra uma estirpe de fortes, já reve- gentes da transportadora agraciada, inclusive, credi-
renciada aqui, quando esta Casa homenageou seu tam a vitória repetida ao profissionalismo e ao empe-
tio "Né Parmênio". Tendo nascido no ano distante de nho de quantos integram os seus quadros.
1907, na Fazenda Belém, nosso homenageado pas- Quando receber o Prêmio no dia 3 de setembro
sou a ~iver n~ Fazenda Várzea (a~bas em ~au~~, em Porto Alegre, no XIII Co~gresso Brasileiro d~
on~e ainda hOJe .recebe provas con!lnuadas e slgnlfl- Transporte e Trânsito, a Empresa Vitória estará mos-
cativas do respeito .~e seus conterraneos. trando ao País inteiro a capacidade do empresariado

Em 1999, Em.lhano sofre~ ~ ru~e golpe, quan- cearense e nordestino no segmento de transporte.
do sua esposa Mar~a da Concel?ao (Mimosa) falece~, Meus parabéns aos agraciados e à comunidade
aos 87 anos, depoIs de sete decadas de uma convl- cearense .
vência feliz e admirável. O casal deu ao Brasil uma .
prole numerosa: 11 filhos, 47 netos, 47 bisnetos e 1 O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a
trineto. palavra pela ordem.

Mesmo assim, sua luta continuou sem trégua. O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
Externamos aqui o desejo, que não é apenas V.Ex

a
a palavra.

nosso, mas de grande parte da comunidade cearen- O SR. RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.
se, notadamente a dos sertões dos Inhamuns, de que Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabamos
"seu" Milu fique conosco ainda por muitos anos, rea- de fazer uma reunião da Frente Parlamentar da Habi-
firmando as grandes qualidades positivas que fazem tação e Desenvolvimento Urbano e decidimos enca-
o apanágio da sua personalidade. minhar, por intermédio da Comissão de Defesa do

Sr. Presidente, paralelamente às notícias amar- Consumidor, denúncia ao Ministério Público contra a
gas acerca da ação cruel da seca no Nordeste, che- maioria dos bancos, que não estão financiando as ha-
ga-nos uma informação positiva ligada à nossa Re- bitações populares nem cumprindo a lei, em termos
gião. É que a Empresa Vitória - Organização Guima- de financiamento e de juros. Estão cobrando juros
rães foi escolhida para receber o Prêmio ANTP de acima da legislação.
Qualidade Nacional na categoria de Operadora Ro- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os jorna-
doviária. is do último final de semana nos dão conta de que o

O Prêmio ANTP de Qualidade tem como objeti- BRADESCO, fechando suas contas referentes aos
vo estimular o desenvolvimento gerencial das opera- três primeiros trimestres deste ano, já aponta para um
doras e dos órgãos gestores do transporte e do trânsi- lucro de cerca de um bilhão e quinhentos milhões de
to. Os critérios para sua outorga são: qualidade de reais. Em três trimestres! Serão dois bilhões de reais
vida para o cliente; liderança; melhoria contínua; parti- ao ano, se as coisas no último trimestre continuarem
cipação e desenvolvimento dos funcionários; respos- como andam. Também se especula que o Banco Itaú
ta rápida; enfoque preventivo e qualidade do projeto; não ficará atrás, e poderá registrar um lucro da mes-
visão de futuro a longo alcance; gestão baseada em ma ordem de grandeza.
fatos; desenvolvimento de parcerias; responsabilida- É muito bom, Sr. Presidente, que duas de nos-
de pública e cidadania; foco nos resultados; inovação, sas instituições bancárias estejam demonstrando
criatividade e comportamento transparente. esse altíssimo nível de solidez e lucratividade. Signifi-

Diante desse elenco enorme e selecionado, a ca que o Sistema Financeiro Nacional não tem muito
Empresa Vitória, nordestina e cearense, conseguiu de que reclamar, que os depositantes e investidores
pela segunda vez a consagração da escolha. podem ficar tranqüilos e que a economia não nos tra-

Esse prêmio, distribuído de dois em dois anos a rá grandes sustos.
três empresas rodOViárias pela Associação Nacional No entanto, Srs. Deputados, como Coordenador
de Transportes Públicos, é conquistado pela segunda da Frente Parlamentar da Habitação e Desenvolvi-
vez consecutiva pela Empresa Vitória, que, neste mento Urbano no Congresso Nacional, alguma coisa
exercício, reparte o galardão com a Carris Porto Ale- ainda me assusta. O Brasil exibe um déficit de mais



Não conheço o valor do seu patrimônio, mas sei
que Leonel Brizola merece a confiança do País - por
tanto, a minha também. Assisti à defesa de sua honra
feita pelos seus companheiros de partido, e. gostaria
de apoiá-los, juntamente com o Deputado José Ge
noíno. Faço isso tranqüilamente. O Brasil precisa de
figuras confiáveis, e tem tido, ao longo de muitas dé
cadas, o engenheiro Leonel Brizola. Como ele, o Go
vernador Olívio Dutra e muitas outras figuras gaúchas
têm marcado a trajetória política do País, suscitando
divergências com esse ou aquele grupo, mas sempre
sob o manto da conduta ética, visando aos interesses
nacionais.

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna como
Vice-Presidente da Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização. No momento, discu
tem·se nesta Casa mudanças regimentais. Embora
essa Comissão já venha passando por mudanças, é
preciso adaptar seu funcionamento aos novos tem
pos. Inicialmente, ela funcionava durante alguns me
ses, apenas na época da elaboração orçamentária, e
depois se extinguia. Naturalmente, os Deputados e
Senadores participavam prioritariamente de outras
Comissões. Hoje é comum a criação de Comissões
Parlamentares de Inquérito, assim como de Comis
sões Extraordinárias, essas últimas para examinarem
medidas provisórias. Nelas, a participação não pode
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de 6 milhões de moradias, déficit esse concentrado, mos certos de que o Dr. Geraldo Brindeiro não estará
em 95%, nas camadas de menor poder aquisitivo. desatento a essa problemática.
Isso significa que dezenas de milhões de brasileiros É muito bom que os bancos tenham lucros, Srs.
sequer são cidadãos, pois sequer podem indicar um Deputados, muitos lucros, altos lucros, mas não é
endereço onde residam, o que os leva ao descompro- bom que isso desvitalize, inviabilize ou destrua a ca-
misso com a cidadania. E daí se justifica o aumento, a pacidade criativa de nossas empresas, concentrando
olhos vistos, da violência urbana, da criminalidade, da nas mãos de umas poucas instituições financeiras
mendicância e da prostituição. preciosos recursos, que poderiam estar muito melhor

Sr. Presidente, o Brasil não tem uma política de alo~d?s no atendimento das necessidades do povo
habitação para acudir a esses deserdados. É o único brasileIro.
país do mundo que se dá ao luxo de descontar, do sa- Muito obriga;to, Sr. Presid~nte.

lário de todos os trabalhadores, 8% para o Fundo de O SR. VIRGILlO GUIMARAES - Sr. Presidente,
Garantia do Tempo de Serviço. Oito por cento da mas- peço a palavra pela ordem.
sa salarial do País, Srs. Deputados, é muito dinheiro, O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
que deveria estar sendo aplicado numa política habi- V.Exa a palavra.
tacional. Mas não temos pofítica habitacional. Des- O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
pontam aqui e ali iniciativas de governo, tímidas, es- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quálidas, descoordenadas, ineficazes para resolver o Sras. e Srs. Deputados, antes de entrar no assunto
problema habitacional brasileiro. Está-se vendo que que me traz à esta tribuna, não poderia deixar de re-
não resolvem nada. gistrar que, como autor do requerimento à Câmara

Resta a iniciativa privada. As construtoras e in- Municipal de Belo Horizonte que resultou na conces-
corporadoras, um dos mais importantes segmentos são ao Presidente do PDT, o ex-Governador Leonel
de nossa economia, vêm aventurando-se na constru- Brizola, do título de cidadão honorário, reafirmo as ra-
ção de moradias, com elevados riscos, sem o res- zões que me fizeram pleitear a concessão daquele tí-
guardo de uma legislação institucional adequada, su- tulo.
jeitas ao paternalismo dos tribunais e ao descaso do
Estado. Alguns bancos financiadores das construto
ras, Sr. Presidente, no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, estão promovendo um verdadeiro con
fisco do setor imobiliário, com procedimentos injustifi
cáveis e predadores. Tais bancos vêm descumprindo
sistematicamente a legislação pertinente, especial
mente a Lei n° 4.380/64, recepcionada como lei com
plementar pela Constituição de 1988.

Esses bancos, Srs. Deputados, contrariam fron
talmente a lei quando cobram juros acima de 10% ao
ano; quando, além disso, acrescentam a isso mais ju
ros, agora de 2%, para o FUNDHAB; quando corri
gem as amortizações ou os saldos devedores pela
Taxa Referencial, a TR; quando distorcem a correção
monetária do saldo devedor, atualizando-o antes da
amortização; quando se utilizam de índices financei
ros, e não setoriais, na atualização de valores; quan
do impõem um contrato-padrão, sujeitando as cons
trutoras a se eximirem de sua capacidade de negocia
ção, e uma série de outras distorções.

Estamos atentos a isso. Estamos requerendo,
na Comissão de Defesa do Consumidor, o envio de
uma denúncia ao Ministério Público Federal, deta
lhando cada procedimento predador, cada descum
primento da legislação federal, cada distorção. Esta-
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ser permanente, mesmo porque a Comissão não é mentares que se encontram em seus gabinetes e nas
permanente. Mas a Comissão do Orçamento funcio- Comissões Permanentes ou temporárias que ve-
na hoje 12 meses por ano. nham ao plenário para registrar presença.

E mais, a Comissão Mista, que antigamente fun- O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
cionava separadamente na Câmara dos Deputados e palavra pela ordem.
no Senado Federal, tem sido reforçada a cada ano O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
com novas atribuições. Desde a CPI dos anões, vem V.Exa a palavra.
dese.mp~nh~ndo papel fiscalizador., ~oi atribuída ,à O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Comlssao Mista de Orçamento a analise de uma se- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Ordem do
ri~ de relatóri~s r.eferentes à Lei de Respons~bilidade Dia está caindo de morte por inanição. Os Deputados
Fiscal, o que e fe'~~ ao lo~~o de todo o ~no. Ja recebe- não confiam em que ela se inicie às 16h, e normal-
mos este ano vanos Ministros que vieram ao Con- mente ela tem início às 17h30min ou às 18h por falta
gresso Naci.onal apresenta.r os.relatórios da execução de quorum. Os Deputados fazem de conta que estão
orçamentána, das metas fiscaiS e outros. fazendo alguma coisa aqui no plenário, porque a

Temos hoje a importante função de fiscalizar a Ordem do Dia não tem hora certa para começar.
execução orça~entária, fun~ão tão reclamada, tão Chegou a hora de o Presidente sentar-se à
cobrada, mas tao pouco praticada por esta Casa. Por mesa, convocar os Deputados, encerrar as Comis-
isso,. Sr. Presidente, chego~ o~omento de ~e rever o sões e começar a votar. Está ficando insuportável a
funCionamento dessa Comlssao. Ela devera ser per- maneira como a Ordem do Dia está sendo empurrada
manente e prioritária para os ~eus membros. Os De- com o Pinga-Fogo e o Grande Expediente. Lamenta-
putados e Senadores que a Integram, como ocorre velmente estamos vivendo um processo de esvazia-
com as demais Comissões permanentes, deverão ser mento do plenário da Câmara dos Deputados.
somente suplentes nas outras. Na Comissã~ d~ Orça- O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) _ V. Exa

ment~ deve~ ter ~eu palco perma~ente e principal de tem toda a razão, Deputado José Genoíno. Estamos
atuaçao. ASSim, fmalmente ela vai transformar-se no aguardando apenas o quorum regimental para iniciar-
que de~a se espe.rou. como resultado posit.iv~ da ~PI mos a Ordem do Dia.
dos anoes, ~ue smallzou p~ra o povo brasllelr? a_IIm- O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES _ Sr. Presidente
peza nos metodos de funCIonamento da Comlssao e I I d '
sua forte moralização. peço a pa avra pe a or em.

. _ - O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
Sr. Presidente, quero, entao, chamar a atençao V E a I

dos tantos Parlamentares que se dedicam, em outras . x a pa avra. . _
Comissões, à revisão do nosso Regimento Comum e O SR. VIR~~L10 GUIMARAES (PT ~ MG. Pela
do Regimento da Câmara dos Deputados, porque são or~em. Sem revlsao do ora?or.) - S~. Presidente, de-
eles que podem decidir sobre o funcionamento da seja; com~lementando a mformaçao do Deputad?
Comissão. O Parlamentar que fizer parte da Comis- J~se Genomo, que te~ perman~.ntemente essa POSI-

são Mista de Orçamento, repito, deve ser apenas su- çao, esc~arece~ que hOJe espeCIficamente a bancada
plente nas outras. Dessa forma as subcomissões po- d~ PT n~o est~ marc~n?o ~resença, está er:n obstru-
derão funcionar durante todo o ano sobretudo nos çao, deVido à Intranslgencla do Governo diante dos
casos de tomadas de conta e de exe~ução orçamen- m?v~mentos ~eivin~~c~tórios legítimos dos s~rvid?~e~
tária, para que possamos realizar seminários e outros publlcos prevldenclanos, dos professores unlversltan-
debates. Com isso, espera-se que a Comissão Mista os e de outros.
de Orçamento faça um bom trabalho na alocação e na O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Está
prospecção de recursos, na fiscalização das possibili- feito o registro.
dades de se encontrarem recursos para, por exemplo, O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
aumentar o salário mínimo e o dos servidores públi- palavra pela ordem.
cos, e para tantos investimentos importantes ao de- O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
senvolvimento econômico e social do Brasil. V.Exa a palavra.

Esta, Sr. Presidente, é a proposta que fazemos. O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Ordem do

voco os Srs. Parlamentares para comparecerem ao Dia pode começar com a discussão, sem o quorum de
plenário, pois necessitamos de quorum regimental maioria absoluta. A Ordem do Dia escala-se com a dis-
para dar início à Ordem do Dia. Solicito aos,Srs. Parla- cussão, necessariamente com o número registrado.
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Para a votação, para a deliberação é que tem de haver
quorum de metade mais um. Portanto, a Ordem do
Dia pode começar com 207 Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Te
mos uma PEC para votar. e iniciaremos apenas quan
do houver quorum regimental.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, levan
to esta questão de ordem porque. mesmo em se tra
tando de PECo ou de lei complementar, ou de outra
matéria com quorum qualificado, a Ordem do Dia
pode começar sem o quorum qualificado para apro
var. Serão feitos os debates e os encaminhamentos e
só se iniciará a votação quando houver número para a
deliberação. Portanto, Sr. Presidente, podemos co
meçar a discussão dessa matéria sem haver no ple
nário 308 Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Regi
mentalmente. V.Exa tem toda a razão. mas vamos
aguardar a presença do Presidente Aécio Neves para
iniciarmos a discussão e a votação da matéria.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de salientar que o Partido dos Trabalhadores
encontra-se em obstrução. Se o PT quer realmente
colaborar, que comece a marcar presença no plená
rio.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Feito
o registro, Deputado Robério Araújo.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con
cedo a palavra. pela ordem. ao Deputado Ricardo
Izar.

O SR. RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, acabei de encaminhar ao Departamento
de Taquigrafia desta Casa documento elaborado pela
Frente Parlamentar de Habitação e Desenvolvimento
Urbano em reunião que acabou de se encerrar.

Sr. Presidente, fizemos o levantamento dos ba
lanços dos bancos deste ano e concluímos que nun
ca essas instituições ganharam tanto dinheiro. Todos
os bancos tiveram lucros astronômicos, no entanto.
não financiam o setor de habitação e desenvolvi
mento urbano. Quando o fazem, as taxas ficam aci
ma de 10% ao ano, o que não é permitido por lei. Co
bram tantas taxas que, em alguns casos, a percenta
gem chega a 17%.

O déficit habitacional no País, hoje, chega a 10
milhões de unidades. e, infelizmente, até agora o Go
verno não colocou a habitação como prioridade, não
tem para a habitação popular um plano de trabalho.

Ademais. os bancos agem de forma desonesta.
Além de não financiarem habitação com dinheiro da
caderneta de poupança, que tem essa finalidade,
quando o fazem, cobram taxas e juros altíssimos, e os
mutuários ficam sem condição de pagar suas dívidas.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a Frente Parlamentar de Habitação e Desenvolv'lmen
to Urbano, reunida hoje, decidiu que, amanhã, na Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, encaminhará requerimento ao Ministério
Público Federal, apontando todas as irregularidades
encontradas no que diz respeito aos mutuários da ha
bitação e pedindo as providências cabíveis.

Chegou a hora de acabarmos com as mentiras
e com essa irresponsabilidade dos bancos.

O Sr. Pedro Valadares, 10 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência.
que é ocupada pelo Sr. Efraim Morais, 10

Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Pom
peo de Mattos.

O SR. POMPEO DE MAnos (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, venho à tribuna para fazer
coro com meus colegas da bancada do Partido De
mocrático Trabalhista - PDT, exatamente para questi
onar matéria referente ao ex-Governador Leonel Bri
zola publicada pela revista Veja nesta semana.

Começo fazendo uma pergunta: a quem inte
ressa enxovalhar o nome do Dr. Leonel de Moura Bri
zola? Em nome de quem fala a Veja? A revista não fez
nenhuma acusação, não apresentou nada que envol
vesse o nome do Dr. Brizola em falcatrua, desvio de
verba ou maracutaia, absolutamente nada. Só fez ila
ção. Fez fumaça para que os desavisados pensem
que há fogo. A Veja está fazendo fumaça.

Pergunto a mim mesmo: se o Dr. Brizola não é
candidato a nada - como ele mesmo tem dito -, a
quem e a que se está prestando a Veja neste momen
to? Faço uma interpretação: o Sr. Leonel Brizola, polf
tico honrado, foi Governador do Rio Grande do Sul;
S.Exa sempre teve mãos limpas, não porque as tives
se lavado, mas porque nunca as sujou com o dinheiro
imundo da corrupção. Perseguido pela ditadura, foi
obrigado a deixar o País. O regime militar fez de tudo
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para descobrir alguma coisa que o desabonasse.
Nada encontrou.

Leonel Brizola foi Governador do Rio de Janeiro
duas vezes. Teve suas contas aprovadas pelo Tribu
nal de Contas e pela Assembléia Legislativa do Esta
do. Nada, absolutamente nada foi encontrado contra
sua pessoa.

A Veja vasculhou a vida do Sr. Brizola. Investi
gou-o de todo jeito, e nada encontrou. A única coisa
que a revista pôde dizer foi que S.Exa quadruplicou
seu patrimônio ao longo dos últimos vinte anos. Ora,
isso pode acontecer com qualquer um que souber
aplicar seu dinheiro.

A Veja, entretanto, faz a matemática da política
suja, na qual dois mais dois podem ser 27,33,45; en
fim, qualquer coisa que não quatro.

Aproveito o ensejo para lançar um desafio à re
vista: examine o patrimônio do Sr. Roberto Civita,
que, aliás, veio da Argentina. Não sei em que condi
ções ele se instalou no Brasil e enriqueceu. Duplicou,
triplicou, quadruplicou, quintuplicou seu patrimônio.
Isso é crime? Não. Crime é não fazer crescer o pró
prio patrimônio. O Sr. Brizola recebeu de herança vári
os bens depois da morte dos pais de sua esposa, Sra.
Neuza Goulart Brizola. Administrou-os muito bem.
Isso é crime? Não.

Não tem fundamento o que a revista Veja está
publicando. Apenas uma coisa me faz compreender
tudo isso: grandes figurões da política nacíonal do
País - Antonio Carlos Magalhães, José Roberto Arru
da, Jader Barbalho, juiz Nicolau, Luiz Estevão, Celso
Pitta e Paulo Maluf - foram denunciados. E o que
aconteceu com eles todos sabemos: nada. Estava so
brando o Sr. Leonel Brizola. Homem limpo, contra
quem não há nada a dizer.

Leonel Brizola governou o Rio Janeiro durante
oito anos. Todas as suas contas foram aprovadas.
Não há nenhuma denúncia quanto a desvio de verba.
Apenas podem dizer que está bem de vida. Aproveito
para dizer à revista Veja que S.Exa está bem de saúde
também, para desgraça de alguns. Leonel Brizola foi
a única pessoa a doar terras para a reforma agrária
no Rio Grande do Sul.

Talvez estejam duvidando do que disse. Não sei
da existência de qualquer outra pessoa nesta Casa
que tenha doado pelo menos dez hectares para refor
ma agrária. O Sr. Leonel Brizola doou mil hectares
das terras herdadas da família de sua esposa, Neusa
Goulart Brizola, para reforma agrária. Leonel Brizola é
símbolo de dignidade, possui carisma e respeito. Por
isso, o povo gaúcho o admira e o tem como referência
de ética, dignidade e moral.

A Veja emparelhou todas as figuras públicas
como se fossem farinha do mesmo saco. Nivelou to
dos por baixo. Não obteve êxito. Errou. O povo não é
bobo, sabe fazer conta e não vai fingir que não o sabe.
O Dr. Brizola possui seu patrimônio, produziu, gerou,
gerenciou e administrou seus bens. Mereceu tê-los.
Soube gerenciá-los.

A Veja possui muito mais do que o Dr. Brizola.
Isso, contudo, não é dito. Pimenta nos olhos dos ou
tros é o mesmo que colfrio nos olhos da gente. Que
rem falar bobagem para ver se colhem asneiras dos
outros.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. JOÃO LEÃO (PPB - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, só falam mal das coisas deste País. Ape
nas ouvimos notícias ruins. Trago, por isso, excelente
notícia à Casa. Refiro-me ao excelente trabalho de
senvolvido pela Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF.

Peço a V.Exa, Sr. Presidente, que faça constar
dos Anais da Casa este livrete da CODEVASF. Nele
podemos ver o novo modelo de irrigação para o Brasil.

Parabenizo a CODEVASF, por intermédio do Dr.
Airson Bezerra Lócio; do Diretor de Engenharia, Dr.
Orlando Cezar da Costa Castro; do Diretor de Plane
jamento, Dr. José Ancelmo de Góis; e do Diretor de
Produção, Dr. Guilherme Almeida Gonçalves de Oli
veira.

Parabéns, CODEVASF!
"O Iivrete a que se refere o Deputado João Leão

encontrase no CeDI - Coordenação de Arquivos da
Câmara dos Deputados, conforme Guia de Transfe
rência n° 017/2001, emitida pelo Departamento de
Taquigrafia, Revisão e Redação." (Art. 98, § 3°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados.)

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é com muita indignação,
não só de minha parte, mas de todos os roraimenses,
que honradamente represento nesta Casa desde
1995, que repudio a reportagem, se é que podemos
chamar de reportagem, pois trata-se mais de uma obra
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imaginativa do que de um trabalho jornalístico, apre
sentada pela revista Época, edição de número 180.

A referida matéria distorce totalmente a imagem
de Roraima, um Estado que vem recebendo pessoas
de toda parte do Brasil, que para lá se deslocam em
busca de trabalho e melhores perspectivas de vida.

Como todos os Estados brasileiros, Roraima
tem suas dificuldades em obter recursos para melhor
atender a sua comunidade em todas as áreas. Mas o
trabalho desenvolvido por sua bancada federal, os
Deputados Estaduais, Vereadores, Prefeitos e o Go
verno Estadual vem procurando tirar o Estado da es
tagnação em que se encontrava.

Causa-nos estranheza tal reportagem, porque
surge no momento em que a economia roraimense
parte para o crescimento, procurando se consolidar
como um dos Estados mais prósperos deste País.

É verdade que todos nós reclamamos da forma
como está sendo conduzido pelo Governo Federal o
processo de demarcação das áreas indígenas. Não
podemos nos conformar em termos 57% de nossas
terras em poder dos silvícolas, cuja população é pe
quena para uma área tão elevada.

No entanto, não podemos admitir que se com
pare Roraima com o antigo Oeste americano, onde a
brutalidade falava mais alto e se matavam índios com
o intuito de obter o progresso.

A matéria da Época traz inverdades em mais de
90% do seu conteúdo. Coloca Roraima como uma ter
ra sem cultura, de preguiçosos e bandidos, o que não
condiz com a realidade.

Roraima, hoje, tem estradas pavimentadas, li
gando o Estado a Manaus e aos vizinhos países Ve
nezuela e Guiana Inglesa. O maior problema que
existia agora está resolvido. Possuímos energia em
abundância e em condições até de a exportarmos
para o Amazonas.

Se compararmos a arrecadação de Roraima
com a de outros dois Estados da Região Norte, Ama
pá e Acre, cuja população é maior e por isso recebe
140 milhões de reais a mais do Fundo de Participação
dos Estados (FPE), nosso Estado os supera em arre
cadação.

Isso vem demonstrar que, a cada ano que pas
sa, a economia de Roraima está crescendo. Também
prova que o Estado é viável economicamente em to
dos os setores, agricultura, turismo, prestação de ser
viços e outros.

A revista Época tentou denegrir a imagem de
Roraima e impedir seu crescimento, mas não vai con
seguir. Somos um povo de luta, trabalhador e que re-

cebe brasileiros de todas as regiões, que vão para lá
não apenas para dançar forró, na interpretação da re
pórter que fez a matéria para a revista, mas, sim, em
busca de uma vida melhor e para se juntar aos rorai
menses e tornar nosso Estado cada vez maior.

Recebemos todos os brasileiros de braços
abertos. Roraima é, sim, a última fronteira do País.
Mas não quer se entregar. Deseja integrar-se cada
vez mais ao Brasil.

Muito obrigado.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar
neste plenário alguns dados sobre a quantidade de
dinheiro que deixa de circular no País com a venda de
drogas.

No Brasil, informações oficiais sobre os efeitos
da venda de tóxicos na economia formal não estão
disponíveis, para que não haja um incentivo ao uso e
à venda de entorpecentes. Pelo mesmo motivo, as au
toridades não revelam os preços das drogas.

A Polícia Federal calcula, com base na droga
apreendida nos últimos dez anos, que cerca de 2 bi
lhões de reais deixaram de circular por causa do co
mércio de drogas.

A venda de cocaína movimenta cerca de 120
milhões de dólares em todo o mundo, ou seja, cerca
de 6 bilhões de papelotes vendidos.

Nos últimos dez anos foram apreendidos pela
Polícia Federal 50 milhões de gramas de cocaína.
Cada grama equivale a quatro doses, que, vendidas
pelo preço médio de dez reais, totalizam por volta de
2 bilhões de reais. Não estão computadas nesse cál
culo as apreensões feitas pelas Polícias estaduais
nem as pelas Forças Armadas. Os delegados da Polf
cia Federal calculam que, se isso tivesse sido feito, as
cifras seriam até três vezes maiores.

No caso da maconha, a Polícia Federal acredita
que a venda da droga proporcione um lucro mensal
de 50 milhões de reais para o traficante, livre de todas
as despesas.

Esses são alguns dados sobre este câncer soci
al mundial - o tráfico de drogas -, que precisa ser
combatido com "mão de ferro" pelas autoridades e ex
purgado, especialmente, da vida de nossos jovens.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Discorrer sobre este tema é muito fácil, especi-
Mesa convoca os Srs. Parlamentares para virem ao almente quando não se tem propostas concretas que
plenário. Dentro de poucos minutos, iniciaremos a possam reverter o quadro até agora mostrado pela
Ordem do Dia. mídia nacional. A opinião pública ressoa pedindo pro-

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço vidências urgentes, o que é compreensível. Entretan-
a palavra pela ordem. to, é chegada a hora de se falar o que realmente o Go

verno Federal está realizando. E quando eu falo Go-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem verno Federal, eu me refiro à pessoa do Presidente

V.Exa a palavra. Fernando Henrique Cardoso e à do Ministro do Gabi-
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. nete de Segurança Institucional, General Alberto

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Mendes Cardoso, que estão à frente de um grande
comunicamos a V.Exa que o Bloco Parlamentar desafio: implantar o Plano de Prevenção à Violência
PSB/PCdoB está em obstrução. Propusemos a todos nos 79 Municípios das quatro regiões metropolitanas
os Srs. Parlamentares que sequer apareçam no ple- relacionadas para atuação em 2001 , onde o Rio de
nário para votar enquanto o Governo não estabelecer Janeiro, São Paulo, Vitória e Recife apresentaram
negociação com os professores das universidades fe- quadro prioritário para colocar o referido Plano em
derais e com os funcionários do INSS. prática.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - O Bloco O supracitado Plano representa a integração en-
Parlamentar PSB/PCdoB está em obstrução. tre as ações do Governo Federal com as dos Governos

O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa- Estaduais, Municipais, com a sociedade civil organiza-
lavra pela ordem. da, com o setor empresarial, com o Poder Legislativo e

com o sistema de Justiça. Suas ações são voltadas pri-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem oritariamente para o atendimento de crianças e jovens

V.Exa a palavra. na faixa etária entre 9 e 24 anos e às famílias onde es-
O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem. tão inseridos, possibilitando o pleno exercício da cida-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. dania e o acesso a serviços básicos essenciais como
Deputados, chamo a atenção dos colegas para o educação, saúde e moradia, como forma de prevenir a
tema objeto de discussão mundial neste momento e violência, inovando no sentido de articular a integração
que muito diz respeito ao nosso cotidiano: a violência. de 47 programas federais do Avança Brasil com políti-
Não é mais possível ignorá-Ia. Tenho absoluta certe- cas públicas estaduais e municipais, com o objetivo de
za de que todos nesta Casa, de alguma forma, já fo- estimular na sociedade um comportamento pró-ativo
ram vitimados por ela. de prevenção à violência.

Todavia, é importante ressaltar que a violência à O grande diferencial deste Plano é que as ações
qual me refiro não é apenas a física, mas todas as adequam-se às necessidades de cada Municipio, le-
suas formas. É aquela que o Estado comete contra o vando-se em consideração o diagnóstico e a identifi-
cidadão quando lhe nega o acesso aos serviços pú- cação dos bolsões de violência - áreas priorizadas
blicos essenciais; o abuso do poder e de autoridade; a para implantação de ações preventivas realizadas por
violência moral e doméstica. Enfim, tudo o que causa técnicos das próprias Prefeituras.
a pior das violências: a urbana. Outra proposta inovadora foi eleger a juventude

Esse fenômeno tem crescido nos últimos anos, como público alvo e apostar na ação integrada entre
envolvendo principalmente número crescente de jo- os diversos setores para implantação de ações pre-
vens que cometem infrações diversas, relacionadas ventivas eficientes.
principalmente à falta de perspectiva social, às dificul- O Plano de Prevenção à Violência chama a
dades de inserção no mundo do trabalho, ausência de atenção do Poder Público e da sociedade para um
alternativas de lazer e ao processo de desintegração segmento social que exige redobrada atenção, além
familiar. de promover grande economia aos cofres públicos.

Portanto, o grande desafio que se apresenta ao Segundo estudos realizados pelo Banco Interameri-
Governo e à sociedade é proporcionar aos jovens a cano de Desenvolvimento (BID), para cada R$1 ,00 in-
oportunidade de criar e desenvolver um projeto de vestido na prevenção, o Estado deixa de gastar
vida socialmente integrado que contemple a solidarie- R$7,OO na repressão, para obter resultados seme-
dade, a cidadania, a inclusão social e principalmente Ihantes. E basta um raciocínio simples para chegar à
a auto-realização pessoal. conclusão de que quanto maiores os investimentos
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em esporte, cultura e lazer, por exemplo, mais distan- pressa preocupação com as eleições que vão aconte-
tes os jovens estarão da criminalidade e das drogas. cer no próximo ano? Precisamos agir com muita seri-

Sr. Presidente, parabenizo o Presidente Fernan- edade e serenidade para não nivelar.pessoas de bem
do Henrique Cardoso e o General Alberto Mendes aos corruptos, àqueles que verdadeiramente coloca-
Cardoso pelo eficiente trabalho. Finalmente, concla- ram a ~ã.o no dinheiro do povo, retiraram o dinhei~o

mo todos os homens públicos de boa vontade, deste do remedlo, da merenda escolar, dos postos de sau-
Congresso Nacional, no sentido de ajudar a colocar de, da manutenção das estradas.
em prática, não só nas quatro regiões metropolitanas Não podemos admitir, de maneira alguma, que
já citadas anteriormente, mas em todo o País, o Plano pessoas de bem venham a ser niveladas a esse tipo
de Prevenção à Violência. Sugiro que se analise com de pessoas que não têm autoridade para criticar cida-
maior detalhamento para melhor entendê-lo, bem dãos que fizeram a história deste País.
como a participação, junto aos seus Estados de ori- No caso do Governador Leonel Brizola, temos
gem, do processo de implantação dos projetos a se- uma pessoa que há muitos anos adota uma posição
rem apresentados, para que consigamos, a médio clara, transparente, tranqüila e que age com veemên-
prazo, diminuíros índices de violência por atuação efi- cia em defesa dos interesses nacionais.
caz nas suas causas, melhorando, conseqüentemen- O mesmo foi dito pelos meus companheiros De-
te, o estado de espírito da população brasileira. putados Pompeo de Mattos e José Roberto Batochio.

O desafio está lançado. Leonel Brizola sempre agiu com transparência. Te-
Muito obrigado. mos orgulho em dizer que estamos num partido presi-
O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente, dido por ele.

peço a palavra pela ordem. S.Exa é nossa bandeira da transparência e ho-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem n~sti~ade. E isso só nos dá mais força e tran~üilida~e,

V E a I pnnclpalmente ao saber que o Sr. Leonel Bnzola nao
. x a pa avra. , faz parte da SUDAM, da CPI dos Precatórios, não

O SR. EURIPE~~S MIRANDA (Bloco/PO~ - RO. está envolvido na podridão daqueles que pegaram o
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presrden!e, dinheiro do povo. Hoje procuram de todas as formas
Sras. e Srs. ~eputados, ~m meu modesto pronuncla- nivelar todo mundo por baixo.
me~to gosta!la de fazer mlnh~s as palavras dos compa- Sr. Presidente, andamos de cabeça erguida,
nhelros Jose Roberto Batochlo e Pompeo de Mattos. com tranqüilidade e serenidade. E aqueles, como foi

Como pedetista do Estado de Rondônia senti- dito na novela, do pererecário, será que andam com
mos orgulho de ser.representado.s em âmbito n~cio- essa mesma tranqüilidade e serenidade? Não temos
nal pelo companheiro Leonel Bnzola. E a partir do nada a ver com o ranário nem com o pererecário.
momento em que se verifica a grande insatisfação da Estamos absolutamente tranqüilos e despreocupa-
nossa população nos dias atuais, o desespero come- dos procurando levar melhorias para o povo do nosso
ça a crescer para que não ocorram mudanças subs- Estado e do nosso País.
tanciais no pleito do próximo ano. Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oe-

Estamos verificando, com naturalidade, o que putados. Gostaria de cobrar dos Governos Federal e
está acontecendo em todo o País. No meu Estado, Estadual mais investimentos e maior valorização dos
Rondônia, esse tipo de atitude vem ocorrendo há seis profissionais que atuam na EMBRAPA, CEPLAC e
meses. EMATER, pois estes são organismos de vital impor-

Aqueles que detêm o poder, que não conseguem tância para o desenvolvimento do pélís, principalmen-
fazer nada de positivo para a população, começam a te num momento em que poucas oportunidades de
denegrir a imagem dos que fazem com veemência emprego aparecem e o setor produtivo formal não
oposição ao Governo no Estado de Rondônia. está conseguindo absorver este contingente de de-

Se no meu Estado esse tipo de crítica irrespon- sempregados.·
sável vem acontecendo, talvez haja decisão delibera- No caso de Estados com vocação agrícola, a
da para que isso venha a ocorrer em todo o País. Não exemplo de Rondônia, as ações da EMBRAPA,
tenho dúvidas sobre isso, porque o nome de pessoas CEPLAC e EMATER tornam-se imprescindíveis, pois
honradas como o de Leonel Brizola e de outros brasi- o produtor rural, principalmente o pequeno, aquele
leiros- o do Governador do Rio Grande do Sul e até o que sobrevive da agricultura familiar, a cada dia perde
do Governador do Ceará, Tasso Jereissati - não têm as esperanças diante das sucessivas crises, provoca-
sido poupados ultimamente. Será que isso não ex- das às vezes por falta de uma política de governo que
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valorize o pequeno produtor e lhe proporcione a as- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
sistência necessária. V.Exa a palavra.

Atualmente o apoio do Governo Federal à O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
EMBRAPA e à CEPLAC e do Governo Estadual com Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
relação à EMATER é mais gritante, diante da crise e Srs. Deputados, muito pouco se fala da produção Ii-
que toma conta do setor agrícola. terária da Região Norte, e raros são os escritores do

Os agricultores rondonienses enfrentam a pior Estado do Pará a terem a atenção merecida da crítica
crise desde a criação do Estado, decretando-se prati- e do grande público. Dalcídio Jurandir é um desses
camente a falência dos pequenos agricultores que mestres da literatura nacional que durante muito tem-
sofrem com as medidas restritivas de preservação po ficou esquecido e agora começa a ter o devido re-

conhecimento.
ambiental, o rigor da fiscalização do IBAMA, a falta de
garantia do pagamento do preço mínimo de seus pro- Caboclo de Cachoeira do Arari, Dalcídio Juran-
dutos, a incapacidade de pagar seus débitos de finan- dir nasceu em 1909 e faleceu em 1979, tendo publica-
ciamento, a ameaça de perderem seus patrimônios do, a partir da década de 40, dez romances, que for-
para os bancos e ainda a omissão, principalmente do mam um panorama amazônico do extremo norte de
Governo Estadual, diante do agravamento dos pro- nossa região. São eles: "Chove nos Campos de Ca-

choeira", "Marajó", "Três Casas e um Rio", "Belém doblemas. Hoje o que esses agricultores recebem não
chega a cobrir suas despesas, seus investimentos. Grão Pará", "Passagem dos Inocentes", "Primeira

Manhã", "Ponte do Galo", "Os Habitantes", "Chão dos
Para reverter esta situação, faz-se necessária a Lobos" e "Ribanceira". Todos romances reconhecidos

atenção da área econômica do Governo Federal aos e premiados.
produtores rurais, bem como investimentos na Dalcídio é reconhecido pela crítica literária, por
EMBRAPA, CEPLAC e EMATER, instituições que ao estudiosos e por escritores como um dos mestres da
longo dos tempos têm demonstrado competência, cu- literatura nacional. Segundo Gunter Pressler, alemão
jos técnicos revelam não somente capacidade profis- coordenador do curso de mestrado e professor de
sional, mas um grande comprometimento com os Língua e Literatura Vernácula da Universidade Fede-
agricultores, exercendo suas atividades como um ver- ral do Pará e estudioso do autor: "Foi uma surpresa a
dadeiro sacerdócio. riqueza e melancolia da visão profunda e a humani-

Ao se valorizar órgãos como a EMBRAPA, dade de Dalcídio, que escreveu romances modernos
CEPLAC e EMATER, que prestam assistência, que de expressão profundamente humana e poética".
promovem a extensão rural, certamente a agricultura Como militante esquerdista, participou ativa-
sairá do caos em que se encontra, pois num trabalho mente do movimento da Aliança Nacional Libertado-
participativo, dando-se as condições necessárias de ra, o que lhe valeu dois meses de prisão em 1935. De-
trabalho, montam-se estratégias necessárias para o pois, em 1937, com a campanha contra o fascismo, é
incremento desse importante setor econômico e final- preso na cadeia de São José por três meses.
mente garantem-se divisas para o Estado, aquecen- Dalcídio permanece atual nas suas principais
do o comércio e aumentando a arrecadação estadual, obras, pois a sua realidade, retratada principalmente
para manter os serviços essenciais funcionando ade- no "Marajó", pouco mudou, seja do ponto de vista da
quadamente. geografia, seja do ponto de vista das condições de

A economia do meu Estado está centrada basi- vida da população. A depredação da natureza, a ex-
camente na agricultura e na pecuária, mas algumas ploração do homem pelo homem, a concentração de
autoridades insistem em ignorar esta realidade, rele- terra e o abandono da gente marajoara pelo Poder
gando este setor a um plano secundário, esquecen- Central continuam praticamente os mesmos. Daí um
do-se de que é preciso cuidar, proteger, zelar pela requinte maior para a importância de sua obra, não só
agricultura, caso contrário o caos social se agravará e pela grandeza literária na sua forma de retratar este
haverá reflexos imprevisíveis em todos os demais se- cotidiano, mas também pelo conteúdo denunciador
tores. da realidade vivida naquela região e por sua grande

sensibilidade humana e social.
Era o que tinha a dizer. Tudo isso faz Dalcídio Jurandir importante para
Muito obrigado. estudiosos da literatura, para políticos, para estudan-
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a tes e, principalmente, para todos nós amazônidas,

palavra pela ordem. brasileiros que às vezes não compreendemos nosso
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pOVO e não valorizamos a riqueza cultural de nossa pública no Rio Grande do Sul, e que chegou aos fi-
região. Em Dalddio temos a oportunidade de encon- nanciamentos de campanha, procurando, de forma
trar nossa verdadeira identidade humana e cultural. maquiavélica, cruel, denegrir a imagem do nosso

Mas se por negligência das editoras Dalcídio companheiro Olívio Outra, Governador do Rio Gran-
continua esquecido no País, nos últimos anos vem de do Sul, uma das principais lideranças do Partido
despertando interesse em pesquisadores e estudio- dos Trabalhadores e um dos principais símbolos da
sos pela discussão sobre a historiografia da literatura ética na política neste País.
brasileira e, particularmente, sobre a literatura nas O ex-Governador Leonel Brizola é acusado de
épocas moderna e pós-moderna. ter multiplicado em quatro vezes o seu patrimônio, o

Para subsidiar as reflexões a respeito das pro- que equivale, hoje, a aproximadamente 15 milhões de
duções brasileiras de expressão amazônica, a Uni- reais. Trata-se de uma acusação infundada, injuriosa,
versidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade maldosa. No Rio Grande do Sul, valem-se do mesmo
da Amazônia (UNAMA) estão realizando no período expediente para atacar o nosso companheiro, o Go-
de 05 a 09 de novembro o Colóquio Dalcídio Jurandir vernador Olívio Outra, ex-Prefeito de Porto Alegre,
- 60 anos de "Chove nos Campos de Cachoeira". que, após deixar a Prefeitura de Porto Alegre, voltou
Esse evento é um verdadeiro encontro sobre a obra e humildemente a exercer sua função de bancário, tra-
a vida do escritor. balhando como caixa, até garantir direito à aposenta-

Sr. Presidente, junto com as instituições me em- doria. Quando era Prefeito, andava de ônibus. Não
penharei para encontrarmos alternativas para que a amealhou bens. Agora vê o seu único patrimônio, o
obra de Dalcídio Jurandir volte às prateleiras das li- mais rico do nosso partido, a sua honestidade, sendo
vrarias e nossa juventude possa ter maiores oportuni- atacado pela Direita local, por pessoas que querem,
dades de conhecer seu belo trabalho. de forma maquiavélica, no debate eleitoral que vai

Era o que tinha a dizer. acontecer no País no ano que vem, nivelar candidatos
O SR. FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a honestos, dignos, éticos, a políticos que participam

palavra pela ordem. da roubalheira que acontece no Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. Sofismando, pre-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem tendem insinuar que há roubalheira também no PT,
V.Ex

a
a palavra. nos Governos de esquerda, nos Governos democráti-
O SR. FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem. cos e populares.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. O ex-Governador Leonel Brizola é um símbolo
Parlamentares, ocupo a tribuna, primeiro, para mani-
festar minha solidariedade ao ex-Governador do Rio da ética na política, é a prova de que é possível, sim,
Grande do Sul, Leonel Brizola, diante das acusações, fazer política com ética, com seriedade, o que muitos

não admitem.
a meu ver, injustas, difamatórias, caluniosas que re-
cebe em reportagens publicadas nos diversos jornais Nós, do PT, temos a maior honra, o maior orgu-
do Brasil, em especial na revista Veja. lho de ter em nossos quadros o companheiro Olívio

Embora tenhamos muitas divergências, por par- Dutra, que hoje está sendo difamado numa CPI que o
ticiparmos de correntes de pensamento político dife- acusa de ter recebido dinheiro do jogo do bicho para o
rentes, reconhecemos no ex-Governador Leonel Bri- financiamento de sua campanha. Se formos abrir as
zola um símbolo da ética na política no Brasil. Durante contas dos partidos que fazem parte da base do Go-
muitos anos, mesmo no tempo de ditadura militar, não verno no Congresso Nacional, veremos quem rece-
conseguiram tirar da sua pessoa a marca da serieda- beu dinheiro do jogo do bicho na campanha eleitoral.
de, da ética, da honestidade. Tenho certeza de que Sr. Presidente, não é a primeira vez que nós, do
essas acusações são difamatórias e caluniosas. PT, somos vítimas de injúrias e difamações. Posso ci-

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para tar o caso Lula, o caso Lubeca, o caso do Leme, o
chamar a atenção dos dirigentes nacionais do PDT e "três em um" - como aquele aparelho de som -, que
também do Estado do Rio Grande do Sul, onde nos- se transformou no maior instrumento de denúncia
so companheiro Olívio Dutra está sendo vítima de contra o nosso companheiro Lula na eleição em que
uma série de atentados difamatórios e injuriosos. foi para o segundo turno com o Sr. Fernando Collor de
Constituiu-se no Estado uma CPI que roda como Mello.
uma metralhadora giratória há muitos anos, a pretex- No ano que vem, não há dúvida de que aqueles
to de apurar irregularidades na área da segurança que tomarão esse caminho já começaram a armar
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suas baterias contra nós, porque sabem que é a vez
de a Esquerda governar o Brasil.

Muito obrigado.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é das mais preocupantes a
decisão de uma juíza federal de São Paulo conside
rando dispensável o diploma de nlvel superior para se
obter o registro de jornalista.

Vem ela de encontro a um posicionamento dos
profissionais da área que data de muitos anos. Na
verdade, desde a realização do Primeiro Congresso
Brasileiro de Jornalistas, no distante ano de 1918, co
brava-se das autoridades públicas a criação de um
curso específico para a profissão. E isto, vale obser
var, quando sequer tínhamos uma universidade de
fato no Brasil. A primeira delas, criada em 1922, deno
minada Universidade do Brasil, constituía-se daquele
autêntico arquipélago de faculdades espalhadas por
diversos bairros do Rio de Janeiro.

Disse a juíza em seu despacho que a profissão
de jornalista não requer qualificações especIficas.
Não há como concordar. Jornalismo é arte e ciência:
arte nisso que exige a manifestação de determinados
pendores, de dotes pessoais; ciência nisso em que se
faz necessário aprender as especificidades da profis
são para fazer render e tornar socialmente mais útil
aquele trabalho. Não por acaso, um artista plástico,
por exemplo, manifestados os pendores pessoais,
busca nas universidades uma forma de aprender as
técnicas indispensáveis à realização de qualquer
obra artística de mérito.

Depois, está claro, é fazer, atuar, porque, na li-
ção de Camões,

a disciplina militar prestante.
Não se aprende, Senhor, na fantasia,
Sonhando, imaginando ou estudando,
Senão vendo, tratando e pelejando.
É decisão liminar, por certo. Mas em vigor per

mite. por exemplo, que, antes mesmo de julgado o
mérito, possa o Ministério do Trabalho conceder o
registro de jornalista para qualquer pessoa que o
pleiteie.

A Justiça Federal já entendeu que a Federação
Nacional de Jornalistas, a FENAJ, e o Sindicato dos
Jornalistas do Estado de São Paulo são partes inte
ressadas no processo, com direito, assim, de ali atuar,

recorrer, adotar as providências judiciais que enten
derem necessárias para que a liminar seja cassada e,
julgado o mérito, siga prevalecendo a disposição de
exigência de diploma de curso superior específico
para se exercer a profissão de jornalista.

Éo que sinceramente esperamos que aconteça,
Sr. Presidente, porque os jornalistas brasileiros sem
pre lutaram pela garantia do diploma fornecido pelos
cursos superiores.

Dizer que constitui cerceamento da liberdade de
expressão a concessão do registro de jornalista uni
camente aos que apresentarem diploma de conclu
são do curso correspondente vai de encontro àquilo
que a prática determina hoje em todos os jornais, na
maior parte da imprensa brasileira, onde pessoas de
várías profissões, credo e política fundamentam suas
idéias em páginas de opinião.

Qualquer jornal deste País, diário ou semanário,
concede espaços para a sociedade manifestar sua
opinião.

O exercício da profissão tem regulamentos, o
que precisa ser observado em defesa de uma catego
ria que muito tem lutado neste País.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, ao entrar na Casa,
registro minha presença no dispositivo instalado ao
pé dos corredores do Anexo IV ou mesmo aqui no
salão. Entretanto, ao chegar em plenário há várias
dias tenho notado que não está registrada minha
presença. Acho que o dispositivo deve ser retirado
dos elevadores, já que o Deputado mesmo estando
na Casa e marcando sua presença não a vê regis
trada no plenário. Esse fato pode, inclusive, interfe
rir no quorum, pois, não havendo mais votação, o
Deputado poderá retirar-se do plenário. Acredito
que esse equipamento caro tenha sido colocado
exatamente com a finalidade de registrar a presen
ça dos Deputados em plenário.

É essa a minha reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) - A
Mesa recebe sua reclamação, ao mesmo tempo em
que esclarece, nobre Deputado, que os postos colo
cados nas entradas da Casa são para aferir o quo
rum na Casa. O do plenário tem que ser registrado
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nas bancadas. Apenas para que V.Exa tenha conhe- sete anos. Portanto, não há decréscimo de rendimen-
cimento do fato. to orçamentário, como afirma o Governo, mas a ade-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- quação dos tributos à realidade nacional. Para a gran-
do a palavra pela ordem ao nobre Deputado João de massa de contribuintes, o esforço para ajudar os
Magno. cofres da União já passou dos limites razoáveis e re-

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem. presentou. sacrifícios, queda de qualidade de vida e
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, empobrecimento.
Sras. e Srs. Deputados, a Câmara e a Secretaria da Não se pode desconhecer que a proposta de
Receita Federal estão caminhando para fechar a pro- criar novas alíquotas a incidir em salários acima de
posta de correção da tabela de Imposto de Renda, determinada faixa vai propiciar mais desequilíbrio no
congelada há quase 7 anos. Todos os partidos estão poder aquisitivo, na medida em que reflete nos orça-
representados numa comissão de negociação, de- mentos domésticos, que, de maneira geral, organi-
monstrando bem a importância que o assunto assu- zam os padrões básicos da sociedade brasileira.
miu para milhões de trabalhadores brasileiros. É im- A sanha arrecadatória do Governo Federal pa-
portante que todos os colegas da Câmara e do Con- rece não ter limite. Contando com o senso de respon-
gresso se sensibilizem sobre a questão fundamental sabilidade e compromisso dos brasileiros, o Governo
que representa a correção da tabela do Imposto de não se preocupa em discutir seriamente a reforma tri-
Renda, de forma a desonerar a classe média e os tra- butária e as conseqüências de cada uma das mudan-
balhadores que recebem menos de mil reais. ças lançadas para a maioria dos assalariados do

Diariamente, recebo centenas de e-mails e car- País. Enquanto isso, a sonegação de impostos e a
tas de pessoas de várias partes do País inconforma- corrupção são irmãs gêmeas de um modelo viciado e
das com o congelamento da tabela do Imposto de improdutivo.
Renda. Especialmente os aposentados não podem É importante ressalvar que os ricos, grandes
continuar arcando com tanta injustiça, pois, além de banqueiros e empresários, homens de colarinho
terem seus vencimentos desvinculados do salário mí- branco normalmente não pagam impostos neste
nimo, perdem direitos de reajustes e ainda são obri- . País. Na verdade, imposto é um tributo tirado da eco-
gados a contribuir com programas governamentais nomia escassa dos trabalhadores.
que, efetivamente, nunca ou quase nunca são con- Seria melhor que o Governo corrigisse a tabela
cretizados ~m bene!íci? dos idosos.e ex-trabalh~do- de Imposto de Renda, como prevê a legislação, e, em
res, que mUito contnbUlram para a nqueza do Pais. vez de penalizar a classe média, criando novas alí-

Sr. Presidente, os números produzidos pelo quotas de imposto, passasse a se dedicar mais efeU-
IBGE e o Programa da Comunidade Solidária indicam vamente no controle da arrecadação, de forma a re-
que o País possui hoje 50 milhões de pessoas caren- ceber os tributos com eficiência, identificar e punir
tes, que sobrevivem com renda inferior a um salário exemplarmente os sonegadores, grandes responsá-
mínimo. veis pela miséria do País e que contam, infelizmente,

Cerca de 53% da população economicamente com a benevolência do Governo.
ativa recebem até dez salários mínimos, enquanto Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen-
outros 3% ganham mais de vinte salários mínimos. to seja divulgado nos órgãos de comunicação da
Dados discrepantes como esses exemplificam o des- Casa.
nível social e o tamanho da carência do povo brasilei- Era o que tinha a dizer Sr Presidente
ro. A perdurar por mais tempo o atual modelo econô- ,. . .
mico, previdenciário e tributário em vigor, muito breve- O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
mente teremos a classe média compondo a faixa de palavra pela ordem.
pobres e carentes da nossa sociedade. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

Para o Governo Federal, corrigir a tabela de V.Ex
a

a palavra.
Imposto de Renda significa aumentar a alíquota do O SR. DA. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
tributo, como forma de compensar as possíveis per- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
das de arrecadação, calculadas em torno de 5 bilhões Srs. Deputados, a Folha de S.Paulo de hoje traz ma-
de reais. Na verdade, todos sabemos que essa perda téria extremamente importante para a política nacio-
não existe, pelo simples fato de que a Receita usur- nal e principalmente para o Estado do Paraná.
pou esses valores da população, ao se recusar a pro- A manchete da página 6 do jornal diz que o PFL
mover os devidos ajustes na tabela do IR nos últimos omitiu 29,8 milhões de reais do TRE do Paraná na



O SR. DA. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em primeiro lugar, gostaria de me juntar
aos companheiros que me precederam, como o Pre
sidente do PDT paulista e demais Deputados que se
solidarizaram ao Presidente Nacional do PDT, Sr. Le
onel de Moura Brizola. Essa situação não surgiu de
forma simples, a partir do sentimento arguto de deter
minado jornalista em busca de matéria que resulte
em vendagem de revista, mas no bojo de uma discus
são política maior: os destinos do governo do País no
ano que vem.

Sr. Presidente, qualquer pesquisa popular com
prova que a primeira preocupação do brasileiro, de
norte a sul do País, é com a honestidade do candidato
e a ética na política. Nesse sentido, posso afirmar que
nenhum político vivo participante da história republi
cana passou pelas dificuldades e perseguições políti
cas por que passou Leonel Brizola e, mesmo assim,
conseguiu construir esse marco de honradez, serie
dade e ética.

É importante situar o povo brasileiro na história
pregressa de um político que tem famllia, mas é obri
gado, por força de suas convicções, a deixar seu país
e a ter uma relação familiar difícil. Como subproduto
dessa situação, enfrenta uma série de problemas
comportamentais, alterações de caráter e exposição
de fraquezas da famflia. Tudo isso, no jogo do
vale-tudo da política com pê minúsculo, pode ser e é
usado pelo poder econômico. E muitas vezes, no pro
cesso político histórico deste País, que tem como
marco o Sr. Leonel de Moura Brizola, as vítimas são
os familiares.

Às vésperas de campanhas eleitorais, então, o
jogo político e econômico do País não perdoa. É ca
paz de se utilizar das formas mais perversas para co
locar em evidência qualquer fraqueza e tentar destruir
q político Leonel Brizola. Mas o passado de um ho
mem que foi Prefeito, Deputado e Governador por três
vezes está acima de quaisquer suposições aventadas
em histórias contadas por revista, jornal ou qualquer
outro meio de comunicação. Está acima de interesses
menores e falsas interpretações e, certamente, não
comprometerão sua história de mais de cinqüenta
anos de vida pública e oitenta de idade, a serem com
pletados em janeiro próximo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, iniciou-se
a disputa política no País. E 87% da população dizem
que honradez e ética são os requisitos mais deseja-
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prestação de contas dos gastos nas eleições do ano O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-
passado para Prefeito da Capital, quando foi reeleito do a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Dr. Hé-
o Prefeito Cassio Taniguchi, do PFL. Agora, vem à Iio.
tona farta documentação mostrando como se deu o fi
nanciamento da campanha do PFL. Foi gasto um total
de 32 milhões 904 mil reais. Desses, somente 3 mi
lhões 112 reais foram declarados ao TRE.

Essa documentação foi passada para o jornalista
Fernando Rodrigues, que, há cerca de uma semana,
trabalha na nossa Capital. Ele tem ido às empresas e
perguntado se doaram dinheiro ou prestaram serviço à
candidatura Cassio Taniguchi. As empresas confir
mam a prestação de serviço ou a doação. No entanto,
isso não foi declarado ao TRE. De acordo com a maté
ria publicada, empresas como a Alfa Fotolito confir
mam a prestação de serviço e o recebimento, porém
nada existe na prestação de contas ao TRE.

O Prefeito Cassio Taniguchi, para desviar a
atenção do assunto, diz, em curta entrevista concedi
da à imprensa, que naquela manhã documentos fo
ram roubados de seu apartamento. Porém, o próprio
jornalista informa que ele já estava de posse desses
documentos há cerca de uma semana.

Segundo documento do Tribunal Regional Elei
toral, a GW Comunicações, produtora de vídeo, rece
beu 652 mil reais. De acordo com documentos em po
der da Folha de S.Paulo, esse valor foi de 4 milhões.
O Sr. Francisco Vianey Pinheiro, um dos sócios da
GW Comunicações, nega esse superfaturamento e,
como sempre, afirma desconhecer o assunto. A em
presa Loducca, que na campanha prestou serviços
de publicidade a Taniguchi, recebeu 400 mil, de acor
do com o registro no Tribunal Regional Eleitoral, e, se
gundo documentos apresentados pela Folha de
S.Paulo, 1,5 milhões de reais.

Sr. Presidente, eu, que sou do Paraná e moro na
Capital, Curitiba, acompanhei de perto o processo de
campanha eleitoral do Estado e sei que os gastos
sempre foram superiores aos declarados, em todas
as campanhas eleitorais para o Governo do Estado e
para a Prefeitura de Curitiba, principalmente nas
campanhas vitoriosas de Jaime Lerner, Rafael Greca
e Cassio Taniguchi.

Fazia tempo que tinha conhecimento não-oficial
de omissão quanto à quantidade de dinheiro gasto.
Agora, isso é confirmado através de documentação.
Sabemos que esse fato vai acarretar uma avalanche
de outros documentos que brevemente virão à luz. Se
comprovada a autenticidade dessa documentação,
teremos de apurar todas essas irregularidades e ile
galidades.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.



o Sr. Efraim Morais, 1° Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Parlamentares que estão em
outras dependência da Casa que acorram imediata
mente ao plenário, pois iniciaremos a Ordem do Dia
após as palavras dos ilustres Líderes.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nos termos dos arts. 95 e 34, § 10

, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, apresento a VExa
questão de ordem, tendo em vista a situação verifica
da na Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei nO 2.186, de 1996, dos Srs. Deputa
dos Eduardo Jorge, Fernando Gabeira e outros, que
dispõe sobre a substituição progressiva da produção
e da comercialização de produtos que contenham as
besto/amianto e dá outras providências.

Após a proposição por seus autores, Deputa
dos Eduardo Jorge e Fernando Gabeira, a Secreta
ria-Gerai da Mesa distribuiu a matéria, em primeiro
despacho, para três Comissões de mérito, além da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
São elas: Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, Comissão de Minas e Energia e Co
missão de Seguridade Social e Família. Em seguida,
a Mesa fez novo despacho para a Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, a fim
de que ela apreciasse o mérito do projeto de lei.

Com esse novo despacho e em conformidade
com o art. 34 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, foi constituída a Comissão Especial, ins
talada em 31 de março de 2001. A Comissão aprovou
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dos para um político. Portanto, não são pequenas pá" por maioria o parecer do Relator, Deputado Ronaldo
ginas de uma revista, redigidas ao sabor de interes- Caiado, em 31 de outubro de 2001.
ses econômicos e políticos, que irão por um ponto fi- Ocorre que, ao longo de sua existência e até na
nal à história política desse grande homem. Existem derradeira sessão que aprovou o parecer do Relator,
histórias que se escrevem, e nelas as pessoas crêem, não se viu respeito algum ao que dispõe o art. 34, § 1°,
mas existem histórias que se escrevem e só servem do Regimento Interno, o qual diz que a composição da
para ser lidas, pois não têm fundamento, credibilidade Comissão Especial tem de contar pelo menos com
ou conteúdo de veracidade, e não poderão, de forma metade de membros titulares das Comissões Perma-
nenhuma, manchar a história de um homem cuja vida nentes que deveriam ser chamadas a opinar sobre a
se confunde com a própria história da democracia proposição em causa. Ao analisarmos a composição
brasileira. da Comissão Especial à luz das composições das Co-

Muito obrigado, Sr. Presidente. missões de Trabalho, de Minas e Energia, de Seguri
dade Social e de Defesa do Consumidor, observamos
que esse dispositivo, de evidente natureza impositiva,
simplesmente não foi cumprido. Dos 34 Deputados ti
tulares da Comissão Especial, 18 deveriam ser titula
res da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público ou da Comissão de Minas e Energia
ou da Comissão de Seguridade Social e Família ou da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, mas apenas 11 Deputados são titulares
dessas Comissões Permanentes. Aqui está a relação,
que vou entregar a V.Exa

Sr. Presidente, com isso, evidencia-se o des
cumprimento do art. 34, § 10

, do Regimento Interno.
Diante de tal agressão e ilegalidade, peço a VExa,
com todo o respeito, sejam considerados nulos os
atos da Comissão Especial destinada a proferir pare
cer ao Projeto de Lei n° 2.186, que dispõe sobre a
substituição progressiva da produção e comercializa
ção de produtos que contenham asbesto/amianto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
recebe a questão de ordem de VExa e, obviamente, à
luz dos dados nela expostos, avaliará se há algum im
pedimento para o funcionamento da Comissão e, no
espaço de tempo mais curto possível, responderá a
sua questão de ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO - Lembro à Mesa
que, além da anulação dos atos da Comissão, esta
mos pedindo a criação de nova Comissão Especial.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
edição desta semana, a revista Veja traz alentada ma
téria sobre a evolução do patrimônio do Presidente do
PDT, ex-Governador Leonel Brizola.

Por conta do feriado, a revista circulou na quin
ta-feira da semana passada. Passaram-se alguns
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dias - sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira
e somente na terça-feira os jornais nacionais deram
seguimento à história, fizeram suíte da história, pro
vocados por uma entrevista coletiva convocada por
Leonel Brizola para ontem no Rio de Janeiro.

O dado é relevante porque mostra o reconheci
mento da imprensa diária à inconsistência da matéria
publicada na revista Veja, que não faz qualquer acu
sação a Leonel Brizola. Diz apenas que seu patrimô
nio evoluiu quatro vezes em 20 anos, o que pode ser
muito e pode ser pouco. Puxado na ponta do lápis, po
deria ser o ex-Governador Leonel Brizola acusado de
má gestão porque, caso se dedicasse a aplicações fi
nanceiras, seu patrimônio estaria multiplicado por
pelo menos oito vezes e meia.

De qualquer maneira, lá está a reportagem, que
nos coloca a navegar no pior dos mares: aquele em
que não há ondas. Aparentemente, não há acusa
ções, mas há, porque não é notícia dizer que o patri
mônio de uma pessoa, ainda mais se tratando de per
sonalidade pública de destaque, cresceu quatro ve
zes em vinte anos, exceto se embutido na reportagem
qualquer ponto revelador de desvio de dinheiro públi
co, de falta de exação no cumprimento do dever, de
atendimento a qualquer interesse escuso. Não há
isso na reportagem, nem poderia haver. A matéria ga
nhou repercussão em função da entrevista coletiva
que ontem concedeu Leonel Brizola.

Sr. Presidente, não precisa S.Ex" que eu venha
à tribuna hipotecar-lhe solidariedade, mas faço ques
tão de dizer que n6s do PDT estamos juntos em qual
quer circunstância, porque Leonel Brizola tem a nos
sa confiança.

Não somos um partido que se entregue leviana
mente a acusações. Quando percebemos acusações
levianas, manifestamos nossa discordância com elas,
como aqui fizemos à época do surgimento do Dossiê
Cayman. Na ocasião vim à tribuna e falei da inconsis
tência da documentação exibida pelos jornais.

Recentemente, foi apreendida agenda de um lo
bista, na qual constavam nomes de pessoas sérias.
Não se sabe por que lá foram parar: se para confundir
ou comprometer.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos
diante de algo muito sério: a demolição do que existe
de referência pública. Uns mais, outros menos, mas
todos que fizeram parte desses episódios são refe
rências públicas.

Recebi telefonema da Deputada Zulaiê Cobra, e
ela me dizia que estava abrindo seu sigilo bancário.
Opus-me à atitude da Deputada. Disse-lhe que não

era suspeita de nada e que tinha a confiança de seus
companheiros. Pedi à Deputada que não se autofla
gelasse.

Quem imaginar que Leonel Brizola vai se auto
flagelar estará equivocado. Ele é homem acostumado
às perseguições do regime militar, aos embates da
vida pública, e sempre em condições muito adversas.
Às vezes, políticos que não têm ainda trajetória que
fala por si s6 sentem-se compelidos a vir perante seus
pares dizer que é inocente.

Leonel Brizola não tem o que dizer sobre sua
inocência porque de nada é acusado. Não existe refe
rência a qualquer ilicitude. Não existe nada além da
perversidade da insinuação, da afirmação velada,
sem determinação de qualquer fato.

Restou a suspeita de que a matéria teria sido
estimulada pelo PT do Rio Grande do Sul. Entretanto,
tal suspeita não me atingiu. Hoje, celebro o fato de
que recebemos palavras de solidariedade por parte
de Parlamentares do PT, como Chico Alencar, da
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, e dos De
putados José Genoíno, Fioravante, Aloizio Mercadan
te e muitos outros desta Casa.

Devo dizer aos nobres colegas que este mau
momento pode significar um bom momento. Tal afir
mação pode ser verdade, se nos revelar a necessida
de de união entre os democratas, entre os homens de
bem, entre aqueles que não temem. Isso é necessá
rio para fazermos da democracia o instrumento da
verdade. Afinal, a verdade deve ser de todos e é dever
de todos.

A teoria da prova, utilizada pelo nazismo, não
pode existir no Brasil. Tal teoria pregava que, em vista
das denúncias, os acusados é que deveriam apresen
tar as provas negativas. Mas qual a prova negativa
que pode apresentar Brizola, se não foi acusado de
nada? Fará auditoria de sua vida? Irá à barra dos tri
bunais e a verdade haverá de se tornar explfcita?

Agradeço aos diversos partidos as manifesta
ções. Conclamo todos aqueles que conhecem a his
tória de Brizola à reflexão, para que nos livremos da
possibilidade das intrigas que nos separam, para que
nos livremos da desconfiança que não deve existir en
tre pessoas de bem. Devemos procurar saber por que
isso está-se passando.

Não é possível que em uma democracia esteja
mos sujeitos a dissabores muitas vezes piores do que
as cassações impostas pelo regime militar, quando
era notória a injustiça, quando era perceptível a repul
sa popular contra a arbitrariedade.
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A imprensa livre tem de manter um objetivo: o
dever de fiscalizar e, acima de tudo, o dever da res
ponsabilidade.

Sr. Presidente, solicito façam parte do meu dis
curso matérias publicadas hoje pelo Jornal do Brasil
e O Globo, em que Brizola dá explicações que julguei
dispensáveis neste momento. Para nós não são ne
cessárias, mas é preciso que pensemos nos efeitos
políticos desses fatos que denigrem personalidades
públicas do Brasil. (Palmas.)

MA TÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR

JORNAL DO BRASIL !Terça-feira, 6 de novem
bro de 2001

Brizola processará filho e revista Veja
O ex-Governador do Rio e Presidente Nacional

do POT, Leonel Brizola, vai processar o filho José Vi
cente (PT - RS), o PT do Rio Grande do Sul e a revis
ta Veja por causa de reportagem, publicada na edição
desta semana, segundo a qual ele teria aumentado
quatro vezes seu patrimônio, nos últimos 20 anos.

O ex Governador atribui as acusações ao filho,
que, diz, enviava-lhe e-mail contando ter fornecido in
formações a esse respeito à revista. José Vicente in
tegra o governo petista no Rio Grande do Sul, onde é
diretor da loteria estadual.

Brizola considerou a matéria "torpe" e disse que
seu patrimônio tem origem na herança da família de
sua falecida mulher, Neuza, irmã do presidente João
Goulart (1961-1964). Parte teria sido dividida posteri
ormente com os filhos, há cerca de oito anos, na oca
sião da morte de sua mulher. O ex-Governador pro
meteu apresentar provas à Justiça, onde moverá
ações cível e penal.

''Vai ser uma guerra dos Brizola contra os Civita
(família controladora da Editora Abril, que detém
Veja), que vieram corridos por militares e guerrilhei
ros da Argentina - onde eram vistos como represen
tantes da CIA (Agência Central de Inteligência). Aqui,
foram bem recebidos pela ditadura", declarou ontem
no Rio. Segundo o político, "os Civita, que aumenta
ram o patrimônio um milhão de vezes e fizeram um
império, sob a proteção do regime, vêm falar de mim?
Vamos ver quem tem mais banha para gastar."

A reportagem afirma que os bens de Brizola au
mentaram em R$1 0,7 milhões em 20 anos. Para o as
sessores do ex-governador, Veja ignorou que a ativi
dade rural em suas fazendas deram bons lucros no
período.

Brizola confessou estar decepcionado com a
suposta atitude do filho. "Quando um filho é capaz de
uma perversidade desse tipo, dói na gente. José Vi-

cente tem 50 anos e sempre foi tratado a pão-de-ló
por mim e por Neuza. Não sei o que se passou com
ele. A informação que tenho é que passou a abusar
de bebida. Meus olhos nem se molham ao tomar uma
atitude contra ele, nessas circunstâncias", disse.

Para ele o PT gaúcho teria patrocinado as acu
sações e manipulado seu filho, com o intuito de des
viar a atenção da mídia das recentes suspeitas de li
gação do atual governo com o jogo do bicho. "Ele
está sendo manipulado porque exerce um cargo de
confiança."

O JB telefonou para o escritório de José Vicente
no Rio Grande do Sul, mas não conseguiu contato. O
chefe da sucursal da revista Veja no Rio, Lauro Jar
dim, afirmou que "se Brizola processar a revista, vai
perder, porque todas as afirmações contidas na ma
téria estão baseadas em documentos".

Brizola contra Brizola
Bernardo de la Pena

Pedetista decide processar o filho, a quem acu
sa de dar informações sobre reportagem contra ele.

O ex-Governador Leonel Brizola, presidente
nacional do POT, anunciou ontem que vai processar
seu filho José Vicente Brizola, o PT do Rio Grande
do Sul e a revista Veja. Irritado com a reportagem pu
blicada esta semana pela Veja, que apresenta uma
evolução de seu patrimônio de R$4,3 milhões, em
1983, para R$15 milhões este ano, Brizola atribuiu a
seu filho e ao PT gaúcho a responsabilidade pelo
texto publicado pela revista. O ex-Governador classi
ficou a reportagem como uma agressão; chamou-a
de torpe e maliciosa; e disse que vai entrar com uma
ação criminal e uma ação para pedir uma indeniza
ção por danos morais.

Segundo Brizola, desde o fim do ano passado,
quando trocou o POT pelo PT, José Vicente vem man
dando e-mail para ele com ameaças. e agressões.
Numa das mensagens, segundo pedetistas, José Vi
cente teria dito que procuraria a revista. Para Brizola,
seu filho, que ocupa a direção da Loteria do Estado,
está sendo incentivado pelos petistas que governam
o Rio Grande do Sul e estão preocupados com as de
núncias de corrupção investigadas por uma CPI na
Assembléia Legislativa gaúcha.

- Estranhamos a forma como o PT o recebeu
em plena campanha eleitoral com um sentido antibri
zolista. Ele passou a ter um sentimento mórbido e
através de e-mail agressivos, que só me fazem imagi
nar que ele não está bem. Certamente, houve um
contato com a Veja e juntaram a fome com a vontade
de comer. Neste ponto, estou com os pais anglo-sa-
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xões que, quando os filhos cometem crimes, não dei
xam de responsabiliZá-los. Ainda mais este que tem
50 anos e sempre foi tratado a pão-de-ló pelos seus
pais - afirmou o ex-governador.

Em entrevista ontem na sede do diretório naci
onal do PDT, Brizola disse que a reportagem é polí
tica e que vai mostrar na Justiça que todo o seu pa
trimônio é resultado dos investimentos feitos com
os recursos herdados de sua mulher Neuza Brizola,
que morreu há oito anos. Ele evitou citar valores,
mas disse que o dinheiro foi obtido com a venda, fei
ta clandestinamente, em 1966, das propriedades
de sua mulher no Rio Grande do Sul, quando a fa
mília estava exilada ao Uruguai. O ex-governador
disse ainda que os números apresentados pela
Veja não são verdadeiros.

- Ainda que fossem, o que poderiam demons
trar não representa nenhuma surpresa Se todos os
recursos que levamos para o exílio fossem colocados
na caderneta de poupança teriam rendido mais. A di
tadura rastreou toda a minha vida. Lá eu ia, por causa
de alguns hectares de terra, sujar a minha biografia?
- perguntou o ex-governador.

Ele disse que há oito anos, depois da morte de
sua mulher, fez um inventário e transferia para os fi
lhos parte de seu patrimônio. Segundo Brizola, José
Vicente foi o primeiro dos filhos a escolher a área que
queria no Uruguai.

- Não sei o que se passou com ele. Cumpri com
meu dever de pai e já o tirei de enrascadas duras de ti
rar. Quando ele esteve no Congresso (José Vicente
foi deputado federal), fez várias dívidas e fui eu quem
foi nos bancos lá em Brasília negociar. Ele, como os
outros irmãos, sofreu com as condições do exflio e
como outros adolescentes não entendia porque seus
pais não podiam voltar para o país. Mas sempre rece
beu nossa atenção e era difícil sustentá-lo estudando
aqui, na época, com uma moeda mais forte que no
Uruguai - disse Brizola, lembrando que seu filho vol
tou ao País quando teve de se alistar no Exercito.

Ao fala do filho, o ex-Governador disse que José
Vicente nunca terminou o curso de engenharia por
que queria ser guitarrista.

- Na minha consciência não pesa nada que te
nha sido feito de mal para ele. Não sei se é alcoolismo
ou se são drogas. Não posso nem dizer isso porque
posso e estar me equivocando, mas ele já brigou com
os irmãos, com os filhos. Não entendo - lamentou o
ex-governador, que diz ter perdido contato com os dois
netos filhos do segundo casamento de José Vicente.

Numa crítica ao Governo do Rio Grande do Sul,
que está sendo acusado de ter ligações com o jogo

do bicho, Brizola atacou ainda seu filho e os petistas
gaúchos:

- Quando encontramos um indivíduo capaz de
uma perversidade, é ruim, mas quando esse indivi
duo é nosso próprio filho, é pior. Francamente, não
consigo entender o que ocorreu. Ele está numa área
extremamente perigosa, a da loteria. O Rio Grande do
Sul foi transformado num grande cassino com as facili
dades que o governo petista tem dado para instalação
de máquinas de vídeo bingo.

O presidente nacional do PT, Deputado Federal
José Dirceu (SP), rebateu ontem as acusações do ex-go
vemador, mas evitou falar da briga entre pai e filho.

- Brizola está atirando em quem sempre esteve
ao seu lado. Em 1995 quando criou-se uma CPI no
Rio para investigar desvios de verbas na Secretaria
da Saúde, o PT ficou contra a investigação. Eu mes
mo fui ao Rio e nós demos o voto que impediu que Bri
zola perdesse os direitos políticos por causa dessa
CPI. Agora, quanto ao seu filho, não vou fazer um úni
co comentário a respeito. Não entro em questões fa
miliares - disse Dirceu.

Ao anunciar o processo contra a Veja, Brizola
disse que não pode ser comparado ao ex-prefeito de
São Paulo, Paulo Maluf ou ao ex-Senador Jáder Bar
balho:

- Vou fazer uma guerra com eles. Vão ver que
arrumaram sarna para se coçar. Eles acham que sou
como Maluf ou Jáder. Não se atinge a honra de al
guém assim.

O chefe da sucursal da Veja no Rio de Janeiro,
Lauro Jardim, disse que, se Brizola decidir processar
a revista, vai perder a ação:

- Se ele processar, vai perder. Todas as afirma
ções contidas na matéria estão documentadas. Te
mos todas as escrituras das negociações de terras fe
itas por ele - afirma.

José Vicente foi procurado ontem pelo Globo,
mas não foi encontrado para comentar as declara
ções de seu pai.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Walter Pinheiro para uma Co
municação de Liderança, pelo Partido dos Trabalha
dores.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em nome da bancada do Partido dos
Trabalhadores, manifesto solidariedade ao ex-Gover
nador Leonel Brizola, contra quem estão sendo feitas
sérias denúncias.



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Inácio Arruda para
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB. Disporá S.Exa de três minutos
na tribuna.

o SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, integramos Bloco Parlamen
tar com o PSB, mas o momento exige pronunciamen
to e posicionamento político dos partidos separada
mente.

Queremos expressar, caro Deputado Miro Tei
xeira, a solidariedade dos comunistas do Brasil ao Sr.
Leonel de Moura Brizola. Evidentemente, temos opi
niões diferentes na condução da batalha política, às
vezes, até em momentos dificílimos da nossa história,
mas há pontos em comum e longa história de convi
vência entre comunistas, socialistas, democratas e
nacionalistas que querem a Nação no topo, desenvol
vida, e a indústria funcionando adequadamente. Que
rem também a reforma agrária, que tentaram implan
tar quando governavam seus Estados. Por isso, mes
mo sem acusação, tentam enxovalhar imagem de li
derança política, de escopo nacional e de porte, refe-
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É evidente que se trata de campanha contra fi- duros, a unidade falou mais alto, a capacidade de so-
guras públicas reconhecidas, exatamente, pela vida mar forças possibilitou a vitória e o confronto à ditadu-
austera, pelo combate à corrupção, pela contestação ra no passado.
do maniqueísmo, atitude adotada, principalmente, Deputado Miro Teixeira, manifesto a V.Exa e a
por Leonel Brizola no confronto à ditadura militar que Leonel Brizola em nome do Partido dos Trabalhado-
comandou este País e em prol da construção da de- res, nossa solidariedade. Não podemos aceitar, em
mocracia. hipótese alguma, que essa campanha seja utilizada

Em hipótese alguma, Deputado Miro Teixeira, como marco do processo eleitoral. Eleição se disputa
apesar das divergências que porventura tenhamos na urna e não inventando pantomimas ou levantando
tido no último período com o ex-Governador, pode- histórias de patrimônios pessoais, tentando asso-
mos permitir que se manche a vida de Leonel Brizola, ciá-Ios a benefícios auferidos ao longo do mandato
marcada por longa luta política neste País. eletivo.

Não podemos admitir que a variação patrimo- Fica o ensinamento para todos. Temos de discu-
nial de um homem - o que, aliás, todos têm oportu- tir a maneira pela qual essas campanhas são feitas e
nidade de fazer -, já em etapa avançada de vida, quais os seus objetivos. Temos muito a aprender.
seja encarada de forma leviana, inescrupulosa, as- Nesse momento de aprendizado, o melhor que tem a
sociando-se o ganho de patrimônio aos cargos pú- fazer a Oposição é tentar aplicar a lição que apren-
blicos desempenhados pelo Sr. Leonel de Moura deu: a unidade. Ela restabelecerá nossas forças, para
Brizola. enfrentarmos de forma vigorosa a campanha sórdida

Portanto, repudiamos veementemente a ten- contra figuras públicas, a exemplo de Leonel de Mou-
tativa, neste momento de debate político sobre a ra Brizola.
transformação do País, de escolher figuras emble- Muito obrigado.
máticas dessa luta para serem atacadas com objeti- O SR PRESIDENTE (A' . N ) C .
vo muito claro. Ao atacar Leonel de Moura Brizola . eClo eves - _omunlco

I t f· d h' t" I't' aos Srs. Deputados, sobretudo aos que nao se en-ou qua querou ra Igura a nossa IS orla po I Ica, a , . . . . .
intenção não é atingir o cidadão, mas o que ele re- contram em plena,no, que mlcl,a~emos, _em segul~a, a

t N r I r' P rt'd D Ordem do Dia. Inumeras materlas serao submetidas
pre~en a. ess.e par ICU a~, a mglu o a I o emo- a voto nominal nesta tarde.
crátlco Trabalhista, o Partido dos Trabalhadores, o
Partido Comunista do Brasil, o Partido Socialista
Brasileiro, o Partido Popular Socialista, como se
fosse possível, por meio da destruição de figuras
públicas, destruir essa linhagem política e a conso
lidação de uma campanha.

Quero deixar muito claro - e o Deputado Miro
Teixeira tocou nesse ponto - que repudiamos a ten
tativa de alguns de associar a denúncia a ações que
poderiam ser patrocinadas por companheiros do Rio
Grande do Sul. Repudiamos a tentativa de colar no
PT o episódio vivenciado naquele Estado. Na verda
de, a denúncia tem o propósito de atingir a figura pú
blica de Olívio Dutra, cujo passado todos conhecem,
bem como sabem dos seus compromissos no pre
sente.

Deputado Miro Teixeira, esse episódio acontece
em importante momento da nossa história, uma vez
que faz a esquerda refletir sobre a necessidade de
unificação da sua frente, de suas campanhas e de
sua jornada, com o objetivo de derrotar aqueles que
buscam atingir seus setores. É essencial pensar so
bre nossas tarefas e responsabilidades para enfren
tar este momento. Não estou indicando caminhos,
mas a esquerda aprendeu que, nos momentos mais



VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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rência para o povo mais simples do Pafs: o Sr. Leonel . dene a vida pública de Leonel Brizola, cabe-nos, em es-
de Moura Brizola. pecial à bancada do PPS, vir à tribuna dizer à Casa e ao

Em nome do Partido Comunista do Brasil, pode- Pafs o que representa a figura histórica de Leonel Brizo-
mos dizer que Brizola é homem de debate polftico, de la. Na minha juventude, nas faculdades e nas escolas
idéias e discussões sobre o Brasil. E V.Exa, Sr. Presi- por onde passei, nas lutas estudantis sempre o tive
dente, tem exigido, nesta Casa, o debate. Em vez de como referência política, especialmente do debate polf-
debater, amplamente, questões que dizem respeito tico e dos grandes embates que este País viveu.
aos interesses do País, tal como fizemos há pouco no Com certeza, Leonel Brizola tem muito ainda a
Seminário da ALCA, discutem-se a mesquinharia e a oferecer ao grande debate nacional. Quando se apre-
sarjeta imunda do Parlamento brasileiro e a cena polf- senta reportagem dessa natureza, resta saber que in-
tica nacional. O objetivo é não deixar que o grande de- teresses esconde. Conhecemos um deles: desqualifi-
bate nacional ocorra. Sem acusação alguma, tentam car o debate polftico nacional, conforme disse o Líder
enxovalhar a imagem de Leonel BrizoJa. Inácio Arruda. Quem sabe desta crise resultará o de-

Nos idos de 1961, em Porto Alegre, onde dirigia bate que colocará no devido lugar a política da Nação.
nosso partido o camarada João Amazonas, nós nos Deputado Miro Teixeira, o POT, o PPS, o PT e
alinhamos a Brizola quando disse: "Vamos resistir à todos os partidos que se solidarizam com Leonel Bri-
direita, vamos resistir ao golpe, vamos defender a de- zola querem a volta do grande debate polftico no País.
mocracia, a liberdade e a causa do Brasil", nós nos Muito obrigado.
alinhamos. Daí vem sua história. O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,

Querem encontrar um meio de enxovalhar a es- peço a palavra pela ordem.
querda de modo geral. Se ela elevar a discussão polf- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
tica neste Parlamento e nos Estados, haverá unidade a palavra.
~ discussão de program~s. efetJvamente li~ados aos O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Int~res~es do povo braSileiro. E esse se.ntlmento de Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solidariedade q~e ~os une e d~ qual pr~clsamos pa!a em nome do Presidente Miguel Arraes e da bancada
enfrentar o contlnUlsmo do projeto neollberal que nao do PSB manifesto solidariedade ao eminente brasile-
interessa ao Brasil. A esquerda e, a Oposição têm a iro Leo~el Brizola.
chance de reverter esse quadro. E preciso diminuir a B' I - d d" t t' d

f . d' d d .. I'd d d rlZO a nao se eve elxar ocar por esse IpO e
sua orça, Impe In o-o e atingir persona 1 a e e t'" I' t' E" I d t'" I

I . d B' I . . ma ena Jorna IS Ica. sina e que es a VIVO e e e e-
vu to e da estirpe e Leonel nzo a, bem como dln- t' rt t d t t d"d . I

.. Olf' O G d d men o Impo an e es e momen o a VI a naclona .gentes naCionaiS como VIO utra, overna or o I d h' I d . , . t .
R· G d d S I sso eve enc e- o a energia necessana para con n-

10 ran e ou. b . N - b '1' EI. .. .. ulr com a açao rasl eira. e sempre esteve ao
Meu caro M~ro Teixeira, receba .n~ssa solldane- lado do povo, das grandes massas excluídas do Brasil

dade e a. transmita ao grande braSileiro Leonel de em outras ocasiões importantes.

Moura Br~zola. . Todos, não só da esquerda e da centro-esquer-
MUIto obrigado. (Palmas.) da, devem refletir sobre a necessidade do debate po-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo lítico em torno das questões que interessam ao povo.

a palavra ao nobre Deputado Rubens Bueno para A politização da sociedade é fundamental neste mo-
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parla- mento. Quando Brizola e Olfvio Dutra são atacados,
mentar PDT/PPS. além de outras pessoas renomadas, percebemos que

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PR. Como Lí- existe a tentativa de gerar desesperança na popula-
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e ção sobre a condução da polftica brasileira.
Srs. Deputados, o Líder do PDT, Deputado Miro Teixe- Fica registrada a nossa solidariedade a Leonel
ira, foi à tribuna e disse, com clarividência, tudo o que Brizola, na certeza de que a situação não o afeta,
o momento exige a respeito de matéria publicada pela pois, com firmeza, já passou por momentos muito
revista Veja no último domingo. mais difíceis.

Não se trata de denúncia. Na verdade, a reporta- Era o que tinha a dizer.
gem traz números que mostram evolução de patrimônio
de um cidadão brasileiro, o que é perfettamente justificá
vel. O que não está em jogo é se há, efetivamente, enri
quecimento ilíctto. Se há, na reportagem, algo que con-
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Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS POT/PPS

Almir Sá PPB

Luciano Castro PFL PFUPST

Luis Barbosa PFL PFUPST

Robério Araújo PL PUPSL

Presentes de Roraima : 5

AMAPÁ

Antonio Feijão PSOB

Badu Picanço PL PUPSL

Or. Benedito Dias PPB

Eduardo Seabra PTB

Jurandil Juarez PMOB

Presentes de Amapá : 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB

Asdrubal Bentes PMOB

Elcione Barbalho PMOB

Giovanni Queiroz POT POT/PPS

José Priante PMOB

Presentes de Pará ; 5

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSOB

Atila Lins PFL PFUPST

Euler Ribeiro PFL PFUPST

Pauderney Avelino PFL PFUPST

Presentes de Amazonas : 4
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Partido Bloco

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB

Expedito Júnior PSDB

Marinha Raupp PMDB

Nilton Capixaba PTS

Presentes de Rondonia :4

ACRE

IIdefonço Cordeiro PSDS

João Tota PPS

Zila Bezerra PTS

Presentes de Acre : 3

TOCANTINS

Antônio Jorge PTS

Freire Júnior PMDB

Igor Avelino PMDB

Osvaldo Reis PMDB

Paulo Mourão PSDS

Presentes de Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB

Cesar Bandeira PFL PFUPST

Eliseu Moura PPB

Gastão Vieira PMDB

João Castelo PSDa

Neiva Moreira PDT PDT/PPS

Nice Lobão PFL PFUPST

Paulo Marinho PFL PFUPST

Pedro Fernandes PFL PFUPST

Pedro Novais PMDB

Presentes de Maranhão :10
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CEARÁ

Adolfo Marinho

Anibal Gomes

Chiquinho Feitosa

Eunrcio Oliveira

José Unhares

Léo Alcântara

Manoel Salviano

Moroni Torgan

Nelson Otoch

Raimundo Gomes de Matos

Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 11

PIAuí

Atila Lira

B.Sá

Ciro Nogueira

Heráclito Fortes

João Henrique

Mussa Demes

Paes Landim

Themístocles Sampaio

Presentes de Piauí : 8

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina

Iberê Ferreira

Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte ; 3

PARAíBA

Adauto Pereira

Armando Abílio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damiao Feliciano

Domiciano Cabral

Efraim Morais

Inaldo Leitão

Ricardo Rique

Wilson Braga

Presentes de Parai ba : 10

PSDB

PMDB

PSDB

PMDS

PPB

PSDB

PSDS

PFL

PSOB

PSDB

PSDB

PSDB

PSDB

PFL

PFL

PMDB

PFL

PFL

PMDB

PMDB

PTS

PFL

PFL

PSDB

PT

PTB

PMDB

PSDB

PFL

PSOB

PSOB

PFL

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFLfPST

PFLfPST

PFUPST

PFLlPST

PFLlPST

PFUPST
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Partido Bloco

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB

Inocêncio Oliveira PFL PFLlPST

Joel De Hollanda PFL PFL/PST

José Chaves PMD8

José Mendonça Bezerra PFL PFLlPST

José Múcio Monteiro PSDB

Luciano 8ivar PSL PLlPSL

Luiz Piauhylino PSDB

Maurílio Ferreira Lima PMDB

Osvaldo Coelho PFL PFUPST

Pedro Corrêa PPB

Salatiel Carvalho PMD8

Wolney Queiroz POT PDT/PPS

Presentes de Pernambuco : 15

ALAGOAS

Divaldo Suruagy PST PFUPST

Helenildo Ribeiro PSOB

Luiz Dantas PTB

Olavo Calheiros PMD8

Presentes de Alagoas :4

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Cleonâncio Fonseca PPB

Jorge Alberto PMDB

Pedro Valadares PSB PSBJPCDOB

Presentes de Sergipe : 4
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Partido Bloco

BAHIA

Ariston Andrade PFL PFUPST

Claudio Cajado PFL PFUPST

Coriolano Sales PMDB

Eujácio Simões PL PUPSL

Félix Mendonça PTB

Francistônio Pinto PFL PFUPST

João Almeida PSDB

João Carlos Bacelar PFL PFUPST

João Leão PPB

Jorge Khoury PFL PFUPST

José Carlos Aleluia PFL PFUPST

José Rocha PFL PFUPST

Jutahy Junior PSDB

Leur Lomanto PMDB

Luiz Moreira PFL PFUPST

Mário Negromonte PPB

Milton Barbosa PFL PFUPST

Nilo Coelho PSDB

Paulo Braga PFL PFUPST

Reginaldo Germano PFL PFUPST

Rofand Lavigne PMDB

Saulo Pedrosa PSD8

Ursicino Queiroz PFL PFUPST

Presentes de Bahia ; 23
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Bloco

MINAS GERAIS

Aécio Neves

AntOnio do Valle

Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada

Cabo Júlio

Clauber Carneiro

Custódio Mattos

Danilo de Castro

Eduardo Barbosa

Elias Murad

Eliseu Resende

Fernando Diniz

Hélio Costa

Herculano Anghinetti

Ibrahim Abi-Ackel

João Magalhães

José Milita0

Lincoln Portela

Mareio Reinaldo Moreira

Mário Assad Júnior

Mauro Lopes

Narcio Rodrigues

Olimpio Pires

Osmanio Pereira

Philemon Rodrigues

Rafael Guerra

Romel Anizio

Romeu Queiroz

Sérgio Miranda

Silas Brasileiro

Walfrido Mares Guia

presentes de Minas Gerais : 31

EspíRITO SANTO

Feu Rosa

Joao Coser

José Carlos Elias

Max Mauro

Ricardo Ferraço

Rose de Freitas

Presentes de Espírito Santo : 6

PSDB
PMDB
PFL

PSDB
PST
PFL

PSDB
PSDB
PSDB
PSDB

PFL

PMDB
PMDB
PPB

PPB
PMDB
PTB
PSL
PPB
PL

PMDB
PSDB
POT

PSDB
PL

PSOB
PPB

PTB
PCdoS

PMDB

PTB

PSDB

PT

PTB

PTS
PPS

PSDB

PFUPST

PFUPST
PFUPST

PFUPST

PUPSL

PUPSL

PD"TIPPS

PUPSL

PSB/PCDOB

POT/PPS
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL PFLlPST

Alexandre Santos PSDB

A1merinda de Carvalho PPB

Bispo Rodrigues PL PUPSL

Candinho Mattos PSDB

Carlos Nader PFL PFLlPST

Dino Fernandes PPB

Dr. Heleno PSDB

Eber Silva PST PFLlPST

Fernando Gonçalves PTS

lédio Rosa PFL PFUPST

Jair Bolsonaro PPB

Laura Carneiro PFL PFUPST

Luisinho PPB

Márcio Fortes PSDB

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB

Miro Teixeira PDT PDT/PPS

Paulo Feijó PSDB

Reinaldo Gripp, PL PLJPSl

Rodrigo Maia PFL PFUPST

Ronaldo Santos PSOB

Rubem Medina PFL PFUPST

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Vivaldo Barbosa POT POT/PPS

Presentes de Rio de Janeiro : 25
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Partido Bloco

SÃO PAULO

André Benassi PSDB

Antonio Carlos Pannunzio PSOB

Antonio Kandir PSDB

Arnaldo Madeira PSDB

Bispo Wanderval Pl PUPSl

Celso Russomanno PPB

Chico Sardelli PFL PFUPST

Clovis Volpi PV

Corauci Sobrinho PFL PFLlPST

Cunha Bueno PPB

De Velasco PSL PUPSL

Delfim Netto PPB

Dr. Hélio POT POT/PPS

Duilio Pisaneschi PTB

Emerson Kapa2 PPS POT/PPS

Fernando Zuppo PSDC

Joao Paula PT

José Genoino PT

Kincas Mattos PSB PSBJPCDOB

Lamartine PoseUa PMDB

Luiz Antonio Fleury PTB

lulza Erundina PSB PSBJPCDOB

Marcos Cintra PFL PFUPST

Medeiros PL PL/PSL

Michel Temer PMDB

Nelo Rodolfo PMDB

Nelson Marquezelli PTB

Nauton Uma PFL PFUPST

Paulo Kobayashi PSDB

Professor Luizinho PT

Ricardo Izar PTS

Robson Tuma PFL PFUPST

Rubens Furlan PPS PDT/PPS

Salvador Zimbaldi PSDB

Sampaio Dória PSDB

Silvio Torres PSDB

Valdemar Costa Neto PL PUPSL

Wagner Rossi PMOB

Zulaiê Cobra PSOB

Presentes de São Paulo :39
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Partido Bloco

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFLlPST

Murilo Domingos PTB

Teté Bezerra PMDB

Welinton Fagundes PL PUPSL

Wilson Santos PSDB

Presentes de Mato G~osso : 5

DISTRITO fEDERAL

Alberto Fraga PMOB

Presentes de Distrito Federal : 1

GOIÁS

Euler Morais PMDB

Juquinha PL PUPSL

Lidia Quinan PSDB

Lúcia Vânia PSOB

Norberto Teixeira PMDB

Pedro Canedo PSOB

Pedro Chaves PMDB

Ronaldo Caiado PFL PFUPST

Vilmar Rocha PFL PFL/PST

Presentes de Goiás : 9

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz PMDB

Marçal Filho PMDB

Marisa Serrano PSDB

Nelson Trad PTB

Waldemir Moka PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul :5
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Partido Bloco

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL PFUPST

Affonso Camargo PSDB

Airton Roveda PTB

Alex Canziani PSDB

Chico da Princesa PSDB

Dilceu Sperafico PPB

Gustavo Fruet PMDB

Hermes Parcianello PMDS

Iris Simões PTS

Ivania Guerra PFL PFUPST

José Borba PMDB

José Carlos Martinez PTS

Luciano Pizzatto PFL PFUPST

Luiz Carlos Hauly PSDB

Márcio Matos PTS

Max Rosenmann PMDB

Moacir Micheletto PMDS

Nelson Meurer PPB

Odllio Balbinotti PSOB

Oliveira Filho PL PUPSl

Osmar Serraglio PMDB

Rubens Bueno PPS PDTIPPS

Santos Filho PFL PFUPST

Werner Wanderer PFL PFLlPST

Presentes de Paraná :24
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Bloco

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis

Carlito Merss

Edinho Bez

Edison Andrino

Eni Voltolini

Fernando Coruja

Gervásio Silva

Hugo Biehl

João Matos

João Pizzolatti

Luci Choinacki

Paulo Gouvêa

Pedro Bittencourt

Serafim Venzon

Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina : 15

RIO GRANDE DO SUL

Airton Oipp

Augusto Nardes

Cezar Schirmer

Edir Oliveira

Esther Grossi

Ezidio Pinheiro

Fetter Junior

Germano Rigotto

Jarbas Lima

Marcos Rolim

Mendes Ribeiro Filho

Nelson Marchezan

Osmar Terra

Osvaldo Biolchl

Paulo Paim

Pompeo de Maltas

Roberto Argenta

Telmo Kirst

Veda Crusius

Presentes de Rio Grande do Sul : 19

PFL
PT
PMOB
PMOB
PPB
POT
PFL
PPB
PMOB

PPB
PT
PFL
PFl
POT
PSOB

POT
PPB
PMOB

PTB
PT
PSB

PPB

PMOB
PPB
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB

PT
PDT
PHS
PPB

PSOB

PFUPST

POT/PPS
PFUPST

PFUPST
PFUPST
PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

POT/PPS



Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

Redação Final:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou
submeter a votos a Medida Provisória n° 4, de 2001:

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica a União autorizada a complementar
os recursos necessários à cobertura do bônus indivi
duai a consumidores residenciais de energia elétrica
disciplinado pelos incisos I e II do § 1°doart. 4° da Re
solução da Câmara de Gestão de Energia Elétrica 
GCE n° 43, de 4 de setembro de 2001, mediante a in
clusão de programação específica no orçamento da
União.

§ 1° A complementação de que trata o caput so
mente será efetivada quando os recursos destinados
ao pagamento do referido bônus, previstos nas Reso
luções da GCE n° 4, de 2001, e no inciso I do art. 12
da Resolução da GCE n° 13, de 1° de junho de 2001,
não forem suficientes para a sua cobertura.

§ 2° Fica o Ministério de Minas e Energia encar
regado de efetuar o repasse dos recursos às concessi
onárias de serviços públicos de distribuição de energia
elétrica, após o encaminhamento, pela Agência Nacio
nal de Energia Elétrica - ANEEL, das planilhas conten
do os valores devido a cada concessionária.

Art. 2° Caberá à Annel fiscalizar as contas de
cada concessionária de serviços públicos de distri
buição de energia elétrica e definir o valor a ser re
passado a cada uma delas, na forma prevista no § 2°
do art. 1°.

Art. 3° O eventual saldo positivo da diferença
entre a soma do total de recursos destinados à co
bertura dos bônus individuais a consumidores resi
denciais de energia elétrica, definidos na Resolu
ção da GCE nO 43, de 2001 e no art. 1° desta medida
provisória, e o pagamento total do bônus será com
pensado integralmente nas tarifas, na forma a ser
definida pela Anne\.

Art. 4° A GCE estabelecerá prazos e procedi
mentos para a execução do disposto nesta medida
provisória.

Art. 5° Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe
recer parecer à medida provisória, em substituição à
Comissão Mista, concedo a palavra ao Sr. Neuton
Lima.

O SR. NEUTON LIMA (Bloco/PFL-SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a presente matéria dispõe sobre a participa
ção da União na complementação dos recursos des
tinados à cobertura de bônus para os consumidores
que economizarem energia elétrica.

Antes, o pagamento de bônus se estendia
apenas aos consumidores de, no máximo, 100 qui
lowatts. Com a Resolução n° 43, de 4 de setembro
de 2001, da Câmara de Gestão da Crise de Energia
Elétrica, esse benefício foi estendido aos consumi
dores de até 225 quilowatts. Com isso, os valores
cobrados com sobretaxa não serão suficientes para
a cobertura de tal benefício. Para tanto, o Poder
Executivo está propondo que a diferença seja supri
da pelos cofres públicos, com a devida inclusão de
programação específica no Orçamento da União.

O Ministério de Minas e Energia se encarrega
rá de repassar os recursos às concessionárias, com
o encaminhamento, pela ANEEL, das planilhas con
tendo os devidos valores.

É o voto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O pare
cer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão. (Pausa.)

Não Havendo oradores inscritos, declaro encer
rada a Discussão.
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. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de Vai-se passar á votação da matéria.
presença registra o comparecimento de 298 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
Mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA N° 4, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória n° 4, de 2001, que dispõe
sobre a complementação, pela União,
dos recursos necessários ao pagamento
de bônus aos consumidores residenciais
de energia elétrica, e dá outras providên
cias. Pendente de parecer da Comissão
Mista.
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Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória n° 5, de 2001, que institui
feriados civis nos Estados que especifi
ca, e dá outras providências. Pendente
de parecer da Comissão Mista.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe
recer parecer à medida provisória, em substituição à
Comissão Mista, concedo a palavra ao ilustre Deputa
do Narcio Rodrigues.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a medida provisória é
fruto do esforço empreendido pelo Governo para
combater a crise energética.

Do ponto de vista constitucional, não há barreira
alguma. O Relator é, portanto, a favor da aprovação
da matéria, no mérito.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O parecer
é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há um
orador inscrito para discutir a matéria.

Concedo a palavra, para falar contrariamente à
matéria, ao nobre Deputado Avenzoar Arruda.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (Pl - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, fui informado de
que há entendimento das Lideranças sobre a matéria,
mas não poderia deixar de registrar minha opinião
contrária.

Depois da adoção de vários procedimentos, o
Governo disse que procuraria novas formas de con
ter os gastos com energia elétrica e de promover o
racionamento do consumo nos Estados. Os feriados
de que trata esse item da pauta serão institufdos
exatamente nas regiões mais pobres do País. Qual a
compensação da medida para o desenvolvimento
regional?

Não pense, Deputado Moroni lorgan, que é
questão menor para o setor produtivo. Quanto custa
para o setor produtivo feriado dessa natureza? A medi
da proposta pelo Governo agrava as diferenças regio
nais. A instituição de feriados civis deveria ser compen
sada por outra medida, Deputado Inocêncio Oliveira,
para não agravar ainda mais as diferenças regionais.
V.Exa, oriundo do Nordeste, sabe muito bem disso.

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA Aprovada.
PROVISÓRIA f\F 4-A, DE 2001 A matéria vai ao Senado Federal.

Dispõe sobre a complementação pela O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 2.

União dos recursos necessári~s ao pag~- MEDIDA PROVISÓRIA N° 5, DE 2001
mento de bônus aos consumidores resl- (Do Poder Executivo)
denciais de energia elétrica e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica a União autorizada a complementar os

recursos necessários à cobertura do bônus individual a
consumidores residenciais de energia elétrica discipli
nado pelos incisos I e 11 do § 1° do art. 4° da Resolução
da Câmara de Gestão de Energia Elétrica - GCE n° 4,
de 22 de maio de 2001, com a redação determinada
pela Resolução da GCE n° 43, de 4 de setembro de
2001, mediante a inclusão de programação especifica
no orçamento da União.

§ 1° A complementação de que trata o caput so
mente será efetivada quando os recursos destinados ao
pagamento do referido bônus, previstos nas Resolu
ções da GCE nOs 4, de 2001, e 43, de 2001 , deduzidas
as provisões contidas no inciso I do art. 10 da Resolu
ção da GCE n°4, de 2001 , e no inciso Ido art. 12 da Re
solução da GCE n° 13, de 1° de junho de 2001, não fo
rem suficientes para a sua cobertura.

§ 2° Fica o Ministério de Minas e Energia encarre
gado de efetuar o repasse dos recursos às concessio
nárias de serviços públicos de distribuição de energia
elétrica, após o encaminhamento, pela Agência Nacio
nal de Energia Elétrica - ANEEL das planilhas contendo
os valores devidos a cada concessionária.

Art. 2° Caberá à Aneel fiscalizar as contas de cada
concessionária de serviços públicos de distribuição de
energia elétrica e definir o valor a ser repassado a cada
uma delas, na forma prevista no § 2° do art. 1°.

Art. 3° O eventual saldo positivo da diferença entre
a soma do total de recursos destinados à cobertura dos
bônus individuais a consumidores residenciais de ener
gia elétrica, definidos na Resolução da GCE nO 43, de
2001, e no art. 1° desta lei, e o pagamento total do bô
nus será compensado integralmente nas tarifas, na for
ma a ser definida pela Aneel.

Art. 4° A GCE estabelecerá prazos e procedimen
tos para a execução do disposto nesta lei.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.
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Não poderia deixar de me manifestar contraria- Por isso, sou a favor da relevante, urgente e
mente à medida provisória, porque, sem um sistema emergencial medida provisória, em face da crise
de compensação, o setor produtivo nordestino, que já energética que assola o País, sobretudo a Região
tem diferenças importantes em relação ao resto do Nordeste.
País, será prejudicado. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
peço a palavra pela ordem. discuss~o., ~ .

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V.Ex" VaI-se passar a votaçao ~~ matéria.
a ala a O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Vou sub-

p vr. _ meter a votos a Medida Provisória n° 5, de 2001:
O SR. INOCENCIC? _OLIVEIRA (Bloco/PFL :- O Congresso Nacional decreta:

PE. Pela orde~. Sem revl~ao d.o orador.) - Sr. Presl- Art. 10 Ficam declarados feriados civis nos Esta-
dente, a geraçao de energia varia de acordo com a re- .. '

.- P lo E t d d R G d d S I t dos da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba,
glao. or exe""!p : o s a o ~ 10 ran ~ o u e~m Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, destinados à redu-
grande cap~cldade de gera~~o de e~ergla, ~as nao ção do consumo de energia elétrica em face da atual si-
pode v.en~e-Ia a outras regloes deVido às linhas de tuação hidrológica crítica na área atendida pelo subsis-
transmlssao. tema elétrico interligado da região Nordeste, os dias:

Os feriados civis instituídos no Nordeste criam, I - 22 de outubro de 2001'
realmente, alguns problemas para o setor produtivo 11 _ 16 de novembro de 2001' e
da regi~o, mas sã~ nec:ssários n? se~tido .d~ evi~ar 111_ 26 de novembro de 2001.
mal maior: o apaga0. Alem do maiS, ha f1exlblhzaçao P , f ,. O f . d d t t .. I

d f · aragra o UnlCO. ena o e que ra a o IncIso
em cada Estado. Pernambuco resolveu mu ar o erla- - ,. E t do d p' f. . . nao se ap Ica ao s a o IaU.
do do dia 26 de outubro para o dia 2 de novembro. ° P f' d ed . d'

.. Art. 2 ara o Im e r uZlr o consumo e energia
~~r outro la~o, se m~lhorar o quadro hidrológico elétrica em face da atual situação hidrológica crítica, fica

da regl~o, poderao ser e.v'.tados e até cancelados ou- a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica _
tros fenados. Ternos n~tlcl~S de qu~ começou ~ ~ho~ GCE, criada pela Medida Provisória n° 198-5, de 24 de
ver nos a~luent~s do ~IO Sao Franc~sco. A prevlsao e agosto de 2001, autorizada a declarar feriados civis adi-
de e~ qUinze dias ~~ aguas chegarao ao Lago d.e So- cionais àqueles previstos no art. 1° e aplicáveis a qual-
bradlnho, reservatorlo onde se controla a quantidade quer das áreas atendidas pelo Sistema Elétrico Interli-
de água a ser liberada para o funcionamento das usi- gado Nacional.
nas hidrelét~icas. Po~anto, se o ,lago começar a en- Parágrafo único. Na hipótese de alteração do qua-
ch~r, poderao ser eVitados e ate cancelados outros dro hidrológico ou da identificação de instrumentos
fertados. mais eficientes para a superação da atual situação hi-

O próprio Ministro José Jorge, de Minas e Ener- drológica crítica, fica a GCE autorizada a cancelar os fe-
gia, que vem fazendo excelente trabalho à frente da riados por ela declarados bem como aqueles previstos
Pasta ede quem com muito orgulho sou amigo, deda- no art. 1°.
rou aos meios de comunicação que, se continuar cho- Art. 3° Esta medida provisória entra em vigor na
vendo e o Lago de Sobradinho continuar recebendo data de sua publicação.
mais água do que libera para o funcionamento das O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
turbinas, o horário de verão poderá ser cancelado no te, peço a palavra pela ordem.
Nordeste no dia 30 deste mês. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"

Sr. Presidente, a proposta é necessária, rele- a palavra.
vante e requer urgente vigência, razão pela qual foi fe- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
ita por meio de medida provisória. Sabemos que ela revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar a fa-
vai criar alguns problemas no setor produtivo, mas vor da medida provisória, mas queremos deixar claro
pior seria o apagão. Esse, sim, seria um desastre. que a crise foi causada, simplesmente, pela incompe-

Esperamos que Deus mostre mais uma vez que tência dos governantes que utilizaram todos os reser-
é brasileiro, fazendo com que continue chovendo nas vatórios brasileiros até a exaustão. Nosso bom Deus
cabeceiras do Rio São Francisco, para que, nos próxi- há de ser benevolente com o nosso Pafs.
mos quinze dias, tenhamos idéia mais firme em rela- É verdade que feriados podem evitar °apagão.
ção ao fato. Porém, também trazem ônus profundos à economia
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nordestina, ou seja, desemprego e redução de gera
ção de renda, impedindo o seu crescimento. Não po
demos deixar de ressaltar esse ponto. Mesmo assim,
a medida provisória já está em vigor. Um feriado foi
consolidado. Restam dois, um deles nacional.

Por isso, votamos favoravelmente à matéria.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também
consideramos que a medida provisória estabelece
para o Nordeste brasileiro a política do ócio. Temos de
repensar a política de racionamento do consumo
energético imposta pelo Governo Federal, até mesmo
determinando a instituição de feriados para a maioria
dos Estados nordestinos.

Em momento algum esta Casa quis discutir, de
mocraticamente e de forma transparente, opções
para os Estados nordestinos no enfrentamento da cri
se energética. E temos certeza, Sr. Presidente, de
que, se tivesse sido feita discussão democrática de
outras opções, a crise de energia teria sido superada,
por exemplo, nos Estados de Alagoas e de Pernam
buco. O parque industrial de Alagoas, em sessenta
dias, poderia suprir e até superar o racionamento, evi
tando o apagão. Bastaria utilizar o gás natural abun
dante naquele Estado e o bagaço da cana, para pro
duzir energia.

Portanto, Sr. Presidente, o PPS considera incon
sistente a medida provisória e encaminha o voto con
trário à matéria.

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra, para orientar a bancada.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, principalmente os nordestinos aqui presen
tes, a questão é muito grave e, acredito, fere o princi
pio federativo, porque ninguém foi ouvido a respeito
da implantação dos três feriados civis: refiro-me ao
setor produtivo e aos diversos segmentos da classe
trabalhadora.

Houve enorme clamor, principalmente dos Esta
dos do Ceará e de Alagoas, em relação à medida.
Ora, o Ceará cumpriu a meta de racionamento do
consumo de energia elétrica fixada em 20%, mas foi
surpreendido com a imposição dos três feriados, que
provocarão enorme impacto no Estado. Nos 48 dias

compreendidos entre 12 de outubro e 30 de novem
bro, os trabalhadores ficarão parados durante doze
dias, contando os seis feriados e os seis domingos.
Trata-se de 25% do total de dias do periodo.

O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB encaminha o
voto contrário à medida provisória, por entender que
ela fere profundamente os interesses nordestinos. Há
outras formas mais engenhosas de economizar ener
gia neste dificil momento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram.

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

Redação Final:

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 5-A, DE 2001

Institui feriados civis nos Estados
que especifica e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam declarados feriados civis, nos Esta

dos da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba,
Rio Grande do Norte, Ceará e Piaui, destinados à redu
ção do consumo de energia elétrica em face da atual si
tuação hidrológica critica na área atendida pelo subsis
tema elétrico interligado da região Nordeste, os dias:

I - 22 de outubro de 2001 ;
11 - 16 de novembro de 2001; e
111- 26 de novembro de 2001,
Parágrafo únioo. O feriado de que trata o inciso I

não se aplica ao Estado do Piauí.
Art. 2° Para o fim de reduzir o consumo de energia

elétrica em face da atual situação hidrológica critica, fica
a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica 
GCE, criada pela Medida Provisória n° 2.198-5, de 24
de agosto de 2001 • autorizada a declarar feriados civis
adicionais àqueles previstos no art. 10 e aplicáveis a
qualquer das áreas atendidas pelo Sistema Elétrico
Interligado Nacional.

Parágrafo únioo. Na hipótese de alteração do qua
dro hidrológico ou da identificação de instrumentos
mais eficientes para a superação da atual situação hi
drológica critica, fica a GCE autorizada a cancelar os fe
riados por ela declarados bem como aqueles previstos
no art. 1°.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Professor luizinho, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. Essa matéria não sairia de pauta, ficaria apenas
Deputados que a aprovam permaneçam como se en- sobrestada e seria apreciada após a votação da pro-
contram. posta de emenda à Constituição. Dessa forma, tería-

Aprovada. mos tempo razoável de algumas horas para que hou-
vesse um entendimento, um convencimento dos LíA matéria vai ao Senado Federal.
deres que ainda tenham alguma dificuldade em

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- votá-Ia. Até porque não posso retirá-Ia, a não ser que
dência foi informada de que há um entendimento en- haja, segundo a jurisprudência aqui criada, entendi-
tre os Srs. Líderes, segundo o qual as urgências de mento entre todos os líderes.
nOs 1,2 e 3, pautadas para a sessão de hoje, seriam Portanto, não sairia da pauta. Teria sua votação
apreciadas no final da votação da medida provisória. adiada junto com as três outras urgências e seria vo-

O Líder Rubens Bueno solicita seja consultado tada imediatamente após a votação da PEC que se
o Plenário sobre eventual impedimento em torno da iniciará em seguida.
urgência de n° 4 da pauta, que trata do Projeto de Lei O SR. RUBENS BUENO _ Sr. Presidente, peço
n° 6.132, de 1990. a palavra pela ordem.

Ainda que haja impedimento em relação a esta O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V.~
urgência proposta pelo Deputado Rubens Bueno, se a palavra.
houver concordância por parte dos Srs. Líderes, ela O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS _ PRo Pela
poderá ser submetida a voto. Trata-se do projeto de ordem. Sem revisão do orador.) - De acordo, Sr. Pre-
regulamentação do lobby. sidente. Vou começar a conversar com o Deputado

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço Antonio Carlos Pannunzio.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Faça isto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Temv.~ Essas matérias voltarão à pauta logo após a votação
a palavra. da proposta de emenda à Constituição.

O 5R. RUBENS BUENO (B/oco/PPS-PA. Pela O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 3.

ordem. Sem revisão do orador} - Sr. Presidente, gos- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
taria de acrescentar que estou apresentando medida
saneadora com relação ao vício de origem, à inconsti- N° 610-A, DE 1998
tucionalídade apontada pela Comissão de Constitui- (Do Senado Federal)
ção e Justiça e de Redação. Comunico à Mesa a Discussão, em primeiro turno, da
apresentação dessa medida saneadora porque, a Proposta de Emenda à Constituição n.o
partir dela, estamos ampliando esse projeto para a 610, de 1998, que altera dispositivos que
esfera pública de maneira geral. menciona da Constituição Federal, rete-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. rentes à imunidade parlamentar; tendo
Presidente peço a palavra pela ordem. pareceres: da Comissão de Constituição

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V.Ex" e Justiça e de Redação, pela admissibili
dade desta, com emenda (Relator: Sr. Ja-

a palavra. ime Martins); e pela admissibilidade das
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO de nOs 34/95, 101195, 178/95 e 518/97,

(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - apensadas, com substitutivos às de nOs
Sr. Presidente, tivemos a oportunidade de debater so- 34/95 e 518/97 (Relator: Sr. Nilson Gib-
bre esse projeto na Liderança do PSDB, acompa- son); e da Comissão Especial pela ad-
nhando inclusive o parecer da Comissão de Constitui- missibilidade das Emendas de nOs 1 e 2,
ção e Justiça com relação ao art. 1° do projeto em apresentadas na Comissão e, no mérito,
questão, que é flagrantemente inconstitucional. pela aprovação das PECs de nOs 178/95 e

Entendo que é muito difícil colocar essa matéria 518/97, apensadas, com substitutivo, e
controvertida em regime de urgência e depois deba- pela rejeição das de nOs 34/95 e 101/95,
tê-Ia em plenário. apensadas, e das emendas apresentadas

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- na Comissão, contra o voto do Deputado
dência, que acompanha o empenho do Deputado Ru- Aldo Rebelo (Relator: Sr. Jaime Martins).
bens Bueno nessa matéria, fará uma sugestão. Pare- Tendo apensadas as de nOs 34/95, 101/95,
ce-me que alguns outros Líderes concordam com ela. 178/95 e 518J97.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apelo uma solução correta. É o que faz a proposta de emen-
para os 400 Srs. Parlamentares que estão na Casa da à Constituição apresentada na Comissão Especial
que venham imediatamente ao plenário. e, agora, por um dos articuladores dessa negociação,

Estamos em processo de discussão e votação o Deputado Ibrahim Abi-Ackel.
de emenda à Constituição, portanto, teremos votação A idéia é a de que, durante o exercício do man-
nominal. dato parlamentar, o partido solicite a sustação dos

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis- processos por crimes comuns do Parlamentar filiado
a ele. Essa sustação será objeto de deliberação pelacussão.
maioria da Câmara dos Deputados.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Genoí- Entendo seja esse um procedimento adequado.
no para discutir a matéria. Não temos função de julgar nem de apreciar a gravi-

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão dade do crime comum do Parlamentar. Essa é função
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, do Poder Judiciário. Nossa função é preservar as
apreciamos todas as propostas de emendas constitu- prerrogativas que constituem a base essencial do
cionais, votamos, por unanimidade, o substitutivo da mandato parlamentar. Portanto, queremos apresen-
Comissão Especial presidida pelo Deputado Antonio tar nosso apoio à proposta acordada, à proposta arti-
Carlos Pannunzio e com relatoria do Deputado Jaime culada pelo Presidente Aécio Neves com a maioria
Martins e acompanhamos as negociações presididas dos Líderes da Casa e que representa a vontade ma-
por V.Ex

a
joritária da Câmara dos Deputados, para que final-

Em primeiro lugar, como integrante da Comis- mente possamos, por meio do voto, resolver a ques-
são Especial, em nome da bancada do PT, achamos tão relacionada ao fortalecimento da instituição e ao
que a proposta de emenda constitucional acordada é fortalecimento do mandato parlamentar, pela qual ba-
resultado de esforço coletivo da grande maioria desta ialhamos desde 1995. Assim, separaremos o joio do
Casa, para dar solução constitucional e política ao trigo em relação a atitudes individuais ou de minorias,
problema que vem marcando a história da Câmara que não podem comprometer o Parlamento, institui-
dos Deputados com fatos negativos de investigações ção representativa da sociedade brasileira.
e de corporativismo. Por isso, nossa posição é favorável à proposta

Até o presente momento, a Câmara dos Deputa- de emenda constitucional acertada com V.Exa, Sr.
dos não teve vontade política majoritária para decidir Presidente.
sobre esse importante tema: preservar e fortalecer a Muito obrigado, Sr. Presidente.
imunidade parlamentar para o direito a voz, voto e re- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
presentação. a palavra ao Deputado Professor Luizinho, para dis-

Chamo a atenção da Casa para o fato de que a cutir a matéria.
proposta de emenda constitucional fortalece penal e ci- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
vilmente a imunidade parlamentar, que nasce da elei- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
ção do Deputado. E a imunidade está amarrada às prer- putados, esta Casa vive neste momento um marco na
rogativas e aos deveres do Parlamentar, a suas funções sua história. Poderá ou não ser a virada de página na
essenciais: votar, falar, representar e fiscalizar. vida e na organização do Parlamento brasileiro para

Normalmente, apreciamos pedidos de autoriza- uma nova fase que se agrega ao sonho e ao senti-
ção para processos contra Parlamentares envolven- mento do povo brasileiro de respeitabilidade perante
do crimes anteriores ao mandato. Esses crimes não a opinião pública, de crescimento e de fortalecimento
podem ter a proteção da imunidade parlamentar. Imu- da instituição. Poderá ser este o caminho tal sucesso,
nidade é prerrogativa do mandato parlamentar que como também poderá ser o caminho para o aprofun-
nasce com a diplomação. Essa essência, Sr. Presi- damento da crise, do descrédito e da desmoralização
dente, tem de ser fortalecida e preservada. pela qual tem passado o Congresso Nacional.

Por outro lado, existem crimes comuns pratica- Quando aprovamos o Código de Ética, nós, sob
dos durante o exercício do mandato parlamentar. o ponto de vista do Partido dos Trabalhadores - e
Nesse caso, é necessário separar o joio do trigo. As acreditamos não estarmos sozinhos, porque a socie-
atividades política, legislativa e de representação se dade nos puxou a orelha -, provocamos algumas mu-
constituem prerrogativa e dever. Crime comum, po- danças profundas, que determinaram o respeito ao
rém, não pode estar incluído nessa prerrogativa. Por Código de Ética. Cito, por exemplo, a exigência da
isso, o esforço desta Casa é no sentido de produzir prova, de transparência e da clara abertura das con-
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tas do homem público para a sociedade brasileira, privilegiado de apuração das denúncias e de anda-
com a intenção de igualá-lo a qualquer cidadão, sen- mento dos processos.
do que ele não o é, porque possui relações privílegia- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos
das a partir da institucionalidade e da constitucionali- recuperar e consolidar a imagem deste Parlamento
dade. Aqui está o marco. perante o povo brasileiro. Viremos esta página da his-

O mandato do Parlamentar tem de servir para tória do Congresso brasileiro e aprovemos a emenda
organizar, debater e expor as opiniões, os projetos, os que dá fim ao acobertamento de crimes ou falcatruas
conflitos de conceitos, as concepções de organização cometidos durante o mandato parlamentar.
do Estado, a concepção da avaliação conjuntural, a Que o exerclcio do mandato parlamentar seja a
alteração e a mudança histórica, a partir das proposi- execução constitucional do voto eda opinião popular.
turas constitucionais, legislativas, para poder fazer Era o que tinha a dizer.
caminhar o conjunto da sociedade brasileira. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Concedo

O mandato, pelo seu ordenamento, emanado do a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior, para uma
voto popular, tem de servir para fiscalização, apura- Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
ção e punição de qualquer malversação do dinheiro O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como L1-
público ou de falcatruas que ocorrem em qualquer der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
âmbito do poder ou em qualquer nível de ~ove~no. Srs. Deputados, a Liderança do PSDB reuniu-se com
Essa é a lógica do mandato parlamentar, e a flscallza- todos os Vice-Líderes pela manhã. Apoiamos por
ção faz parte de sua amplitude no debate político par- unanimidade a emenda restritiva dentro do texto do
lamentar, social e conjuntural. É na amplitude da pro- eminente Deputado e ex-Ministro Ibrahim Abi-Ackel.
posição I~gislativa que o Parlamentar se comprome- O Presidente desta Casa, Deputado Aécio Ne-
te, consolida-se e se envolve com o seu povo. ves, incluiu na pauta de votação _ cumprindo assim o

Agora, se o mandato, que carrega consigo o compromisso assumido perante esta Casa e a Nação
conjunto da instituição, servir de cobertor, de prote- - o conjunto de medidas intitulado pacote ético, com-
ção em situações de dolo, de criminalidade pessoal ti- plementando todo o processo, que resultou na apro-
pificada pelo Código Penal ou pelo Código Civil, o que vação do Conselho de Ética pela Câmara dos Depu-
deve ser resolvido nas barras da Justiça em proces- tados.
sos normais, como acontece com qualquer cidadão, o Vamos agora votar a limitação da imunidade
próprio Parlamento será desmoralizo, alquebrado) parlamentar. Tivemos a satisfação de ver o Deputado
maculado e desrespeitado perante o nosso povo. E Antonio Carlos Pannunzio, do PSDB, presidindo o
aqui o marco histórico, a virada de página, onde pode- Conselho de Ética. S.Exa participou, em igualdade de
mos demarcar esse processo. condições com diversas Lideranças, da elaboração

A emenda acordada na Comissão de Constitui- de texto para aprimorar esse instituto.
ção e Justiça e de Redação foi iniciada por um proces- Não tenho dúvida de que o texto apresentado
50 do Partido dos Trabalhadores. Ninguém discorda da pelo Deputado Abi-Ackel sugere modernizações e
redação do nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel. O texto avanços extremamente positivos para a Casa e para
traz avanços. Não é o conceito inicial que queria a a sociedade. Por que pode o Parlamentar ser protegi-
Esquerda, o PT, mas também não é o que queriam os do pela imunidade em ações praticadas antes do
demais partidos. A proposta não permite que crime co- exercício do mandato? Todos questionavam essa
metido antes do mandato seja acobertado pela imuni- prerrogativa. O texto corrige essa situação, que pode-
dade. Ela limpa a imagem do Parlamento, delimita o ria ser compreensível no início da era republicana. Ter
campo da institucionalidade e da const~ucionalidade. dos os textos constitucionais, desde 1891, indicam a
Mais do que isso, não permite que, sob o manto do necessidade da autorização prévia para processar
mandato parlamentar, alguém se ache no direito indivi- Parlamentar. Hoje a modificação proposta está con-
dual de acobertar qualquer crime cometido. soante com o que a sociedade espera deste Parla-

Se entender que houve falcatrua, perseguição, mento. Não haverá mais imunidade parlamentar nas
cama-de-gato, o partido pode recorrer, e o Plenário, ações penais anteriores à ~j~lo~ação. Concordamos
soberano, pode determinar a suspensão de tal pro- plenamente com essa modlflcaçao.
cesso. Mas - acreditamos nós - situações e parâme- QUanto ao aspecto da inviolabilidade - palavra,
tros desse tipo serão brecados, de inIcio, pelo próprio voto e opinião -, temos a absoluta convicção de que é
Supremo Tribunal Federal, que continua a ser o fórum isso o que de fato a sociedade deseja. Trata-se de
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prerrogativa que protege o exercício da atividade par
lamentar. Nesse sentido, a inviolabilidade torna-se
absoluta tanto no aspecto cível quanto no penal. Esta
mos mantendo determinada situação. Por isso, a po
sição do PSDB é de apoio à emenda constitucional.

Esta votação somente se tornou possível gra
ças ao empenho pessoal do Presidente desta Casa,
Deputado Aécio Neves. De todas as formas, S.Exa

procurou um texto consensual, mas não a unanimida
de. Aceitamos e compreendemos as opiniões diver
sas. Esperamos que a Câmara dos Deputados não
desperdice a oportunidade de avançar no que se refe
re aos conceitos de ética, moralidade e aspectos
constitucionais consoantes com o desejo da maioria
desta Casa e da sociedade brasileira.

Por isso, o PSDB usará de suas prerrogativas
para solicitar a todos os Deputados de sua bancada
que votem a favor da emenda constitucional que limi
ta a imunidade parlamentar, especificamente no que
diz respeito à inviolabilidade nas questões inerentes
ao mandato.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fico feliz
de ver que hoje a Câmara dos Deputados poderá co
locar em votação esta matéria. Sinto na sociedade
respaldo extremamente positivo. Há expectativa ge
nerosa do povo em relação à votação. Tenho absoluta
convicção de que teremos o número suficiente de vo
tos. O PSDB procurará, de todas as formas, chegar
próximo da unanimidade entre os seus Deputados.

Tenho procurado Parlamentar por Parlamentar.
Para aqueles com os quais ainda não falei, utilizo a tri
buna da Câmara dos Deputados para pedir-lhes que
votem a favor da limitação da imunidade Parlamentar.

Temos de concretizar esse avanço. Tenho muita
esperança de que no momento em que for aberto o
painel de votação, praticamente todos os Deputados
do PSDB e a maioria desta Casa aprovarão texto de
tão boa redação. Ele teve a inegável contribuição e
assinatura do eminente jurista Deputado Ibrahim
Abi-Ackel.

Ficamos extremamente satisfeitos com o resul
tado da reunião que tivemos na casa do Presidente
Aécio Neves, quando foi decidido, por unanimidade, a
colocação de tão importante matéria em votação.

Sr. Presidente, V.Exa está mais uma vez cum
prindo os compromissos que assumiu perante a opi
nião pública. Limitou as medidas provisórias, medida
extremamente importante para o fortalecimento do
Legislativo, inovou, fortaleceu esta Casa com o Con
selho de Étic~, já aprovado, e agora promove a limita
ção da imunidade parlamentar.

Parabéns, Sr. Presidente! Parabéns a esta
Casa, que não vai jogar fora a oportunidade de fazer
tão grande avanço.

Solicito aos Deputados do PSDB que votem a
favor da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao ilustre Líder Inocêncio Oliveira, para uma
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar
PFUPST. S.Exa, da mesma forma, tem tido um papel
extremamente relevante e decisivo ao longo dos últi
mos meses na discussão da matéria.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, estamos discutindo, para início de votação,
uma das propostas de emenda à Constituição mais
importantes para a instituição.

O instrumento da imunidade parlamentar não
pertence isoladamente a um Parlamentar, mas à insti
tuição como um todo. É um instrumento de fortaleci
mento do mandato outorgado pela vontade livre e in
dependente do povo.

Por isso nos preocupa - e nos preocupava muito
- essa imunidade que se estende ao crime comum
anterior ao mandato e faz com que, em vez de imuni
dade se extrapole para a própria impunidade.

A Comissão Especial presidida pelo Deputado
Antonio Carlos Pannunzio, com a relataria brilhante
do Deputado Jaime Martins, do nosso partido, elabo
rou texto de boa qualidade.

No entanto, o momento político em que vive
mos, no qual o Poder é o mais transparente de todos,
é o mais diretamente ligado à sociedade, fez com que
avançássemos para um texto da responsabilidade do
jurista e colega nosso, Ibrahim Abi-Ackel. S.Exa em
boa hora, resolveu fazer uma comissão, reunindo-se
várias vezes na residência oficial da Presidência da
Câmara dos Deputados, para que pudesse sair um
texto que atendesse aos ditames da Casa legislativa
a que pertencemos e, ao mesmo tempo, atendesse
ao que a sociedade deseja para seus representantes.

O Deputado Pauderney Avelino, Vice-Líder do
nosso partido, em boa hora, negociou em nome do
PFL e saiu o texto que hoje estamos votando, que
apresenta enormes avanços em todos os campos.

Senão, vejamos: em primeiro lugar, não incluir
os crimes cometidos antes da diplomação é funda
mentai para evitar-se a situação em que muitos candi
datos buscavam o mandato para ter o manto protetor
da impunidade.

Em segundo lugar, o voto aberto. Cada Parla
mentar desta Casa tem o direito e a obrigação de ma-
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nifestar sua opinião sobre qualquer tema. Não so- S.Ex" tem sido permanente parceiro desta Casa em
mente neste. Todos devem justificar seu voto. Somos todo o empenho de modernização da ação legislativa.
representantes de 170 milhõ~s de brasileiros..Portan- O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
to, ~e~emos ter a res~onsablhdade de as~umlr nossa Como L1der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
poslçao da forma mais transparente posslve!. Sras. e Srs. Deputados, no início da tarde a bancada

Em terceiro lugar, ao mesmo tempo em que pre- do PMDBse reuniu para discutir proposta de emenda
serva a imunidade para a falada opinião e para o voto constitucional que ora se encontra em apreciação. De
o texto a estende para âmbito cível, pois evita que lá saindo fui indagado se identificava resistência na
qualquer um possa alegar contra o Parlamentar direi- bancada a respeito do tema. Respondi que sim. Há
to a indenização por suas posição relacionada a dife- resistências, sim! Resistências não à idéia de que a
rentes fatos. imunidade parlamentar possa servir em determinada

Também, Sr. Presidente, preserva a imunidade circunstância, como impunidade a delitos cometidos
em determinadas circunstâncias. Durante o estado de por cidadãos eventualmente exercendo mandato par-
sítio, por exemplo, a imunidade parlamentar deve ser lamentar. Resistências, talvez, àquilo que a bancada
preservada. Se for militar, só será autorizada se a Câ- qualificou como falta de oportunidade de discutir mais
mara o fizer, permanecendo a sua imunidade parla- aprofundadamente a matéria, de examinar se deve-
mentar. ríamos ou não absorver alguns aspectos da proposta

O Parlamentar não pode ser questionado em juí- do Senado Federal, que, ao exame e à luz de alguns
zo sobre suas opiniões na tribuna, sobre suas pala- Parlamentares, poderia melhor representar o senti-
vras e sobre seus votos, o que representa enorme mento do que se quer votar, do que se quer aprovar,
avanço em relação a dispositivos anteriores. que é, sim, a defesa da imunidade como instituição

Por isso, o Partido da Frente Liberal tem ouvido o que permita ao Parlamentar exercer livre, correta e
Colégio de Vice-LIderes. Amanhã mesmo estaremos dignamente o seu mandato, separando daquilo que
reunidos, se a votação não acontecer hoje. Mas hoje o efetivamente possa ser utilizado como manto protetor
PFL está solidário na sua totalidade com esse disposi- daqueles que não buscam, no mandato parlamentar,
tivo, com o sentimento de que ao fortalecer a imunida- a oportunidade de servir ao Brasil, mas uma forma de
de dessa maneira iremos fortalecer a instituição. dele servir-se, o que é uma pequeníssima minoria, Sr.

Sr. Presidente, não existe pacote ético. Não. Faz Presidente, que temos de reconhecer que, por vezes,
parte da necessidade de cada um, cada vez mais, lu- aqui e acolá surgem.
tar para a eqüipolência dos Poderes, o que é funda- Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
mental para o estabelecimento do verdadeiro Estado tares, a bancada do PMDB, depois de discutir a maté-
de Direito no País. ria, teve a certeza de que V.Exa

, tão pressuroso em
O Poder Legislativo é o mais transparente e o trazer para o plenário matérias polêmicas, dentro em

mais vulnerável de todos, aquele que vive numa vi- pouco haverá de trazer outras tão polêmicas e que
draça, mas é aquele ao qual a sociedade recorre nos dormitam nesta Casa de forma às vezes incompreen-
momentos mais decisivos. sível por tantos anos. E aqui eu poderia citar apenas

Quando tudo faltar neste País, haverá uma tribu- como referência - e disse apenas como referência - a
na, uma voz em defesa dos fracos, dos oprimidos e Lei de Imprensa, que, vez por outra, eu vejo o desejo
dos necessitados. Por isso, Sr. Presidente, fortalecer deste Plenário em ver debatida de forma mais deta-
este Poder é condição fundamental para fortalecer a lhada.
democracia. Tenho certeza de que V.Exa

, nobre Deputado
Com muito orgulho e muita firmeza, o PFL reco- Aécio Neves, corajoso e jovem Presidente desta

menda o voto "sim" a sua bancada e espera da mes- Casa, haverá em pouco tempo de trazer esta matéria
ma unanimidade. à apreciação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa O PMDB, através de seu L1der, diz que votará
cumprimenta o ilustre L1der Inocêncio Oliveira. Mais "sim", porque essa é a defesa que faz o Presidente do
uma vez registra o papel absolutamente decisivo que nosso partido, Deputado Michel Temer. Mas também
S.Exa tem tido em todas as negociações. haverá de compreender - e não poderia ser diferente

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo pela noção que possui - que se essa é uma matéria
a palavra ao ilustre Deputado Geddel Vieira Lima, que se refere à instituição, diz também, muito de per-
para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB. to, à consciência individual de cada Parlamentar, por-
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exercício do seu próprio mento, em relação a essas inviolabilidades, tinham
como fundamento denúncias relacionadas a atos pra
ticados no exercício dos mandatos, na defesa de po
sições dos Parlamentares, causando constrangimen
to direto aos denunciados nessas circunstâncias.
Equivocou-se o Supremo Tribunal Federal ao solicitar
à Câmara dos Deputados a instauração da ação pe
nai nesses inúmeros casos.

Hoje não vamos discutir a respeito da formula
ção da nova doutrina. O Partido Trabalhista Brasileiro
quer, neste momento, anunciar a sua solidariedade
ao Relator. O nosso partido, principalmente por meio
da minha participação, esteve sempre ao lado do De
putado Ibrahim Abi-Ackel, o grande responsável por
este momento histórico da vida do Parlamento nacio
nal que queremos aplaudir.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, quero, neste
momento, em nome do Partido Trabalhista Brasileiro,
cumprimentar V.Exa e dizer que, de forma solidária,
unânime, votaremos a favor da proposta de emenda
constitucional, numa manifestação concreta de nosso
respeito ao mandato popular, sobretudo à condição
intangível do Parlamento brasileiro, representado
neste momento pela Presidência desta Casa.

É assim que o PTB vai votar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência agradece ao PTB, especialmente ao ilustre
Deputado Nelson Trad, a participação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorrogo
a presente sessão por mais uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra, para uma comunicação de Liderança, pelo
PPB, o ilustre Deputado Odelmo Leão, a quem a Pre
sidência também cumprimenta pelo esforço e pela
participação que tem tido não apenas nesta, mas em
cada uma das matérias recentemente votadas nesta
Casa. Especialmente em relação a essa proposta fica
o meu agradecimento, Líder Odelmo Leão, pela sua
dedicação.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, o Partido Progressista Brasileiro, de
pois de ter remetido a todos os gabinetes, na última
quinta-feira, cópia do relatório do nobre Parlamentar e
jurista Ibrahim Abi-Ackel, não poderia recomendar,
em relação à matéria, outro voto senão o voto "sim".

O PPB, Sr. Presidente, com relação à imunidade
parlamentar, deseja que o Deputado, a Deputada, o
Senador, a Senadora possa, na representação políti
ca, com a sua voz, defender democraticamente tudo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aécio Neves) 
A Presidência agradece ao Líder do PMDB a manifes
tação, ressaltando o empenho que S.Exa tem tido na
busca de esclarecer a sua bancada e apresentar, de
forma sempre clara e corajosa, as posições sobre as
diversas matérias.

Tenho certeza, Líder Geddel Vieira Lima, de que
essa é apenas uma das inúmeras matérias que esta
Casa terá de enfrentar ainda com o objetivo de forta
lecer esta instituição.

A Presidência agradece mais uma vez a V.Exa a
importante colaboração.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Nelson
Trad, que falará pela Liderança do Partido Trabalhista
Brasileiro. S.Exa teve papel decisivo durante toda a
discussão da proposta, ao longo dos últimos meses,
com contribuições extremamente importantes para a
emenda aglutinativa que será submetida em seguida
ao Plenário.

O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a intenção
manifestada por V.Exa , nos instantes seguintes à as
sunção da responsabilidade de dirigir esta Casa, de
definir, de uma vez por todas, a nossa posição de ho
mens decentes, delegados do povo no exercício do
mandato parlamentar, culmina, nesta noite, com a
discussão da proposta de emenda constitucional que
porá fim, com certeza, aos sussurros, aos murmúrios,
aos quase-alaridos que se levantam contra a institui
ção que estamos, neste momento, buscando preser
var ao definir, de uma vez por todas, o instituto da imu
nidade parlamentar que está na Constituição Federal
e que a história política do País sempre quis ver esta
belecida.

Mas devemos, nesta preliminar, dizer que mui
tas das acusações feitas contra a atuação do Parla-

que está relacionada ao
mandato.

A Liderança do PMDB, ainda que recomendan
do o voto "sim", compreenderá e respeitará aquele
Parlamentar que, por uma questão de foro íntimo, por
possuir visão diversa, por desejar outro projeto, por
querer discutir melhor o mérito, enfim, por uma razão
qualquer, preferir discordar da posição que ora exter
namos da tribuna.

Portanto, Sr. Presidente, esta é a posição do
PMDB: votar a favor da imunidade, contra a impunida
de, mas respeitar a posição de cada Parlamentar que
queira livremente exercer - e tem o direito - o voto, de
acordo com sua consciência.
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aquilo que o mandato lhe confere. Esta é a posição do
partido.

O Partido Progressista Brasileiro indagou, sim,
quanto à possível tramitação de processos junto ao
Supremo Tribunal Federal, se porventura havia a pos
sibilidade de o partido político entrar com representa
ção contra a paralisação de determinado processo,
matéria objeto de exposição feita hoje pelo Sr. Minis
tro Marco Aurélio de Mello, que disse que não haveria
interferência entre os Poderes.

Peço ao nobre Relator Ibrahim Abi-Ackel que
esclareça ao Plenário como conduzir essa matéria.
Em momento algum o PPB manifestou a intenção de
que a emenda vigorasse apenas a partir do próximo
mandato. E queremos, sim, votar a matéria, mas com
consciência. Por isso, solicitamos o esclarecimento
do nobre Relator com relação a essa indagação, para
que todo o Plenário possa ter consciência da real po
sição do Partido Progressista Brasileiro.

Quero deixar claro, Sr. Presidente, que em ne
nhum momento o PPB defendeu a prática de crimes,
ao contrário, sempre pregou a defesa da Constituição
Federal e da lei.

Por essa razão, o PPB vota favoravelmente à
proposta e recomenda à sua bancada que vote com o
relatório do nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel, que
tanto trabalhou por esse projeto. Pedimos a S.Exa

esse esclarecimento para que nós, Parlamentares,
possamos estar alertas com relação aos processos
que porventura venham a tramitar no Supremo Tribu
nal Federal.

Portanto, o PPB recomenda à sua bancada o
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência agradece ao nobre Líder do PPB as palavras.

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa a palavra, importante articulador dessa propos
ta junto a seu partido.

O SR. WAlTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, trata-se de matéria que se encaixa
dentro do espírito aqui manifestado pelo Presidente
da Casa e encampado pelos Líderes de todos os par
tidos para eliminar da instituição as figuras do privilé
gio, da proteção, do esconderijo.

Os mandatos parlamentares não podem ser
conquistados com o objetivo de servir de manto pro
tetor para aqueles que no passado ou no presente co
meteram qualquer tipo de crime.

Deputado Uno Rossi, V.Exa, que desempenhou
importante papel na CPI do Narcotráfico, sabe que
devemos deixar bem claro nosso ponto de vista de ex
plicito combate a qualquer tipo de conduta que se
choque com a ética. Precisamos ter vida coerente
com este combate que implementamos. Para isso, é
necessário que algumas regras sejam plenamente
estabelecidas de forma clara, aberta, explícita.

Alguns argumentam que a imunidade parlamen
tar abriria espaço para armações contra Deputados e
que as mudanças fragilizariam a atuação parlamen
tar. As fragilidades levantadas agora são menores do
que as facilidades patrocinadas pelo atual dispositivo
da imunidade parlamentar. Essa história da facilidade
termina ampliando a conduta de alguns para denegrir
a imagem do Parlamento. Poucos têm praticado isso,
mas muitos têm pago um alto preço.

Não podemos admitir que o chamado crime co
mum, quando praticado de forma a combater alguma
outra figura, possa ser considerado em nome de uma
atividade parlamentar. Não concebemos de forma al
guma que tirar a vida de alguém, ainda que adversário
político, seja considerada como uma atuação que deva
ser protegida em nome da imunidade parlamentar.

Creio que o Parlamento dará um salto de quali
dade, maior do que já deu até agora, demonstrando
de forma clara e firme que palavra, opinião e voto são
questões fundamentais, partes invioláveis dessa con
duta.

Além disso, por que não nos submetermos,
como cidadãos, ao processo de apuração? Qual é o
problema? Qual é a dificuldade dessa postura?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa mu
dança não vai só na linha do atendimento ao pacote
ético, mas também na linha de se consagrar o que
pretendemos como Parlamento, que tipo de postura
queremos neste Congresso e até no processo de
campanha.

O objetivo parlamentar tem de ser claro e não
recheado de outros caminhos, de outras conquistas,
de salvaguardas, de suposta liberdade. Se não cami
nharmos na linha dessa mudança, contribuiremos
para que determinadas figuras enxerguem a conquis
ta do mandato parlamentar como possibilidade de es
conder toda a sua sujeira debaixo do tapete do Con
gresso Nacional.

Sr. Presidente, a bancada do Partido dos Traba
lhadores se mantém firme no apoio ao relatório final,
fruto de debate de muitos anos.

Lembro à Casa que o projeto inicial, do Depu
tado Domingos Dutra, de 1995, que já deveria ter sido
apreciado, encaixa-se no momento central em que o
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Parlamento tem de dar uma resposta à sociedade e
dizer quais são suas funções.

Por isso, o Partido dos Trabalhadores encami
nhará favoravelmente ao texto que modifica o artigo
da Constituição Federal no que tange à imunidade
parlamentar.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao ilustre Deputado Bonifácio de Andrada,
que falará contrariamente à matéria.

Em seguida, teremos mais três oradores que
encaminharão favoravelmente.

Apelo para os Srs. Parlamentares a fim de que
permaneçam em plenário, pois essa matéria poderá
ser submetida a votos dentro de poucos minutos.
Apelo também para os Parlamentares que estejam
em outras dependências da Casa para que venham
imediatamente ao plenário, pois em seguida teremos
votação nominal.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB 
MG.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a mi
nha posição é contrária, em parte, à proposição que
está sobre a mesa, mas quero louvar V. Ex8 e as Lide
ranças desta Casa pela grande preocupação que
vêm tendo em face de uma indiscutível pressão por
parte da sociedade brasileira, no sentido de que
aqueles que realmente forem autores de infrações e
de crimes nesta Casa, ou no Senado, ou em qualquer
local da vida pública brasileira, tenham a devida con
denação e a devida penalidade.

Não estamos aqui para defender qualquer ação
criminosa. O Deputado que realmente tiver infringido
a lei deve ser punido. No entanto, julgamos que as ga
rantias do exercício do mandato parlamentar não po
dem de forma alguma serem afastadas das nossas
preocupações. Hoje, o sistema de garantia parlamen
tar chamado imunidade se divide em dois tipos: a invi
olabilidade, pela qual o Deputado pode falar, opinar,
discutir, criticar; e a imunidade processual. Quer dizer,
o Deputado só pode ser processado após esta Casa
autorizar que assim seja mediante pedido do Supre
mo Tribunal Federal.

O assentimento do Parlamento é uma norma
geral em todos os países do mundo ocidental. A Ale
manha, a Inglaterra, a França, a Itália, a Bélgica, a
Áustria, o Canadá, a Dinamarca, os países das Amé
ricas, enfim, todos os países do mundo ocidental es
tão nessa linha. O Tribunal só pode processar Depu
tado depois de o Parlamento consentir.

O que pretende a proposição que ora se encon
tra sobre a mesa? Inverter o assunto. O Supremo Tri-

bunal Federal não vai pedir à Câmara dos Deputados
nem ao Senado para processar Parlamentar. Este po
derá ser processado, mas a Câmara dos Deputados
ou Senado Federal, por iniciativa do partido político,
sustará o andamento do processo. Inverte-se a situa
ção: ao invés de o Supremo Tribunal Federal nos pe
dir licença para processar, nós é que vamos dizer-lhe
para sustar o processo do Parlamentar. Julgamos
essa proposta realmente digna do nosso maior respe
ijo. No Brasil já houve isso. Em 1982, graças à ação do
grande jurista Leitão de Abreu, esta Casa viveu essa
experiência. É interessante observar que, naquela
época, dois Deputados da Oposição tiveram os pro
cessos contra eles suspensos. A Casa pediu ao Su
premo Tribunal Federal para sustar o andamento do
processo contra o Deputado João Cunha, se não me
engano. Trata-se de respeitável experiência transcor
rida na época dos Governos militares e que merece a
nossa atenção. Agora, deseja-se novamente implan
tá-Ia.

Sr. Presidente, julgamos que bastaria uma pe
quena emenda ao Regimento Interno ou à Constitui
ção Federal. Uma vez o Supremo Tribunal Federal
mandando para a Câmara um pedido para processar
Deputado, esta Casa em 90 ou em 120 dias, como
quer o texto do Senado, deverá decidir. Se não deci
dir, considerar-se-á concedida a licença.

Sr. Presidente, só nesta parte é que estamos em
desacordo com a proposta. No mais, achamos que,
em outros dispositivos, a proposta inova e realmente
traz alguns elementos para a solução do problema.
Mas tememos que, num país como o Brasil, sobretu
do os Deputados da Oposição, nas Assembléias
Estaduais e no próprio Parlamento, corram o risco de
enfrentar dificuldades de se movimentar para sustar o
processo. Tememos também o excesso de grupos ra
dicais do Ministério Público atuando contra os Parla
mentares. Achamos ainda que o Supremo Tribunal
Federal adquirirá contornos políticos muito elevados,
o que o desfigurará para o desempenho de suas ativi
dades.

No entanto, louvamos V.Exa e as Lideranças
pelo grande esforço que estão fazendo e pelo traba
lho indiscutivelmente patriótico que estão realizando.
Mesmo em posição contrária, considero-os personali
dades sinceras, em favor de uma solução que a socie
dade brasileira reclama e exige.

Portanto, é louvando a atitude de VExa e dos lí
deres que trago minha manifestação contra a proposi
ção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Deputado
Vivaldo Barbosa está inscrito para discutir a matéria.
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Srs. Deputados, eu havia feito apelo, até para faço um apelo aos Srs. Parlamentares para que se
que possamos votar a matéria ainda hoje, para que os mantenham em plenário, para que a votação se dê da
inscritos se manifestassem o mais rapidamente pos- forma mais célere possível.
sível, até mesmo dos microfones de apartes. Concedo a palavra, fazendo o mesmo apelo que

Tenho que manter a lista, e o Deputado Vivaldo fiz aos oradores que usaram antes da tribuna, ao De-
Barbosa é o próximo orador inscrito. Depois, falarão putado José Antonio Almeida, para discutir a matéria.
mais dois ~radore~. Peço a tod~s que manifestem seu O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (BJoco/PSB _
ponto de vista rapl~amente, a fim de que entremos no MA.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicial-
processo de votaçao. mente, informo a V.Exa e ao Plenário que estou orien-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa- tando a bancada do Partido Socialista Brasileiro, por-
lavra o Deputado Vivaldo Barbosa. que até agora o Partido Comunista do Brasil, que co-

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.) nosco forma bloco parlamentar, não se definiu a res-
- Sr. Presidente, acato a orientação de VExa e apro- peito da matéria. No momento, aquela bancada está
veito para apresentar outra questão que apresentaria reunida, para tentar para tirar uma posição a respeito
em outra oportunidade. desta PECo

Sr. Presidente, a matéria que estamos votando Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esclare-
insere-se, como é público e propalado, no pacote de ço que a mudança que se faz neste momento é verda-
medidas de conteúdo ético com que V.Exaquer mar- deiramente radical. Estamos acabando com o institu-
car sua gestão na Presidência desta Casa. Cumpri- to da imunidade processual, que já existe há muitos
mento VExa por isso. No entanto, havia solicitado a anos no Direito brasileiro.
VExa que inserisse nesse pacote de medidas que No início tive dúvidas sobre a constitucionalida-
~~ralizam, dignificam e enlevam ~ vida.pública di~p~- de de poderm'os sustar um ato jurisdicional típico já
SltlvoS que regulamentassem o financiamento pubh- em curso no Supremo Tribunal Federal, mas fui con-
co, a fim de conter o papel deletério representado vencido exatamente em razão da pesquisa feita sobre
pelo poder econômico no processo eleitoral. No en- procedimentos anteriores, a que se referiu o Deputa-
tanto, não consegui alcançar de V.Exanem dos Líde- do Bonifácio de Andrada. Porque isso já vigorou na
res apoio para a minha proposta. Constituição brasileira, e já houve sustação de

Cumprimento V.Exapor levar avante o seu proje- processos, com acatamento do Supremo Tribunal
to, mas, ao mesmo tempo, lamento que não tenha Federal, pareceu-me superada a dúvida em relação à
dado acolhida à sugestão de colocar em pauta tam- constitucionalidade da matéria.
bém o dispositi.vo ~obre o financiamento pÚ~lico de Sr. Presidente, a imunidade material é um ganho
campanhas eleitoraiS. Talvez essa fosse a maior con- indiscutível. A irresponsabilidade do Parlamentar não é
tribuição que poderíamos d~r ao País para q.ue .h.ou- mais relacionada apenas ao exercício do seu mandato,
vesse ética no processo eleitoral e para a dlg~rflca- ou é praticada em função dele, mas sim relacionada
ção da política e respeitabilidade do exercíCIO do com a questão penal. Há um ganho indiscutível no
mandato Parlamentar. caput do art. 53, que envolve claramente a

De maneira que, se ainda houver tempo, faço inviolabilidade penal e civil e também aumenta a
este apelo a V.ExaSe não, apenas lamento o fato de irresponsabilidade: não somente com relação ao
que V. Exa e os Líderes não tenham encontrado cami- exercício do mandato mas também em função dele.
nhos para colocar a matéria à deliberação deste Ple- Parece-me que alteração que se faz é para permitir
nário. claramente ao Supremo Tribunal Federal processar o

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito Parlamentar por crime comum, por crime que não
bem. diga respeito a opinião, palavra e voto, pois nesse

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo caso não há.cri~e e. o Deputado ~ inviolável. Trata-se
a palavra ao Deputado José Antonio Almeida, fazen- de avanço SignificatiVo para o Pais.
do um apelo ao Plenário. Vejo que há um fluxo grande Sr. Presidente, o Brasil dá um passo para ficar
de Parlamentares entrando e saindo, mas informo ao lado de outras democracias mais avançadas. So-
aos Srs. Deputados que dentro de mais ou menos mente no tocante a palavras, opiniões e votos é que
quinze minutos estaremos ouvindo o Relator da maté- se justifica a imunidade parlamentar. Quero crer que a
ria, Deputado Ibrahim Abi-Ackel. Em seguida, iremos possibilidade da suspensão do processo, com voto
dar início ao processo de votação nominal. Portanto, aberto, faz com que os absurdos que por acaso ve-



Requeremos, nos termos regimentais,
o encerramento da discussão da PEC n°
610-A/1998, que altera dispositivos que
menciona da Constituição Federal, referen
tes a imunidade parlamentar.

Sala das Sessões, em 06 de novembro de 2001.
- Assinam: Inocêncio Oliveira, Uder do Bloco Parla
mentar PFUPST; Bispo Rodrigues, Vice-Uder do
Bloco Parlamentar PUPSL; Antônio Carlos Pannun
zio, Vice-Uder do PSDB; e Jorge Alberto, Vice-Uder
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem favoráveis permaneçam como se acham.

Aprovado, com o voto contra do Deputado Luiz
Carlos Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Declaro
Encerrada a Discussão.

Vai-se passar á votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado João Paulo para encami
nhar a votação.
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nham acontecer sejam perfeitamente reprimidos pelo Louvo o Presidente desta Casa e o Relator, De-
Parlamento. putado Ibrahim Abi-Ackel, pela atuação, mas não dei-

Por isso oriento a bancada do Partido Socialista xo de registrar minha solidariedade ao Deputado Vi-
Brasileiro a v~tar a favor da matéria ora em discussão. valdo Barbosa, por levantar tema valioso para nós

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Concedo tam~ém, qu~ é a. questão ~a ~ista partidária e, mais

I 'It' d"t d' t' que ISSO, o financiamento publico de campanha.a pa avra ao u Imo ora or InSCrl o para ISCU Ir a ma- . ... ...
téria, o Deputado João Paulo. Reitero o apelo que fiz De qu~lquer maneira,. hOJe, obtlvem<:s vlto~la
anteriormente para que o orador seja o mais breve que abre o clima para que, ainda nesta Sessao Legls-
possfve!. lativa, consigamos votar questão fundamental que

. está na origem do combate às irregularidades, à cor-
O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, rupção e a tudo que se coloca como negativo sobre

peço a palavra pela ordem. os Parlamentares, o voto de lista, criando a vincula-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há um ção partidária e o financiamento público de campa-

equfvoco de orientação ea Mesa se penijencia por ele. nha, dando independência aos mandatos partidários.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Muito obrigado.

Deputado Milton Temer, que estava inscrito antes do O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a
Deputado João Paulo, para discutir a matéria. palavra pela ordem.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)- TemV.Ex"
do orador.) - Sr. Presidente, tenho certeza de que a palavra.
v.E~a vai garantir a ~alavra ao meu companheir~ de O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Pela ordem. Sem
partl~~, Deput~~o Joa~ Paulo, que certamente tra~a ao revisão do orador.) - Sr. Presidente, abro mão de fa-
Plenano subsldlos ennquecedores sobre a matéria. zer uso da palavra para encaminhar em nome do PT,

A questão para o voto já está definitivamente na hora oportuna.
qualificada pelos oradores que me antecederam. Sou O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
até obrigado a louvar o único orador que encaminhou mento sobre a mesa nos seguintes termos:
contra a matéria, porque levantou uma tese que, na Excelentfssimo Sr. Presidente da Câmara dos
verdade, revela aquilo que estava por trás de tudo, en- Deputados:
tre nós, e faz hoje os Parlamentares se perguntarem
por que demoramos tanto a votar a imunidade se é
votada agora quase consensualmente, como se to
dos sempre estivessem de acordo sobre esse assun
to. É um tema a discutir.

Evidentemente, temos de louvar o Presidente
da Casa pela operosidade. S.Exaconseguiu construir
um consenso entre as Lideranças. Mas até ontem à
tarde esse tema era conflituoso, não pelas razões le
vantadas pelo Deputado Bonifácio de Andrada, não
pela condição do Parlamentar ser diminufda· ou ser
prejudicada porque o STF terá a iniciativa de iniciar
processo contra Deputado ou Senador. O que estava
impedindo que esse processo andasse, que esse re
latório brilhante do Deputado Ibrahim Abi-Ackel con·
seguisse o resultàdo que conseguiu, era o fato de que
muitos Parlamentares tinham o pensamento em rela
ção ao mandato de que era algo que o colocava como
um privilegiado diante da sociedade. O bizarro é que
são os mesmos que, quando se trata de quebra de si
gilo, invocam direito de igualdade com o restante da
sociedade, para que não tenham que estar sujeitos a
nenhuma transparência, controle bancário ou fiscali
zação da população. Portanto, Sr. Presidente, quero
dizer que hoje teremos uma vitória aqui.
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o SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, te
nho certeza de que esta Casa dá hoje um passo bas
tante significativo para o estabelecimento do que vem
a ser efetivamente imunidade parlamentar.

Na sua origem, a imunidade veio garantir àque
le que exercia mandato parlamentar inviolabilidade de
opinião, que estava diretamente relacionada ao que
caracterizamos como república, separando o que é
coisa pública do que é coisa privada. Ela fazia com
que o Parlamentar, ao exercer seu mandato, se manti
vesse de olho no que era público, expondo sua opi
nião àquelas pessoas que dependiam do seu manda
to e do Poder Público.

Entretanto, em nosso arcabouço jurídico e nos
sa prática parlamentar, deu-se um mal-entendido so
bre o que é república, contaminando o exercício da
imunidade parlamentar. Tanto que muitos Parlamen
tares, ao chegar a esta Casa, misturam sua vida pri
vada ao exercício de seus mandatos. E dessa mistura
de alta periculosidade provém os escândalos a que
temos permanentemente assistido.

É claro que apenas uma minoria deste Parla
mento mistura o público com o privado, sua vida de ci
dadão com sua vida pública, ao trazer, por exemplo,
para esta última, que lhe dá imunidade parlamentar,
os crimes que tenha cometido.

Por isso, Sr. Presidente, acredito que esta tarde
não somente damos um passo significativo para esta
belecer o que deve ser efetivamente imunidade parla
mentar, mas estamos contribuindo para separar o
que é vida pública do que é vida privada. Isso tem
nome e chama-se república. Ou seja, vamos distin
guir as duas situações para exercer bem o mandato
parlamentar decorrente do voto popular.

A bancada do PT vai votar favoravelmente ao
acordo porque traz para o leito ideal e correto aquilo
que deve ser efetivamente a imunidade parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado José Genoíno para enca
minhar a votação.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estamos votando emenda constitucional que fortale
ce e valoriza a imunidade parlamentar. Não estamos
diminuindo a imunidade parlamentar.

O Deputado Ibrahim Abi-Ackel trabalhou nessa
matéria junto com os Deputados Jaime Martins, Anto
nio Carlos Pannunzio e vários Parlamentares que
apresentaram emendas. Inclusive examinamos a ex
periência parlamentar.

Portanto, não estamos diminuindo a imunidade
parlamentar. Estamos fortalecendo a imunidade civil
e penal, para que o mandato parlamentar e esta insti
tuição se valorizem.

Assim, encaminhamos favoravelmente à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Ibrahim Abi-Ackel, Relator
da matéria.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. E Srs.
Deputados, matéria complexa e que fere tradições
muito arraigadas em nossa conduta política, como é
natural, desperta receios e oposições. Basta, porém,
que se faça um exame desapaixonado do texto, para
que cheguemos à conclusão de que a imunidade
parlamentar, se porventura aprovada esta emenda
aglutinativa, sairá intangível, porque fora de qualquer
ataque por parte do Poder Judiciário.

Lembrem que o caput do art. 53, reformulado
por esta emenda, torna invioláveis Senadores e
Deputados, cível e penalmente, por palavras,
opiniões e votos proferidos no exercício do mandato
ou em função dele.

Há aqui ampla margem que não consta do atual
art. 53. Hoje, o Deputado é inviolável por palavras,
opiniões e votos, mas a ausência de explicitação do
campo operacional em que essas opiniões, palavras
e votos ocorrem levam Ministros do Supremo Tribunal
Federal e doutrinadores diversos a entender que a
opinião, palavra e voto só são objeto de inviolabilida
de quando praticados no recinto parlamentar. A
emenda estende a inviolabilidade a todos os atos ine
rentes ao exercício do mandato, como, por exemplo, o
Deputado que representa sua comissão em qualquer
parte do território nacional.

Além disso, a extensão da inviolabilidade ao
campo civil impede que se movam contra o Parlamen
tar ações cíveis de reparação de danos por supostas
ofensas, cobrindo, totalmente, a verdadeira atividade
parlamentar, que se resume à opinião, ao debate, à
discussão, ao voto e à palavra.

A modificação que se introduziu quanto aos
processos pertinentes aos crimes chamados co
muns, expressão sem dúvida imprópria, visa simples
mente ao seguinte: o Deputado ou Senador que tem
convicção de sua inocência tem pressa em se defen
der, até mesmo pelo risco de perder a prova de sua
inocência, seja pela morte ou transferência para local
incerto da testemunha que o favorece, seja pelo desa
parecimento de documentos que podem transviar-se
ou desaparecer ao longo de todo o tempo em que se
aguarda a licença para que ele seja processado.
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o Senador ou Deputado convencido dos riscos
de sua opinião, convencido de sua culpabilidade, não
pode transformar o Senado Federal ou a Câmara dos
Deputados em anteparo de sua responsabilidade,
uma vez que o Poder Legislativo não ~ tenda acober
tadora dos que devem contas à Justiça. Aqui somos
representantes do povo.

A crítica que se faz a esta proposta é a de que o
Poder Legislativo não deve ter capacidade de intervir
no Poder Judiciário para sustar o andamento de um
processo. No entanto, a Constituição assegura que
nenhum processo pode ter sequer início no Poder Ju
diciário sem licença da Câmara, o que significa que
atualmente o Poder Legislativo pode amarrar os bra
ços e as pernas do Poder Judiciário para que não
ande. Portanto, quem pode mais, pode menos.

O direito ou a prerrogativa de sustar vai até a
emissão da decisão final. Por que razão? Para que o
partido a que pertence o Parlamentar possa, ao longo
da instrução do processo, aferir se o mesmo se deve
a causas secundárias ou maliciosas, se tem base
apenas em exploração política, se é apenas excesso
de zelo do Ministério Público, cumprindo, destarte, ao
partido assumir a responsabilidade de propor à Câ
mara a sustação do processo.

Levantou-se também a dúvida sobre o quorum
necessário para sustar o processo, a despeito da clara
redação do texto, que obriga a sustação do processo
somente mediante voto declarado da maioria dos
membros da Casa, portanto, da maioria absoluta.

A imunidade parlamentar, impropriamente cha
mada de processual, iniciou-se com a Constituição
Imperial de 1824.

Na elaboração da Constituição de 1891, o mais
famoso, o mais acatado dos comentaristas da Consti
tuição, João Barbalho, insurgiu-se candentemente
contra a chamada imunidade processual, dizendo que
Constituição calcada sobre o princípio republicano não
podia criar privilégio para os representantes do povo,
uma vez que prerrogativa é apenas a imunidade por
palavras, opiniões e votos, esta, sim, a imunidade par
lamentar que constitui prerrogativa do Poder.

Mas o direito, discutível em qualquer parte do
mundo, de impedir o Poder Judiciário de iniciar ação
por crime comum não é absolutamente prerrogativa,
é privilégio, que no início desse terceiro milênio, sob o
pálio de Constituição que se diz cidadã e tanto se fun
da na igualdade republicana, não pode mais persistir,
porque cria uma casta.

A Constituição de 1988, de resto, não cria ape
nas uma casta parlamentar insuscetível de ser levada
à barra dos tribunais, até mesmo em razão de crimes
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de homicídio. Cria uma casta para Governadores de
Estado, que têm foro especial, cria uma casta para
Deputados Estaduais, que também têm foro especial,
cria casta para Prefeitos municipais, que têm foro es
pecial, e finalmente cria uma casta especialíssima, a
dos membros do Ministério Público, que sejam quais
forem os crimes que tiverem cometido são julgados
pelo Conselho Superior da Magistratura e por ne
nhum tribunal e nenhum outro juízo.

Ora, são defeitos da chamada Constituição-ci
dadã que precisam ser erradicados a fim de estabele
cer o sistema de igualdade dos cidadãos perante os
juízes e seus tribunais.

Contudo, como a atividade parlamentar e políti
ca é cercada de riscos que outras atividades não têm;
como a atividade parlamentar é muitas vezes exposta
a vinganças e a excessos de zelo que outras ativida
des não sofrem, colocou-se na emenda a possibilida
de de o Poder Legislativo, pela maioria absoluta de
seus membros e por provocação de partido represen
tado na Casa, sustar o andamento do processo sem
prejuízo da ressalva ou da suspensão da prescrição.

Permitam-me citar exemplo de ex-Parlamentar
ocasionalmente presente nesta Casa. O Deputado
Márcio Moreira Alves pronunciou discurso nesta
Casa considerado ofensivo às Forças Armadas nos
idos de 1964. Que constrangimento teria seu partido
de pedir a sustação do processo uma vez que este
era umbilicalmente ligado às causas exclusivamente
políticas? (Palmas.)

Mas qual o partido idôneo neste País que teria
coragem de arrostar a condenação da opinião pública
se pedisse a sustação de um processo por crime de
homicídio ou por crime de falsificação ideológica?

Não há, finalmente, nenhum desapreço ao Judi
ciário o fato de se sustar o andamento do processo
até a decisão final. E por quê? Porque se o Poder Le
gislativo pode impedir o Poder Judiciário de abrir o
processo, ele pode sustá-lo sem prejuízo do exercício
da Justiça, porque a sustação se dá apenas enquanto
dura o mandato, porque a prescrição fica suspensa e
porque, uma vez deixando de ser Deputado, ele reco
meça a responder pelo delito que lhe é imputado.

Sras. e Srs. Parlamentares, se quisermos ade
quar nossa Casa aos novos tempos, se quisermos
arejar a atividade política atual com os ideais contem
porâneos, é inadmissível que alguém apontado por
uma ou numerosas denúncias de prática delituosa,
sendo rico ou, quando nada, demagogo, se eleja De
putado para paralisar os processos durante sucessi
vos mandatos adquiridos por intermédio dos seus
cheques ou das suas mentiras públicas.



EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA

Dá nova redação ao art. 53 da Cons
tituição Federal.

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. 10 0 art. 53 passa a vigorar com as seguin
tes alterações:

Art. 53. Os deputados e senadores são
invioláveis, civil e penalmente, por suas opi
niões, palavras e votos, proferidos no exer
cIcio do mandato ou em função dele.

§ 10 Os deputados e senadores, desde
a expedição do diploma, serão submetidos
a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal.

§ 20 Desde a expedição do diploma,
os membros do Congresso Nacional não
poderão ser presos, salvo em flagrante de
crime inafiançável. Neste caso, os autos
serão remetidos dentro de vinte e quatro
horas à Casa respectiva, para que, pelo
voto da maioria de seus membros, resolva
sobre a prisão.

§ 30 Recebida a denuncia contra se
nador ou deputado, por crime ocorrido
após a diplomação, o Supremo Tribunal
Federal dará ciência à Casa respectiva,
que, por iniciativa de partido político nela
representado e pelo voto da maioria de
seus membros, poderá, até a sustar o an
damento da ação.
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Não estamos absolutamente entregando a ca- dade. Não. Ela é privilégio. Todo cidadão apontado
beça de Parlamentar algum a um tribunal de exceção. como responsável por determinado ato susceptível
A competência privativa para processar e julgar os de ser julgado pelo Poder Judiciário tem apenas duas
Parlamentares continua sendo do Supremo Tribunal posições a tomar: ou, convencido de sua inocência,
Federal, com toda a alta sabedoria e a notória e histó- apresentar-se aos julgadores para fornecer prova de
rica isenção. O fato de suspender o processo não sua inocência e com isso derruir a acusação que lhe é
atenta contra seu mérito. O que leva a Câmara ou o feita; ou buscar métodos e modos por meio de advo-
Senado a suspender o processo é a desconfiança ou gados bem remunerados e prestigiados para alongar
a certeza de que ele não deve prosperar, porque há o máximo possível o tempo do julgamento de suas
inspirações políticas, porque se deve à imunidade do responsabilidades. Muito bem.
promotor ou ao excesso de zelo. Em suma, trata-se Tudo isso é lícito. É do direito da parte. O Sena-
de processo inspirado por baixos sentimentos de vin- do e a Câmara não se podem utilizar da expressão de
dita. Esta Casa saberá perfeitamente distinguir entre sabedoria nacional como instrumento de prorrogação
processo por causas legítimas ou duvidosas. de seu julgamento a critério de interesses de segunda

Por essas razões, Sr. Presidente, tendo reforça- classe.
do o máximo possível a inviolabilidade parlamentar, SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre a
protegendo o Senador da República e o Deputado Mesa a seguinte.
Federal em qualquer ponto do País, em matéria de
palavras, opiniões e votos, isentando-os de responsa
bilidade civil por reparação de danos em virtude de
palavras que tenham proferido - algo que não existe
na regra atualmente em vigor - e tendo, portanto,
acrisolado, completado e finalizado o universo da ver
dadeira inviolabilidade parlamentar, seria preciso
abrir caminho para que o Supremo Tribunal Federal
desse prosseguimento aos processos que lá se acu
mulam e que, ao revés de proteger o processado, tor
nam a Câmara dos Deputados réu perante a opinião
pública em virtude da sua solidariedade com aqueles
que deveriam responder ao processo.

Creio que não há mais necessidade de explica
ção. Trata-se naturalmente de causa complexa. Mui
tos podem temer ser vítimas daqui por diante de pro
cessos indevidos. Mas pergunto: quando chegar o pe
dido de licença à Câmara dos Deputados ou ao Sena
do Federal, não estarão do mesmo modo submetidos
a um constrangimento? Não estarão apontados à
Casa e à opinião pública como acusados de processo
ao qual não querem ou não podem responder, razão
por que a Casa se nega a dar licença?

Em 1891, diante das críticas de João Barbalho,
Rui Barbosa tentou atalhar o problema .dizendo no ar
tigo respectivo: "Salvo se o Deputado optar, desde
logo, pelo processo".

O Deputado Miro Teixeira levantou-se desde
logo contra exceção, alegando que imunidade perten
ce à Casa e não ao Parlamentar, que este, portanto,
dela não podia dispor segundo interesses da sua de
fesa. É argumentação em princípio aceitável, mas ela
só se deve ao fato de o Deputado Miro Teixeira supor
que a imunidade chamada processual ou impropria
mente denominada processual é na realidade imuni-
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§ 4°. O pedido de sustação será apreciado pela Casa
respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu
recebimento pela Mesa Diretora.

§ 5°. A sustação do processo suspende a prescrição,
enquanto durar o mandato

§ 6°. Os deputados e senadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em
razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que
lhes confiaram ou deles receberam informações. (Redação
idêntica à do atual § 5'
§ 7°. A incorporação às Forças Armadas de deputados e
senadores, embora militares e ainda que em tempo de
guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.
(Redação idêntica à do atual § 6'
§ 8°. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão
durante o estado de sitio, só podendo ser suspensas
mediante o voto de dois terços dos mt:nbros da Casa
respectiva, nos casos de atos, praticados fora do recinto do
Congresso, que sejam incompativeis com a execução da
medida. (Redação idêntica à do atual § 7'
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos, em face de entendimento dos Srs. lí
deres, a emenda aglutinativa substitutiva.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.E>r'
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, proponho aos Srs. Líderes encaminhem o voto
"sim" para que iniciemos o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concede
rei a palavra rapidamente aos Srs. Líderes para que
digam apenas "sim" ou "não".

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PFUPST vota "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS- PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSOB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSOB vota "sim".

O SR. CLOVIS VOLPI (PV - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota "sim".

o SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PTN? (Pausa.)

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSDC? (Pausa.)
Acho que o Governo não optará em relação à

matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem

seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência aproveita a oportunidade para fazer justiça ao
ilustre Deputado Jaime Martins, Relator da Comissão
Especial, que acaba de adentrar'o plenário. Teve
S.Exa papel extremamente importante na elaboração
do relatório referente à emenda aglutinativa ora em
votação.

A Presidência apela aos ilustres Parlamentares
para que venham ao plenário. Estamos em processo
de votação nominal de matéria constitucional.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~

a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, discutimos
com muito cuidado a matéria ora em votação. Consi
deramos ser ela muito cara a nós, comunistas que
atuam nesta Casa. Comunistas, democratas e socia
listas que hoje exercem o mandato no Parlamento na
cional, fora dele e nas Comissôes Técnicas, temos
apoiado o povo em suas manifestações, lutas e cau
sas. Por essa razão, a matéria é caríssima para nós.

Fazemos clara distinção no que se refere a ban
didos, pessoas de mau caráter, os que se locupletam
com a coisa pública, que cometem crime contra o
Erário e contra os seres humanos. Não queremos
proteção para esse tipo de criminoso no País por
meio de mandato parlamentar.

Com relação a esse ponto de vista,
posicionamo-nos favoravelmente a esta matéria em
votação no primeiro turno. Mas queremos discutir com o
Relator, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, sobre alteração
que consideramos substancial no caput do art. 53.

Peço ao nosso Relator que, se puder, mesmo na
votação, nos dê atenção quanto a esta matéria. No
art. 53, propomos a proteção de atos dos Srs. Parla
mentares. Para exemplificar, cito ilustre figura do meu
Estado, o romancista e poeta José de Alencar, que
também foi Deputado. Podia se eleger como Deputa
do ou Senador e vir ao Parlamento não apenas votar,
mas escrever romances, poemas. Ficaria aqui quase
que enclausurado durante quatro anos. Só depois
desse período voltaria ao Estado para sua campanha
ele~oral. O mandato era exercido integralmente den
tro do Parlamento.
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Os Srs. Deputados que hoje estão votando não
exercem mais o mandato integralmente no Parlamen
to. Exercem-no aqui e lá, no Distrito, no Município. É
preciso haver a garantia de que atos e ações desen
volvidos por cada um de nós estejam também protegi
dos pela imunidade. Portanto, queremos que o nosso
Relator manifeste-se sobre essa questão.

Fazemos isso, meu caro Relator, meu caro Mi
nistro Abi-Ackel, porque perdemos neste Parlamento
toda a bancada do partido comunista, de Senadores
e de Deputados, integralmente. A imunidade é cara
para nós. Não brincamos com isso, nem fazemos jogo
de falso moralismo. Agimos com seriedade. A imuni
dade representa proteção para o exerclcio do nosso
mandato. Então, queremos reafirmar o nosso pedido
ao Sr. Relator de incluir no caput do ·art. 53 os atos
praticados pelos Srs. Deputados.

Sr. Presidente, conversamos com V.Exa e apre
sentamos a proposição que deve ser acolhida no se
gundo turno da votação sobre o destaque do § 30. É
uma questão que devemos discutir também com o
Relator, pela abertura que S.Exa e V.Exa expressa
ram ao receber esse DVS para suprimir o § 3D

, sem
precisar sustálo.

Se os atos estão protegidos, não há mais neces
sidade do § 30. Essa é a nossa opinião a respeito des
ta matéria, que tem justeza quanto a atingir aqueles
que querem se proteger das suas ações "bandides
cas" com o mandato parlamentar. Mas poderá resva
lar para uma ampliação total, atingindo mandatos dos
que exercem de forma digna o seu trabalho no Parla
mento.

Votamos favoravelmente à matéria.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem.
.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
um breve comunicado. A Câmara dos Deputados está
sediando, neste instante, o lançamento de um livro so
bre a história do Brasil: "1961 - Que as armas não fa
lem", dos jornalistas Paulo Markun e Duda Hamilton.

Os mencionados Jornalistas convidam os Srs.
Parlamentares a comparecer, após a votação, no Sa
lão Negro do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
apela aos Srs. Parlamentares para virem ao plenário,
pois estamos votando matéria extremamente impor
tante para a história do Parlamento brasileiro.

Independentemente do resultado da votação,
esta Presidência, de público, tem cumprimentado o
ilustre Relator Ibrahim Abi-Ackel pelo seu trabalho e
capacidade de aglutinar idéias ao apresentar um tex
to como esse. Cumprimento também cada um dos re
presentantes partidários, que, ao longo dos últimos
meses, têm participado de inúmeras discussões.

Reitero, portanto, aos ilustres Parlamentares
que se encontram nas dependências da Casa a ne
cessidade de virem imediatamente ao plenário.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL 
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, V.Exa precisa prorrogar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Pauderney Avelino, V.Exa participou de forma intensa
das negociações e merece também os agradecimen
tos desta Presidência.

Gostaria de esclarecer a V.Exa que estamos em
processo de votação. Portanto, a prorrogação não é
necessária.

OSR. PAUDERNEY AVELlNO-Sr. Presidente,
gostaria, neste momento, de parabenizar V.Exa e
cada um dos membros da Comissão, que participa
ram, ao longo dos últimos meses, das negociações
que levaram ao texto final que hoje está sendo votado.
Durante essas negociações, chegamos a acreditar
que não fosse possível construir um texto de consen
so que viesse atender toda a Casa. Rendo minhas ho
menagens ao Deputado Ibrahim Abi-Ackel e a todos
os Deputados que participaram da execução desse
texto constitucional, um marco histórico para o Parla
mento brasileiro.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
conforme entendimento firmado com a Mesa Diretora
e acordo entre as bancadas, esta matéria anteciparia
a votação das de urgência colocadas sobre a mesa.
No entanto, a sugestão que temos, por parte dos Srs.
Líderes, é a de que essa matéria deva retornar à pau
ta de votação, em caráter de urgência, amanhã, quar
ta-feira, com um quorum elevado na Casa. Inclusive,
esta é também uma sugestão do Líder Inocêncio Oli
veira.
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Portanto, deixaríamos para amanhã a votação Deputado Ibrahim Abi-Ackel, que chegou a bom ter-
dessa matéria, que já nos causa até ansiedade, por- mo com esse encaminhamento.
que é muit~ boa para o Estado do Pará e i~po~ant~ Penso que o Parlamento brasileiro vive um mo-
pa.ra o Br~sll, como lem~ra ~ Deputado Ino~enc~o Oh- mento histórico. Vamos deixar claro que imunidade
velr~, ~OIS trata da ~rg~ncla para a autonzaça~ do não se confunde com impunidade. Imunidade apli-
plebl~clto sobre a cnaçao dos Estados de CaraJas e ca-se a palavras, ações e votos no Parlamento.
TapaJós. Alguém que tenha cometido crimes, vindo para cá, vai

Sendo assim, há consenso de que essa matéria responder por eles. Deve haver imunidade para o
retorne para a votação amanhã, em caráter de urgên- exercício parlamentar.

cia. Posso falar de cadeira, até porque fiz várias de·
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa- núncias em CPls no meu Estado, inclusive contra ad-

do Giovanni Queiroz, ao lado dessa urgência, da qual vogados da Companhia Estadual de Energia Elétrica
VExa tem sido um advogado extremamente compe- - CEEE, Rio Grande do Sul, que estavam trabalhan-
tente nesta Casa, existem outras que foram sobresta- do em causa própria, fazendo com que a Companhia
das hoje e que retornarão com prioridades na pauta tivesse prejuízos de milhões. Fui acionado na Justiça,
de votação. Fique tranqüilo, pois amanhã iniciaremos mas a imunidade parlamentar me garantiu o direito de
a análise dessa proposta. me expressar na tribuna.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço Aqui mesmo, no Congresso Nacional, na CPI do
a palavra pela ordem. Narcotráfico, tivemos vários processos promovidos

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem por bandidos, por transgressores da lei, que não que-
VExa a palavra. riam ser apontados. E só tive coragem de apontá-los

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela porque estava sob a proteção do mandato e tinha
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em imunidade parlamentar, para dizer exatamente o que
nome do Bloco Parlamentar PDT/PPS, gostaria de precisava ser dito, e na hora certa. É para isso que
deixar registrada a satisfação de termos sido repre- deve servir a imunidade parlamentar.
sentados pelos Deputados Fernando Coruja e Ricar- Aqueles que pensam que hoje estamos diminu-
do Ferraço. indo a amplitude da imunidade parlamentar estão en-

Ambos trabalharam ao longo desse período ganados. Muito pelo contrário, estamos consolidan-
para que se buscasse esse acordo, capitaneado pelo do-a em definitivo, dando uma blindagem intransponí-
Deputado Ibrahim Abi-Ackel, o que é motivo de orgu- vel para aqueles que a merecem e dela precisam para
lho para todos nós, tendo em vista que estamos avan- efetivamente defender o mandato e, por meio dele, a
çando, modernizando, dando satisfação à sociedade causa pública.
e colocando o Brasil no devido lugar em termos de in- Assim, esse projeto vem em boa hora. Ele tem
violabilidade do mandato e imunidade parlamentar. um pouco da nossa construção, sob a liderança do
Portanto, parabenizo os Deputados Fernando Coruja Deputado Ibrahim Abi-Ackel. Esta Casa ganha com
e Ricardo Ferraço e toda a equipe que fez o trabalho. isso, pois se trata de momento histórico para o Parla-

Muito obrigado. mento.
O SR. POMPEO DE MAnOS - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concordo

peço a palavra pela ordem. inteiramente com VExa, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - TemV.~ O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr. Presi-
a palavra. dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. POMPEO DE MAnos (Bloco/PDT - RS. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lavra V.Exa, a quem peço seja realmente sucinto na
parabenizamos VExa e, de forma especial, o Deputa- sua comunicação.
do Ibrahim Abi-Ackel, que coordenou a Comissão que O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
fez o estudo final para a elaboração dessa proposta Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmen-
de imunidade parlamentar que expressa o consenso, te, cumprimento VExa pela oportunidade, coragem e
o esforço comum dos Deputados. determinação de colocar este tema em discussão.

Por designação do meu partido, o PDT, tive a Cumprimento igualmente os membros da Comissão,
honra de integrar essa Comissão coordenada pelo o Deputado Ibrahim Abi-Ackel, brilhante, ilustre e
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competente Relator, que nos trouxe um projeto objeti
vo, claro e completo.

O Partido Trabalhista Brasileiro, por intermédio
do seu Líder, do Deputado Fernando Gonçalves, do
nosso companheiro Nelson Trad, membro da Comis
são, e do Presidente, Deputado José Carlos Marti
nez, aqui presente, convoca todos os seus Deputa
dos a comparecer em plenário, pois queremos votar,
de forma unânime, "sim".

Desejamos que a imunidade na função do De
putado seja garantida. Contudo, não é nosso intento,
como muito bem disse o Deputado Ibrahim Abi-Ackel,
que, por trás desse instrumento legal, se protejam
aqueles que vêm aqui só para usufruir desse benefí
cio, contra os interesses da população, contra os inte
resses da democracia e contra a imagem do Con
gresso.

O PTB apóia integralmente o projeto, todos os
seus Deputados presentes votarão "sim".

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. Presi
dente, eu queria fazer um apelo aos Parlamentares
presentes nas diferentes dependências da Casa, a
fim de que venham ao plenário. Trata-se da emenda
constitucional mais importante para a Instituição. Fo
ram assinalados 430 votos no painel eletrônico, Sr.
Presidente, e até agora votaram apenas 383. É uma
votação em que gostaríamos que se manifestassem
os 513 Srs. Deputados. Mas, já que não é possível,
pelo menos que votem os 430 cujos nomes consta
vam no painel eletrônico.

O PFL dirige esse apelo à sua bancada, para
que venham ao plenário, a fim de votarmos esta im
portante matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência reitera o apelo de VExa e não quer perder a
oportunidade de mais uma vez agradecer a colabora
ção de VExa durante todo o processo.

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, Sras. e Srs.
Deputados, enquanto aguardamos alguns compa
nheiros que certamente estão nas Comissões Per
manentes da Casa, eu gostaria de propiciar um mo-

mento de reflexão, pois assisti, com o interesse devi
do, com a atenção necessária e com o respeito que
se deve, ao Deputado Ibrahim Abi-Ackel fazer o seu
pronunciamento, justificando as medidas que esta
mos neste momento votando.

Realmente tem razão o Deputado Ibrahim
Abi-Ackel quando diz que imunidade não pode ser
confundida com impunidade. Lamentavelmente, al
guns têm procurado a Casa legislativa, embora não
tenham o pendor para a atividade parlamentar, não
tenham o gosto, não tenham o jeito para essa ativida
de, somente para se protegerem com a imunidade
que a Constituição Federal lhes garante.

Sr. Presidente, quando ouvia o Deputado Ibra
him Abi-Ackel, lembravame do velho PSD, o Partido
Social Democrático, do qual faziam parte o pai de
V.Exa, ex-Deputado Aécio Cunha, o avô de VExa,
ex-Deputado Tancredo Neves, e alguns remanescen
tes daquela época, como o Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, e da forma com que o PSD fazia política,
superando barreiras e dificuldades, costurando os
acordos e votando. Recordo-me hoje com saudade
das velhas figuras do PSD e principalmente do jeito
do Partido Social Democrático.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu es
tava inscrito para o debate e oportunamente acompa
nhei o pronunciamento do Deputado Bonifácio de
Andrada. Mesmo respeitando sua opinião, não posso
concordar com S.Exs

Considero que o principal avanço da proposta
redigida pelo Deputado Ibrahim Abi-Ackel é que, a
partir de agora, qualquer processo que chegue ao Su
premo Tribunal Federal que cuide de opinião, voto ou
palavra de Parlamentar não terá que vir a esta Casa.
Ao contrário, será sumariamente arquivado, porque,
em se tratando do exercício do· mandato, todos os
Parlamentares são, portanto, invioláveis.

O grande avanço é a valorização do mandato par
lamentar. Em todo o meu mandato, defendi o fim da im
punidade parlamentar. Não podemos ter privilégios
como Parlamentares, a não ser o exercício do mandato.

Como cidadãos, temos que responder por qual
quer crime que seja cometido fora do mandato.

Dessa forma, o meu voto é "sim", pelo fim da im
punidade parlamentar.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Rubens Furlan.

O SR. RUBENS FURLAN (Bloco/PPS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
manifesto minha satisfação em votar matéria tão im
portante para o Parlamento nacional.

Há algum tempo, votamos a Lei de Responsabi
lidade Fiscal, que, apesar dos vinte anos de atraso,
colocará o Brasil nos trilhos, acredito. É uma lei impor
tantíssima para sanear as contas dos Municípios, dos
Estados e da União.

Hoje estamos votando a lei que restringe a imuni
dade parlamentar. Entendo que o Deputado tem de ser
protegido no exercício da sua função. Afinal de contas
a Câmara dos Deputados é o Parlamento do Brasil, e
não esconderijo de malandros. Por essa razão, esta
proposta deve ser aprovada por unanimidade pelos
Deputados,para que sejamos entendidos como defen
sores das causas brasileiras. Definitivamente, esta
Casa não pode servir de esconderijo a malandros.

Parabéns a VExa, Sr. Presidente, pela coragem
de enfrentar esta questão, que há vinte anos espera
para ser votada. Parabéns a todos os Líderes e aos
Deputados que estão contribuindo para colocar o Par
lamento no mais alto patamar nacional.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
não só as palavras, mas também a contribuição de
VExa, Deputado Rubens Furlan, em todo o processo
de valorização do Legislativo. VExa é que está de pa
rabéns.

O SR. MÁRCIO BITTAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. MÁRCIO BITTAR (Bloco/PPS -AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
cordo-me de quando VExa pedia e recebia votos da
bancada do PPS. Na ocasião, V.Exa prometia que,
como futuro Presidente desta Casa, encaminharia vo
tações importantes para voltar ao Parlamento brasile
iro a dignidade de podermos anunciar ao povo brasi
leiro a função de Deputado. VExa cumpriu, mais uma
vez, suas promessas pactuadas na época da campa
nha rumo à Presidência da Câmara dos Deputados.

Cumprimento VExa e toda a Mesa Diretora pela
coragem e pela audácia de quebrar esse tabu que ser
via para esconder alguns mal-intencionados que para
cá vieram. Parabéns a todos os Líderes partidários
pelo consenso a que chegamos.

Nesses três anos em que aqui estou, já fiz vári
os pronunciamentos na tribuna desta Casa a favor da

permanência da imunidade parlamentar, mas contra
a impunidade parlamentar. Chega, Sr. Presidente, de
alguns cidadãos cometerem crimes comuns, compra
rem eleição e acabarem vindo para esta Casa a fim
de se esconderem da Justiça. "Sim" ao trabalho parla
mentar, "sim" ao direito do voto, ao direito de expres
sar nossa opinião, e "não" a esta Casa continuar en
cobrindo alguns vilões que, infelizmente, envergo
nham esta Instituição.

Espero, Sr. Presidente, que esta votação seja
coroada com o voto de todos os 430 Parlamentares
que registraram a presença no painel eletrônico. Pa
rabéns! Esta é uma data histórica. Tenho muito orgu
lho, como Parlamentar de primeiro mandato, de estar
aqui para poder votar "sim", como acabei de fazer.

Parabéns, Presidente Aécio Neves!

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Márcio Bittar, agradeço a V.Exa, mais uma vez, o apoio
que desde o início tem dado à nossa gestão. V.Exa está
de parabéns pela contribuição que deu em mais esta
importante medida do Parlamento brasileiro.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da
mesma forma que os companheiros Deputados que
me antecederam, quero dizer do orgulho que senti
mos hoje nesta Casa em poder votar esta matéria.

Quando V.Exaassumiu a Presidência, imediata
mente trouxe para esta Casa propostas moralizado
ras que visam a resgatar este Poder, que estava ab
solutamente desgastado diante da sociedade. Com
essas medidas, o povo já começa a ver a Câmara dos
Deputados com novos olhos, a ver um Parlamento
que verdadeiramente defende o povo brasileiro e não
mais dá continuidade a coisas que historicamente es
tavam sendo feitas aqui.

Parabéns a V.Exa, ao Relator e a todos os cole
gas que, com certeza, estão votando "sim" a esta ma
téria tão importante. Muito me orgulha estar neste
Parlamento neste instante, com VExa presidindo to
dos nós.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Eu é que
fico orgulhoso de poder presidir um Parlamento desta
grandeza, que compreendeu a necessidade de fazer
as mudanças que venho fazendo. O orgulho é todo
meu, Deputado Jovair Arantes.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.EX'
a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu partido
vota "sim". Vamos aprovar este preceito legislativo que
visa objetivamente a dar certa dignidade a esta Casa.

Há uma alegria aqui pelo que estamos fazendo,
e queremos dela coparticipar. Mas, com toda sinceri
dade, minha co-participação é mais moderada, por
que, na realidade, esta Casa não se afina - conforme
dizem por aí - não apenas por causa da imunidade
parlamentar ou da impunidade, mas principalmente
porque ainda não foi instalada a CPI para apurar cor
rupção onde de fato existe: no Executivo.

A nossa Câmara não se afina porque alguns De
putados receberam 200 mil reais, cada um, para votar
a reeleição do Presidente Fernando Henrique. E isso
não se apurou aqui. Então, ficamos nessa filigrana,
nessa cena perante o povo brasileiro, que nos está
ouvindo, para dizer que estamos moralizando. Por
que não moralizamos a Nação? Por que não damos
uma resposta agora às universidades brasileiras? O
Governo do Sr. Fernando Henrique está liquidando as
universidades federais brasileiras, e esta Câmara
está fazendo o quê? Está dizendo que é preciso en
contrar dinheiro dentro dos seus próprios recursos.

Sr. Presidente, não é essa a saída, razão pela
qual - até porque aprovamos a proposta de VExa 
estamos solidários com todos e desejamos que isso
resulte em algo positivo para todos nós. Mas quere
mos alertar que precisamos fazer muito mais do que
isso, já, pela moralização do País.

O núcleo dinâmico da desmoralização e da cor
rupção não está aqui dentro, mas ali, e não fazemos
nada - VExa tem responsabilidade, já que é uma pes
soa de prestígio dentro desta Casa e no País - para
salvar as universidades públicas brasileiras, que se
estão acabando. O Governo Federal está jogando nas
nossas costas a seguinte pecha: "Se o Congresso re
solver o problema de fundo, a gente resolve".

Sr. Presidente, esse não é um problema do Con
gresso, e, sim, do Governo Federal. Há um gigantes
co superávit fiscal no País. Não se tira 1% do superá
vit fiscal para salvar as universidades públicas brasile
iras. Ficamos aqui elogiando uns aos outros, como se
estivéssemos realizando um grande feito nacional.
Essa é a minha opinião.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.E)('
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sf!! e
Srs. Deputados, há gravíssima situação nesta Casa.
Estou indignadíssima. Tive acesso agora, neste mi
nuto, à tão famosa agenda desse lobista. Nessa
agenda há nomes de vários Deputados, de todos os
Ministros, até do Presidente Fernando Henrique Car
doso, enfim, de todo mundo.

Deixo bem claro, Sr. Presidente, que nessa
agenda não há absolutamente nada que me compro
meta. Quero a publicidade dessa agenda, cuja cópia
vou trazer para todos os Deputados. A imprensa teve
acesso a ela; a Polícia forneceu-a para a imprensa; o
mesmo fez a Justiça, e nós ainda não tivemos acesso
a essa agenda.

Portanto, não podemos permitir que jornalistas
de vários jornais, de várias revistas, fiquem ligando
para nós, Deputados, principalmente para mim, pe
dindo informações de algo que eles e nem nós temos.
A nossa dignidade está sendo colocada em jogo. Não
vou admitir esse tipo de coisa.

Assim, peço à Mesa que, ainda hoje, ou ama·
nhã, solicite ao Corregedor desta Casa alguma provi
dência, porque não dá para ter uma espada em nossa
cabeça. Sei que VExa vai viajar amanhã, mas gosta
ria que a Mesa tomasse uma posição quanto a essa
famigerada agenda, que não tem absolutamente
nada contra nós. Nela, há alguma coisa sobre dinhei
ro, transações com a Prefeita Marta, um rolo que hou
ve lá, mas, com relação a nós, nada existe.

Faço questão que essa agenda chegue à Mesa
para que todos possamos conhecer o seu conteúdo,
ou seja, absolutamente nada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre
sidência compreende a indignação de V.Exa, uma
Parlamentar extremamente respeitada por todos que
a conhecem, não apenas em seu Estado.

Tive oportunidade, na última semana, de mani
festar de forma muito clara o repúdio desta Casa a in
sinuações contidas em determinadas matérias jorna
lísticas em função exclusivamente de citações de
uma agenda, da qual todos podem ser vítimas.

A Presidência solicitou, com a presteza necessá
ria, que, de um lado, a Procuradoria da Casa aja em re
lação a essa questão, e, de outro, que a Corregedoria,
que recebeu a representação, responda-a rapidamen
te. Tenho certeza, pelas informações de que disponho,
de que não existe absolutamente nada que compro-
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meta, nessa matéria, nenhum dos Srs. Parlamentares. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Procu-
As providências estão sendo tomadas. radoria já está tomando as devidas providências, De-

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Uma correção, Sr. putado Carlos Mosconi.
Presidente: também não tem nada contra a Prefeita O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
Marta; há apenas uma negociação a respeito. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito . O SR. PRE~IDENTE .(A~cio ~e~es) - Conced~-
bem não vamos nominar. rei a palavra ao Llder Inocenclo Oliveira e, em segUl-

, - _ da, encerrarei a votação. Poderemos continuar o de-
A SRA. ZULAIE COBRA - Nao estamos acu- bate após o encerramento da votação.

sando ninguém. Não há nada contra ninguém. li I L'd I • . OI' .em a pa avra o I er nocenclo Ivelra.
. O SR. PRESIDE~TE (~écio Neves) - Nã? ~a~os O SR.INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.

nomlnar. A Procuradona esta tomando. as providencias Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
adequadas, ~em como a Correg~~rla. E~ta Casa e por motivo superior, a Deputada Laura Carneiro mar-
esta Mesa Diretora, ao lado do Coleglo de Lideres, que cou audiência com VExa e levou o cantor Martinho da
tem tido a coragem de tratar de matérias embl.emáticas, Vila para falar sobre a urgência do projeto do Executivo
como esta ~ue ac~bamos .de tratar agor~ e CU!O resuna- que trata da pirataria de COs, LPs, fitas cassete.
do ~a v~açao_sera anuncl~d? em se~Ulda, nao_se cu~- Esse projeto interessa a todos os grandes artis-
vara~, n~o terao a me_nor dUVida em dizer que nao acel- tas do País. Portanto, assinei a urgência e peço ao
tam Ilaçoe~ em fun~ao de documentos sem qualq~er Colégio de Líderes que faça o mesmo. Vou procurar
comprometimento, distante de qualquer comprovaçao. cada Líder, na primeira reunião sob a Presidência de

Esta Presidência saberá, nos limites de suas VExa, para pedir a rápida votação da matéria.
atribuições, ~ejeitar quaisquer insinuações que não O Brasil precisa proteger seus artistas, por inter-
v:nham deVidamente ac~mpanha~as de c~mprova- médio dessa regulamentação, dessa grave omissão
çoes, como ocorreu relativamente as me~çoe: cons- que ainda existe no País. A pirataria é contrária aos ver-
tantes dessa agenda, da qual qualquer cldadao, bra- dadeiros artistas. Por isso, vamos envidar esforços para
sileiro ou não, poderia ser vítima. votarmos o mais rápido possível tão importante matéria.

Fique VExa tranqüila: a Câmara saberá agir em O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
defesa daqueles que o merecerem, assim como será Inocêncio Oliveira, VExa e a Deputada Laura Carneiro
rigorosa com aqueles que eventualmente ultrapassa- podem contar com todo o apoio desta Presidência.
rem os limites da boa conduta parlamentar. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-

O SR. CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, dência vai encerrar a votação e, em seguida, dará a
peço a palavra pela ordem. palavra ao Deputado Ricardo Izar, que é o Procurador.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en-
VExa a palavra. cerrada a votação.

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Pela .: Temos certeza de que. viveremos mom~n~o his-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da tonco nesta Casa, com apol~ da grande ,maiOria dos
mesma forma que a Deputada Zulaiê Cobra, quero Srs. Parlamentares e da totalld~~e dos Lideres.
manifestar minha indignação. O SR. PRE~I~.E~TE (Aeclo. Neves) - A Mesa

Tive também acesso à agenda. Nela vi todos os tem a ho_nra e o priVilegiO de anunciar o resultado des-
nomes da República. Tomei conhecimento de que há ta votaçao:
folhas que lhe foram arrancadas e vi rasuras grossei- ~otaram:
ras que cobriam nomes e letras. Não é impossível Sim: 412
nossos nomes estarem lá, postos não se sabe por Não: 9
quem, tampouco por que razão. Provavelmente para Abstenções: 4
nos deixar em situação de constrangimento. Ela con- Total: 425
tém uma infinidade de nomes. Sei que nada há que É aprovada, em primeiro turno, a Emenda
me possa comprometer, mas fica a pergunta: por que aglutinativa substitutiva à Proposta de Emenda à
os nomes de um grupo de Parlamentares foram ano- Constituição n° 610/98.
tados na agenda e outros sequer foram citados? Ficam Prejudicadas:: a proposição inicial (Propos-

Sr. Presidente, não podemos compreender e ta de Emenda à Constituição n° 610/98); as Propostas
aceitar essa situação. . de Emenda à Const~uição nOs 34/95, 101/95, 178/95 e
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518197, apensadas; os Substitutivos da Comissão de vo e as Emendas da Comissão Especial; e a Emenda
Constituição e Justiça e de Redação às Propostas de da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Emenda à Constituição nOs 34195 e 518/97; o Substituti- A matéria retoma à Comissão especial para

elaboração da redação do vencido.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA

Início Votação: 06/11/2001 18:56

Fim Votação: 06/11/2001 19:32 Presidiram a Votação: Aécio Neves -16:37

Resultado da Votação
Sim 412
Não 9 Orientação

Abstenção 4 PFUPST-Sim.
PSOB -Sim

Total da Votação 425 PMOB -Sim
PT-Sim
PPB -Sim
PlB-Sim

Art. 17 1
PDT/PPS - Sim
PUPSL-Sim
PSB/PCOOB - Sim

Total Quorum 426 PV -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PL PUPSL Sim
Almir Sá PPB Não
Francisco Rodrigues PFL PFLlPST Sim
Luciano Castro PFL PFUPST Sim
Luis Barbosa PFL PFUPST Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PL PLlPSL Sim
Dr. Benedito Dias PP8 Sim
Eduardo 5eabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Sim
Jurandil Juarez PMDB Não
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AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL PFUPST Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim

Asdrubal Bentes PMOB Sim

Babá PT Sim

Elcione Barbalho PMDB Sim

Giovanni Queiroz POT PDT/PPS Sim

Haroldo Bezerra PSOB Sim

José Priante PMOB Sim

Josué Bengtson PT8 Sim

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PL PUPSL Sim

Vic Pires Franco PFL PFUPST Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Arthur Virgflio PSOB Sim

Átila Lins PFL PFUPST Sim

Euler Ribeiro PFL PFUPST Sim

Francisco Garcia PFL PFUPST Sim

Pauderney Avelino PFL PFUPST . Sim

Silas Cãrrlara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PS8/PCOOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Confücio Moura PMDB Sim

Eurfpedes Miranda POT POT/PPS Sim

Expedito Júnior PSDB Sim

Marinha Raupp PMOB Sim

NUtan Capixaba PTB Sim

Oscar Andrade PL PUPSL Sim

Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSOB Sim

João Tota PPB Sim

Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSOB Sim

Zila Bezerra PTB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Freire Júnior PMDB Sim

Kátia Abreu PFL PFUPST Sim

Osvaldo Reis PMDB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 5
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MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Cesar Bandeira PFL PFLlPST Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Francisco Coelho PFL PFLlPST Sim

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSOB Sim

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL PFLlPST Sim

Neiva Moreira POT PDT/PPS Sim

Níce Lobão PFL PFLlPST Sim

Paulo Marinho PFL PFLlPST Sim

Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Antonio Cambraia PSOB Sim

Arnon Bezerra PSOB Sim

Inácio Arruda pedoB PSB/PCOOB Sim

José Unhares PPB Sim
g

Léo Alcântara PSOB Sim

Moroni Torgan PFL PFLlPST Sim

Nelson Otoch PSOB Sim

Pirnentel Gomes PPS PDT/PPS Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Sim

Total Ceará: 11

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDS Sim

Heráclito Fortes PFL PFLlPST Sim

João HenriQue PMOB Sim

Marcelo Castro PMOB Sim

Mussa Demes PFL PFLlPST Sim

Paes Landim PFL PFLlPST Sim

Themístocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB Sim
Carlos Alberto Rosado PFL PFLJPST Sim
Iberê Ferreira PTS Sim
Laíre Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim
Ney Lopes PFL PFUPST Sim

Salomão Gurgel POT PDT/PPS Sim

Total Rio Grande do Norte: 7
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PARAíBA
Adauto Pereira PFL PFUPST Sim

Armando AbUio PSDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PTB Sim

Domiciano Cabral PSDB Sim

Efraim Morais PfL PFUPST Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL PFUPST Sim

Ricardo Rique PSDB Sim

Wilson Braga PFL PFUPST Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCOOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCOOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Sim

Joel De Hollanda PFL PFUPST Sim

José Chaves PMDB Sim

José Mendonça Bezerra PFL PFUPST Sim

José Múcio Monteiro PSDB Sim

Luciano Bivar PSL PUPSL Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim
o

Marcos de Jesus PL PUPSL Sim

Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim

Osvaldo Coelho PFL PFUPST Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugê[lio PT Sim

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Sim
o

Total Pernambuco: 21

ALAGOA$
Augusto parias PPB Sim

Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

Luiz Dantas PTB Sim

Olavo Calheiros PMDB Abstenção

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas; 6

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim

:larga Alberto PMDB Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PTB Sim

Total Sergipe: 6
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BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Sim

Benito Gama PMOB Sim

Claudio Cajado PFL PFUPST Sim

Coriolano Sales PMOB Sim

Eujácio.Simões PL PUPSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Francistõni~ Pinto PFL PFUPST Sim

Geddel Vieira Lima PMOB Sim

Haroldo Lima PCdoS PSB/PCOOB Sim

Jaime Fernandes PFL PFLlPST Sim

Jairo Carneiro PFL PFLlPST Sim

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSOB Sim

João Carlos Bacelar PFL PFlJPST Sim

João Leão PPB 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 Alberto PT Sim

Luiz Moreira PFL PFlJPST Sim

Mário Negromonte PPB Sim

Milton Barbosa PFL PFUPST Sim

Nilo Coelho PSOB Sim

Paulo Braga PFL PFUPST Sim

Paulo Magalhães PFL PFLJPST Sim

Reginaldo Germano PFL PFUPST Não

Roland Lavigne PMOB Sim

Saulo Pedrosa PSOB Sim

Ursicino Queiroz PFL PFLlPST Sim

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Yvon/lton Gonçalves PFL PFUPST Sim

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSOB Art. 17

Antônio do Valle PMOB Sim

Aracely de Paula PFL PFLlPST Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Não

Cabo Júlio PST PFUPST Sim
Carlos Mosconi PSOB Sim
Cleuber Carneiro PFL PFLlPST Sim

Custódio Mattos PSOB Sim
Danilo de Castro PSOB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Elias Murad PSOB Sim
Eliseu Resende PFL PFLJPST Sim
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MINAS GERAIS
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinelti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL PFUPST Sim
João Magalhães PMDB Abstenção
João Magno PT Sim
José Militão PTB Não
Lincoln Portela PSL PL/PSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Mário Assad Júnior PL PL!PSL Sim
Mário de Oliveira PST PFUPST Sim
Mauro Lopes PMDB Abstenção
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL SIm
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgllio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zezé Perrella PFL PFLlPST Sim

Total Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSOB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim
Rose de Freitas PSDB Sim

Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Nader PFL PFUPST Sim
Carlos Santana PT Sim
Camélia Ribeiro PL PL!PSL Sim
Dino Femandes PPB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
EberSilva PST PFUPST Sim
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RIO DE JANEIRO
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PFL PFUPST Sim
Itamar Serpa PSOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Mendes PFL PFUPST Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Laura Carneiro PFL PFLlPST Sim
Luisinho PPB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Márcio Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB P38/PCDOB Sim
Miro Teixeira PDT POT/PPS Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Rodrigo Maia PFL PFLlPST Sim
Ronaldo Santos PSDB Sim
Rubem Medina PFL PFUPST Sim
Simao Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS Sim

Tolal Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
A1oizio Mercadanle PT Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela GuadaQnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arnaldo Faria da Sá PTB Sim
Arnaldo Madeira PSOB Sim
Ary Kara PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL PFUPST Sim
Clovis Volpi PV Sim
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Não
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio POT PDT/PPS 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 MeneffiJelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
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SÃO PAULO
João Hernnann Neto PPS PDTlPPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Anlbal PSDB Sim

José de A/;lreu PTN Sim

José Dirceu PT Sim

José Genolno PT Sim

José Indio PMDB Sim

José Roberto Balochio PDT PDT/PPS Sim

Kincas Maltos PSB PSB/PCOOB Sim

Lamarline Posella PMDB Sim

Luciano Zica PT Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Marcos Cintra PFL PFUPST Sim

Medeiros PL PUPSL Sim

Michel Temer PMDB Sim

Milton Monti PMDB Sim

Nela Rodolfo PMDB Sim

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Lima PFL PFUPST Sim

Paulo ~obavashi PSDB Sim

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PTB Sim

Robson Tuma PFL PFUPST Sim

Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Sampaio Dória PSOB Sim

Silvio Torres PSD8 Sim
u PTTeima de Souza Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim

Wagner Rq$sl PMDB Sim

Xico Graziano PSDB Sim

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São'Paulo: 60

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Sim

Uno Rossi PSDB Sim

Murilo Domingos PTa Sim

Pedro Henry PPB Sim

Teté Bezerra PMDB Sim

Welinton F,agundes PL PUPSL Sim

Wilson Santos PSDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim

Alberto Fraga PMDB Sim

Geraldo Magela PT Sim

Jorge Pinheiro PMDB Sim

Osório Adriano PFL PFUPST Sim

Paulo Octávio PFL PFLlPST Sim



Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 56283

DI8TRITO'FEDERAL
Pedro Celso PT Sim

Wigberto Tartuce PPB Abstenção

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoS PSB/PCDOS Sim

Barbosa Neto PMOB Sim

Euler Morais PMOB Sim

Geovan Freitas PMOB Sim

Jovair Arant~s PSOB Sim

JUQuinha PL PUPSL Sim

Lidia Quinan PSOB Sim

Lúcia Vânia PSOB Sim

Luiz Bittencourt PMOB Sim

Norberto Teixeira PMOB Sim

Pedro Canedo PSOB Sim

Pedro Chaves PMOB Sim

Ronaldo Caiado PFL PFUPST Sim

Vilmar Rocha PFL PFUPST Sim

Zé Gomes da Rocha PMOB Não

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Dl'. Antonio Cruz PMOB Sim

João Grandão PT Sim

Manoel Vitória PT Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Marisa Serrano PSOB Sim

Nelson Trqsl PTS Sim
Pedro Pedrossian PPS Sim

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL 'PFUPST Sim

Affonso Camargo PSOB Sim
Airton Roveda PTS Sim

AJex Canziani PSOB Sim
Basflio Villani PSOB Sim
Chico da Princesa PSOB Sim
Oilceu Sperafico PPB Sim
Dl'. Rosinha PT Sim
FlávioAms PT Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianelfo PMDS Sim
Iris Simões PTS Sim
Ivania Guerra PFL PFUPST Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTS Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL PFUPST Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Márclo Matos PTB Sim
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PARANÁ
Max Rosenmann PMDB Sim

Moacir Michelefto PMDB Sim

Odflio Balbinolti PSDB Sim

Oliveira Filho PL PUPSL Sim

Osmar SerYaglio PMDB Sim

Padre ROQue PT Sim

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS PDl/PPS Sim

Santos Filtto PFL PFUPST Sim

Wemer Wanderer PFL PFUPSr Sim

Tolal Paraná: 29

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL PFIJPSl Sim

Cal1ito Merss PT Sim

Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andrino PMDB Sim

Eni Voltolini PPB Sim

Fernando Coruja PDl PDl/PPS Sim

Gervásio Silva PFL PFUPSr Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMOB Sim

João Pizzo/atti PPB Sim

Luci Choinacki PT Sim

Paulo Gouvêe PFL PFUPSl Sim

Pedro Bitlencourt PFL PFUPST Sim

Renato vianna PMDB Sim

Serafim Verizon POl P~T/PPS Sim

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretlo PT Sim

Airton Dipp POl PDT/PPS Sim

Alceu Collares PDl PDTIPPS Sim

AnaCorso PT Sim

Augusto Nardes PPB Sim

Cezar Scijirmer PMDB Sim

Clovis IIgenfritz PT Sim

Darcfsio Perondi PMDB Sim

Edir Oliveira PTB Sim

Esther Grossi PT Sim

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim

Feltar Junior PPB Sim

Fioravante PT Sim

Germano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT Sim

Jarbas Lima PPB Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim

Nelson Marchezan PSOB Sim

Nelson Proença PPS POT/PPS Sim

RIO GRANDE DO SUL
Orlando Oesconsi PT Sim
Osmar Terra PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos por PDT/PPS Sim
Roberto Argenta PHS Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Veda Crusius PSOB Sim

Tolal Rio Grande do Sul: 29
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Uma vez
aprovada a emenda aglutinativa que limita a imunida
de parlamentar e cria a de opinião, voz e voto, esta
Presidência encontra-se na obrigação de agradecer a
cada um dos Srs. Parlamentares a participação e a
colaboração. Com esse gesto, S.Ex~ não fragilizam a
Casa; ao contrário, fortalecem a Instituição e demons
tram a toda a sociedade brasileira que nós, membros
da Câmara dos Deputados e detentores de mandatos
eletivos, estamos patrocinando mudanças que apro
ximam cada vez mais esta Casa da sociedade que re
presentamos.

Sem exceção, estão de parabéns todos os Líde
res partidários e o Parlamento, que neste instante
vive momento histórico de sua existência republicana.
Novamente, parabéns aos Srs. Líderes e a cada um
dos Srs. Parlamentares, que estão mudando a histó
ria do Parlamento brasileiro a partir da aprovação da
referida matéria. (Palmas.).

A matéria retornará à Comissão Especial, que
elaborará a redação do vencido. Cumprido o prazo re
gimental, voltará à pauta.

O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desejo apenas dar uma satisfação à
Casa. A Procuradoria Parlamentar da Câmara dos
Deputados já tem cópia de todo o inquérito e da agen
da. Inclusive, os advogados da Casa estão tomando
as devidas providências.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
parabenizo a bancada do PL, que votou maciçamente
a favor do projeto que estabelece o fim da imunidade
parlamentar. Nós, Deputados, queremos ser iguais a
todos os cidadãos brasileiros. Espero que o Senado
Federal também aprove tal projeto.

Parabenizo-o, Sr. Presidente, pelo fato histórico
que V.Exa hoje produziu e que torna todos os Deputa
dos iguais perante a lei e a sociedade brasileira.

Estão de parabéns o PL e essa Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre De

putado Bispo Rodrigues, V.Exa também está de para
béns pelo exaustivo trabalho que teve na condução
das negociações.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sras. e
Srs. Deputados, achando-se presente o Sr. Edmundo
Galdino da Silva, eleito pela Coligação
PFUPPB/PSB/PSC/PSDB/PTB, representando o
Estado de Tocantins, em virtude do afastamento do ti
tular, convido S.Exa a prestar o compromisso regi
mental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Edmundo Galdino da
Silva e presta o seguinte compromisso):

"Prometo manter, defender e cumprir a
Constituição, observar as leis, promover o
bem geral do povo brasileiro e sustentar a
união, a integridade e a Independência do
Brasil."

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Declaro
empossado o Sr. Edmundo Galdino da Silva. (Pal
mas.)

O SR. ELIAS MURAD - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, esta Casa vive momento marcante
de sua história, talvez um dos maiores de toda a sua
existência.

Quero parabenizar o Sr. Presidente Aécio Ne
ves, a Mesa e todos os Líderes, que souberam agluti
nar-se em torno desta emenda para aprová-Ia quase
que por unanimidade.

Não é estranho que esta proposta tenha partido
de um dos maiores juristas do momento no País, o
nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

Deputado Ibrahim Abi-Ackel, em meu nome e no
do meu partido, apresentolhe os sinceros cumpri
mentos pela defesa de tão importante emenda, que
mostra a transparência do Legislativo brasileiro e des
ta Casa, em particular, em relação ao público do nos
so País.

Sr. Presidente, o Brasil está agora em condições
de saber a maneira transparente com que V.Exa , a
Mesa e todos os Líderes desta Casa têmse compor
tado diante da opinião pública.

Parabéns a todos!

Muito obrigado.

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa
a palavra.
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O SR. MÁRIO ~E OLlV~IRA ~Bloco/PST - MG. 4) fiscalização rígida para que os produtos lácte-
P.ela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- os sejam produzidos exclusivamente com leite in na·
sldente, Sras. e Srs. Deputados, a atividade leiteira no tura nacional'
Brasil é tradicional nas propriedades rurais. Há muitos 5) impla~tação do Programa de Melhoria de Qu-
anos ela garante renda mensal ao agricultor, enquan- alidade do Leite'
to na exploração de culturas .agrícolas o f~turamento 6) viabiliza~ão das exportações de leite e seus
chega uma vez por ano. Assim, o pecuarista de leite derivados'
que vem produzindo com reduzido faturamento com '. - . ,.
grandes esforços, tem investido, para consegui'r me- ona á7~ ~.etl.va~a~d~ r~ormtaBtnbu.tlana, que proporei-
Ihores condições de manejo do rebanho leiteiro, em r Iml~U1ç~o o us o rasl; .. , .
equipamentos para modernização e na melhoria da 8) .reahzaçao de uma campanh.a publlcltana
qualidade do leite entregue à indústria. Por isso o pro- para estimular o aumento do consumo I~terno~
dutor de leite é competitivo no mercado globalizado, 9) est~ncar os aum~ntos de energia elétrica, de
mas sua renda vem declinando mês a mês e o custo combusHvels_e de outros Insumos que pesam no cus-
de produção aumentando a cada semana. to de produçao; e

Atualmente, ele tem recebido menos de R$0,25 . , . 1O) nego~iaç~o de acordos de equivalência sa-
por litro de leite, enquanto o litro de água no comércio nltarla com .palses Im.portadores.
custa mais de R$1,20. Um verdadeiro absurdo, pois .' Acredito que a I~plementaç~o ~rgente. dessas
para se produzir um litro de leite há uma enorme medIdas poderá amenizar as angustias sofridas pe-
gama de itens, que constituem o elevado custo de sua los produtores de leite e propiciará a permanência de-
produção, enquanto que para se produzir um litro de les nessa importante atividade da economia rural,
água quase nada se gasta. que gera emprego, ocupação, renda e divisas.

E os consumidores localizados em diferentes Antecipo os meus agradecimentos à equipe
cidades, não estão se be~eficiando da queda dos pre- econô~i~a do Gov~r~o Feder~1 por acolher nossa
ços recebidos pelo litro de leite, que chega a uma re- proposlçao: que ~bJ~tlva em nSI~tese o desenvolvi-
dução de 30% nesta entressafra em algumas regiões mento s~loeconomlco harmonlco e crescente do
do País. nosso Pais.

Nos últimos anos, o Brasil perdeu 400 mil produ- Muito obrigado.
tores de leite. Formavam um contigente de 1 milhão e O SR. PAULO OCTAvlO - Sr. Presidente, peço
200 mil; na atualidade, não passam de 800 mil, que a palavra pela ordem.
produzem e distribuem com prejuízo de cerca de 21 O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
bilhões de litros, anualmente, dos quais 6 bilhões pro- V.Exa a palavra.
duzidos em Minas Gerais. O SR. PAULO OCTAvlO (Bloco/PFL - DF. Pela

O Governo Federal precisa tomar medidas ur- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao
gentes para escoamento do excesso de leite no mer- mesmo tempo em que cumprimento esta Casa e os
cado nacional, que vem penalizando os produtores Líderes partidários, registro que, assim que diploma-
de leite, suas associações e suas cooperativas. do Deputado Federal no início de 1999, o primeiro

Sr. Presidente, nesta oportunidade, preocupado projeto que apresentei, por sinal o primeiro apresen-
com a séria situação em que se encontra o setor leite- tado à Casa de emenda à Constituição, tratava da
iro do nosso País, apresento dez sugestões às autori- proposta de imunidade parlamentar.
dades econômicas do Governo Fernando Henrique Registro com alegria que esta votação, dada in-
Cardoso que julgo necessárias para salvar os produ- clusive pelo meu partido, em projeto relatado pelo
tores brasileiros que ainda persistem no patriótico tra- ilustre Deputado Ibrahim Abi-Ackel, vem em boa hora
balho de produzir leite: resgatar a dignidade da Câmara dos Deputados.

1) inclusão do leite na Política de Garantia de Meus cumprimentos ao nobre Presidente da
Preços Mínimos do Governo Federal, que vai assegu- Câmara dos Deputados.
rar um preço referencial ao litro de leite; O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço

2) determinação de um estudo para diminuir a a V.Exa as palavras.
taxa de juros dos financiamentos pecuários; O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a

3) aumento dos recursos financeiros para as palavra pela ordem.
instituições de pesquisa que trabalham com o gado O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
leiteiro; V.Exa a palavra.



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

A HISTÓRIA DE UMA FARSA

A bancada do PT na Assembléia repudia todo e
qualquer tentativa de vincular o governo do Estado
com o jogo do bicho ou com atividades ilegais. Desde
o inicio da CPI da Segurança Pública, a oposição vem
Tentando incriminar o governo e o PT, desviando-se
dos seus objetivos iniciais - estabelecidos em 1 3
tens - e perseguindo a hipótese de que a sede do PT
foi comprada com recursos oriundos da contraven
ção. Ao abraçar esta tese, a CPI abandonou outros in
dfcios importantes que apontavam que alguns policia
is recebiam propina de bicheiros.

O Governo Estadual não abre mão de enfrentar
a chamada banda podre da policia e trabalha para ze
rar a corrupção no setor público.Enquanto persegue o
PT, a CPI esquece a banda podre da polfcia, justa
mente o que deveria investigar. A Comissão ignorou,
por exemplo, o testemunho de quatro delegados que
afirmaram que desde que o governo Olivio assumiu o
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O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem. denúncias feitas, de forma leviana, estão sendo, uma
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de a uma, desmontadas com provas concretas.
cumprimentar os Líderes partidários, bem como o É o puro desespero da Oposição em nosso
Deputado Ibrahim Abi-Ackel pelo grande trabalho rea- Estado, que não quer investigar a banda podre da Po-
lizado e pelo excelente relatório. Ifeia. Temos no Rio Grande do Sul uma das melhores

Cumprimento também V. Exa
, Sr. Presidente, Polfcias do Brasil, mas alguns dos seus integrantes

pela determinação e coragem de fazer desta Casa o são pessoas que não honram a categoria.
órgão transformador das mudanças que a sociedade Foram demitidos pelo nosso Governo 48 policia-
moderna exige. is por justa causa; 214 inquéritos estão em andamen-

Muito obrigado. to. Desses, quinze são de delegados. É a maior de-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço vassa que qualquer Governo já realizou no Estado do

a V.Exa as palavras. Aprove~o para comunicar que, Rio Grande do Sul. Todas as crfticas feitas são infun-
por acordo dos Srs. Líderes, está adiada a votação dadas, e promovidas com estardalhaço, com man-
dos Requerimentos de urgêneia para os Projetos de chetes; depois, acabam sendo desmentidas, não vin-
Lei nOs 5.470/01 e 6.132190 e para os Projetos de De- do a verdade à tona.
ereto Legislativo nOs 159-B/92 e 731/00, constantes Portanto, Sr. Presidente, solicito o devido regis-
da matéria sobre a Mesa; e fica adiada também, "de tro deste documento, que demonstra a farsa que é
oHcio" a votação do Projeto de Lei n° 3.069-A/00, item essa CPI no Estado do Rio Grande do Sul. Tenho cer-
4 da pauta. teza absoluta da honra do nosso Governo, que realiza

o Orçamento Participativo, que decide todas as obras
e investimentos com a população em assembléias
nos 497 Municfpios.

Há desespero da Oposição e de alguns setores
da mfdia, pois o Governo tem feito com que o Estado
cresça. Trata-se do Estado que passou de quarto
para segundo exportador, que recuperou o primeiro
lugar na produção de grãos.

O Rio Grande do Sul não tem a melhor proposta
salarial, a ideal, mas é a melhor de todos os Estados
do Brasil.

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Barbosa Neto, 2° Vice-Presidente.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar nos Anais
desta Casa documento que narra a história de uma
farsa que está ocorrendo no Rio Grande do Sul com a
CPI da Segurança Pública.

Doze itens foram apontados para a criação da
CPI. Todos eles foram desmentidos a partir de entre
vista do Secretário de Segurança Pública. Pasmem:
um dos itens dizia respeito a ameaça de greve.

Essas questões levaram o conjunto da CPI a
não ter safda. Passaram a investigar não a segurança
pública no Estado do Rio Grande do Sul, como anun
ciado, mas o Partido dos Trabalhadores.

Estamos querendo investigar todas as campa
nhas eleitorais. Está em andamento a coleta de assi
naturas, a ser debatida no Rio Grande do Sul, para
instalação de CPI com o objetivo de investigar todas
as campanhas eleitorais. No entanto, até o momento,
temos onze assinaturas do PT e uma do PCdoB.

Esperamos que os demais partidos também ve
nham a assinar e a abrir as suas contas da última elei
ção ocorrida em nosso Estado.

As contas do nosso partido estão todas abertas,
aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, e todas as



Vamos ver quem é quem

Secretaria de Segurança quer que CPI
cumpra seu verdadeiro papel

A bancada do Partido dos Trabalhadores na
Assembléia Legislativa propôs a criação de uma CPI
para a investigação das contas dos partidos. Se a CPI
da Segurança está sendo usada para investigar o PT,
então que a Assembléia crie uma CPI dos Partidos,
para que seja dado o mesmo tratamento o todos. Va
mos ver, então, quem tem ficha limpa de verdade.

O secretario substituto da Justiça e Segurança,
Lauro Magnago, apresentou na segunda-feira 29 de
outubro relatório sobre os principais denunciantes do
Governo do Estado na CPI e as relações que mantém
com a contravenção. O material apresentado por
Magnago revela que os ataques contra o atual gover
no foram motivados pelo combate à corrupção e aos
privilégios desencadeado a partir de 1999.

Ao todo, o relatório cita o envolvimento de cinco
delegados e um ex-juiz em diversas irregularidades,
como apreensões e liberações sucessivos de máqui
nas de jogos eletrônicos, associação a uma empresa
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dinheiro do jogo do bicho deixou de aparecer nas de- tração se aproxima e, mesmo com imensas dificulda-
legacias. Os delegados não deixaram dúvidas que des estamos conseguindo honrar com importantes
antes da Frente Popular alguns policiais se beneficia- compromissos, preparando um segundo mandato da
vam com estes recursos. Por que a CPI não investi- Frente Popular no governo gaúcho. Para a oposição,
gou esta pista, se os próprios delegados admitem que esta CPI representa o tudo ou nada. Para a imprensa,
a prática era usual? isto vende. Dá mais audiência dizer que as obras soei-

Na verdade, a oposição nunca se conformou ~is do g?verno são exe~~tadas com o dinheiro .d?
com o depoimento do ex-tesoureiro do PT, Jairo Jog? do blc~o, do que decl.dlda.s no ?r?amento Partlcl-
Carneiro, que confessou que mentiu quando afirmou ~atlv~, re~lIzadas com dinheiro publico e abertos à
a jornalistas do Diário Gaúcho que a sede do PT ha- f1scallzaçao.
via sido adquirida com dinheiro do jogo do bicho, ob- A oposição não vai conseguir abalar a credibili-
cecada em incriminar o PT, a CPI solicitou na Justiça dade do PT. A população conhece bem a conduta éti-
a quebra do sigilo telefônico, bancário e fiscal de ca que marca a trajetória do partido. O governo Olivio
membros do Clube de Cidadania, apesar do presi- Dutra é o maior interessado em promover a limpeza
dente ao entidade já ter encaminhado ao Ministério dentro da policia, acabando com o banda podre, afas-
Público a lista de doadores. Chamados para depor tando e punindo os corruptos. O governador já autori-
no CPI, estes empresários e militantes confirmaram zou o secretário de Justiça e segurança, José Paulo
as doações. Portanto, a origem dos recursos que fo- Bisol a fornecer todo o material que a CPI necessite
ram usados para compra da sede foi esclarecida e para se debruçar sobre este tema. Nenhuma ameaça
não houve, como continua afirmando o relator, lava- ou chantagem impedirá o governo de continuar neste
gem de dinheiro. combate à banda pobre da polícia.

O CO, divulgado na última Sexta-feira, dia O comportamento de um filiado não pode ser
26-10, com a gravação de uma conversa entre o confundido com a conduta de um governo ou de um
ex-presidente do Clube de Seguros da Cidadania, partido. A atitude de Diógenes de Oliveira, que utilizou
Diógenes de Oliveira e o ex-chefe de Policia, Luís Fer- o nome do governador para reunir-se com o ex-chefe
nando Tubino, foi repassado pelo delegado aposenta- de Policia, é inaceitável. E o PT saberá responder
do e ex-deputado pelo PDT Wilson Muller ao relator com o rigor necessário este desrespeito ao Governa-
da Comissão, deputado Vieira da Cunha (PDT). Mul- dor e ao partido.
ler, entretanto, se recusa o dizer quem lhe forneceu o
CO. Eos dois envolvidos no caso negam serem os au
tores da gravação.

Não resta dúvidas que as afirmações de Dióge
nes Oliveira são graves. E ele já assumiu que agiu por
conta própria, que deu um "carteiraço", confirmando o
que o Governador já havia assegurado: que não sabia
da conversa entre Diógenes de Oliveira e Luis Fer
nando Tubino e que não autorizou ninguém a falar em
seu nome ou em nome do governo. Diógenes será ou
vido pela CPI na próxima segunda-feira (5-11).

Além de não dar ouvidos aos delegados que ad
mitiram que policiais recebiam propina de bicheiros, a
CPI também subestimou o depoimento do capitão do
BM, Airton Cardoso, que revelou que seu sogro, ban
queiro do jogo do bicho, pagava propina a delegados
de polícia. Apesar de ter apontado quem recebia o di
nheiro, a CPI ignorou o fato, e não aprovou o requeri
mento da bancada petista para que os indicados se
jam convocados para depor.

O governo Olivio Dutra tem contrariado interes
ses de setores que mantinham uma relação promís
cua com o Estado e está enfrentando bolsões de cor
rupção que possam haver. O último ano da adminis-
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de jogos, fraude em concurso para delegado e exone
ração e readmissão irregulares. Os delegados Abflio
Pereira e Alexandre Vieira, que já depuseram na CP"
estariam envolvidos em apreensões e liberações su
cessivas de máquinas eletrônicas. Já o delegado Ro
berto Pimentel foi considerado incapaz para o cargo
de delegado em 1990 pelo Departamento de Perícia
Médica do Estado, sendo relotado na assessoria jurí
dica da Polícia Civil, onde emitiu parecer liberando a
instalação de máquinas eletrônicos da empresa Grub
Game. Em 1995, Pimentel se associou a um escritó
rio de advocacia junto com o delegado Sílvio Ribeiro,
envolvido em um escândalo de fraude em concurso
para delegados, e com o ex-chefe de Polícia, Leôni
das Silva Reis. No final do Governo Britto, o laudo que
atestou a incapacidade de Pimentel para o exercício
da função de delegado foi misteriosamente tomado
sem efe~o. Além disso, o processo que trata do as
sunto estava de posse do próprio servidor e sumiu.

Sobre o delegado Nelson Oliveira, o relatório
mostra que ele foi nomeado em 1966 e três anos mais
tarde solicitou exoneraçao. Estranhamente, em 1991
este delegado foi readm~ido e recebeu indenização de
R$300 mil, utilizando se dos benefícios da lei de anistia.

O material da SJS revela também as ligações do
ex-juiz Francisco Barbosa com a contravenção. Se
gundo o relatório, Barbosa, que é advogado do grupo
Grub Game, anunciou publicamente, quando era pre
feito de Sapucaia, a construção do setor de radiologia
do Hospital Getúlio Vargas com dinheiro oriundo do
jogo do bicho. O ex-juiz tem frequentado as sessões
da CPI em companhia do presidente do Movimento
de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke

Governo Olívio processa policiais

Foram publicados nesta terça-feira, 30, no Diá
rio Oficial do Estado, os atos de afastamento de oito
policiais, denunciados pelo Ministério Público e alvos
de processos administrativos e disciplinares. A escri
vã Dilamara Vilaverde Gabbi de Lima, já condenada
por roubo qualificado, é também processada por for
mação de quadrilha; o inspetor Paulo Sérgio Concei
ção é acusado de extorsão; os investigadores Jorge
Toledo, Luiz Oscar Rolim dos Santos e Aramis Si
mões Pereira, são denunciados por concussão e pre
varicação; o inspetor Henrique Alfeu Vieira, também
responde acusação por extorsão e os inspetores
Adriano Silva e Alexandre Luiz Ferreira são acusados
de roubo. Os oito policiais serão afastados de suas
funções por um prazo de 60 dias. Em alguns casos se
trata de prorrogação de afastamento.

PT encaminha Diógenes à Comissão de Ética

A Executiva Estadual do Partido dos Trabalha
dores, considerando os episódios surgidos no decor-

rer dos trabalhos da CPI do Segurança Público, vem
manifestar à opinião pública gaúcha o que segue:

- Desde seu início, a CPI tem servido para ata
car nosso Governo e o Partido dos Trabalhadores
desviando seu objeto principal que seria investigar as
condições de segurança pública em nosso Estado.
Os fatos apurados pelo comissão não oferecem qual
quer comprovação de envolvimento do governo e do
partido com o contravenção;

- Todos os depoimentos prestados à CPf são
evidentes quanto à legalidade das doações feitas ao
PT nas campanhas eleitorais e na compra do atual
sede do Partido pelo Clube de Seguros do Cidadania,
que disponibilizou voluntariamente sua documenta
ção ao Ministério Público. A legalidade das doações
ao nosso partido foi ratificada pela aprovação das
contas de campanha no Tribunal Regional Eleitoral;

- Por opção política da maioria dos membros da
CPI as denúncias e depoimentos relativos à corrupção
e ao crime organizado envolvendo setores da polícia ci
vil não tiveram qualquer encaminhamento na apuração
dos fatos e das responsabilidades dos denunciados;

- Como em situações anteriores, temos assisti
do a uma brutal manipulação de determinados meios
de comunicação tentando atingir o patrimônio político
e ético do PT;

- As denúncias surgidas na CPI acerca da con
duta do filiado Diógenes Oliveira e seu reconhecimen
to público de que usou indevidamente o nome do Go
vernador Olívio Dutra e exerceu práticas contrárias
aos princípios do nosso partido constituem-se em fal
ta grave;

- De acordo com a tradição partidária, nosso
Estatuto garante a todo filiado pleno direito de defesa,
averiguação completa dos fatos e as punições disci
plinares cabíveis;

Pelo exposto, a Comissão Executiva Estadual
do PTIRS delibera pelo encaminhamento do filiado à
Comissão de Ética e Disciplina para procedimento de
avaliação e aplicação do Estatuto Partidário. Todo
este processo será acompanhado por uma comissão
político da Executiva Estadual.

"A história da humanidade é a história
da luta de classes" - Karl Marx

A partir de 1999 o Governo do Estado ao Rio
Grande do Sul começou a discutir e a fazer profundas
mudanças na área da segurança pública. Isso provo
cou fortes reações da oposição e do monopólio da mí
dia no defeso aos interesses daqueles que vinham se
aproveitando da falta de política e de controle do sis
tema de segurança pública no Estado. A partir daí a
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oposição e a mídia começaram a defender a criação queles elementos que, comprovadamente, mante-
de uma CPI da Segurança. Como esses setores eram nham relações com o mundo do crime, a chamada
contrários à política do atual Governo, tentavam ale- banda podre. Não fazendo como em outros períodos,
gar que "os órgãos de segurança estavam sendo des- de govemos que, por Conveniência ou comodidade,
montados", que "não havia uma polftica de seguran- toleraram as graves distorções na área do Segurança
ça" e chegaram a dizer que "estavam sendo criadas Pública.
milícias armadas no Estado". S b b d d d lí . . h ( .. . o re o an o po re a po cla gauc a cUJa

Passados os pnm~lros me~es da CPI, os fatos existência ficou comprovado em investigações tanta
estavam sendo esclarecidos e retirada da pauta qual- na CPI do Crime Organizado como no atual sobre
quer possibilidade de i1fcit~s na área da seg~rança. Segurança Pública) da CPI e dos parlament~res de
Com ISSO os pretensos motivos que levaram à Instala- . - ' d '1' .
ção da comissão deixavam de existir e só restou o de- oposlçao ecoa apenas um gran e SI enclo.
bate ideológico da oposição parlamentar, do monopó- O conservadorismo no Rio, Grande do Sul e o
lio da mídia e da banda podre da polícia contra o Go- monopólio das comunicações entraram em sua fase
verno do Estado. terminal de desespero. Utilizam o que tem nas mãos

A partir daí, a CPI se tornou um grande espetá- para agredirem e destruírem a vontade do povo gaú-
culo, pautada e divulgada pelo monopólio da mídia, e cho pela mudança, demonstrada nas eleições para
começou a desviar-se dos seus objetivos. Primeiro a Governo do Estado.
oposição tentou vincular a campanha eleitoral com o A CPI do Segurança na Assembléia Legislativa
jogo do bicho e, depois, o governo com a compra irre- é, hoje, um dos instrumentos que utilizam para tenta-
guiar de merenda escolar. Claro, que as denúncias fo- rem reverter o desgaste que sofrem diante do povo
ram u.m tiro n~ pé, pois as investigações ~pontavam gaúcho e o enorme prejuízo econômico que acumu-
para Irregul~ndades nos governos antenores - do Iam com a morte do projeto neoliberal do Governo do
PMDB de Bntto e do PDT de Collares. Rio Grande do Sul. E nesse desespero perderam

Passados vários meses e se aproximando do fi- completamente a noção de limites entre o razoável, o
nal dos trabalhos, com várias denúncias infundadas e ridículo e a agressão pura e simples.
sem provas e com a cobertura da mídia cada vez me- . .

CPI t t d rt d f· IOf d . A CPI da Segurança Publica transformou-se, na
nor, a en a ar a sua ca a a Ina. oco as In- f I d b"'d d . 'd dI" I
vestigações agora é a suposta utilização de recursos a ta e o Jet~v~ a e e ~Incen a .e po Itlcas, o pa an-
ao jogo do bicho, através do Clube de Seguros da Ci- q~e da oposlça~ ter~onsta n~ RIo Grande ~o Sul. A
dadania, na campanha eleitoral e na compra da sede pior demonstr~çao disso est~ na conv?caçao da ,e~-
do PT. Ouvidos mais de 20 pessoas, todas confirma- posa do falecido companheiro motonst~ de Ollvl?
ram que doaram recursos para o Clube. Apenas um para depor. O que a compra de uma,c~mlonetepartl-
disse que não tinha conhecimento se a sua empresa cular tem a ver com a Segurança Publica? Convoca-
tinha feito a doação. Dessa forma, caiu por terra a ram até o proprietário da concessionária onde o ne-
acusação da CPI de que o Clube usou dinheiro do gócio foi feito! Eles vão ouvir o óbvio: o companheiro
jogo do bicho. comprou o carro com as verbas rescisórias da empre-

Foi aí que veio a público então (26 - 10) uma con- sa onde trabalhou por mais de 20 anos. Uma piada,
verso confusa - na maior parte inaudível- e gravada se não tivesse um sentido tão nefasto.
ilegalmente, em que um dos participantes (Diógenes Mas nada disso faz parte de um filme maluco: é
de Oliveira) usa, de forma indevida, o nome do gover- a dura realidade onde as classes sociais com interes-
nador do Estado (numa conversa com o delegado Luiz ses absolutamente antagônigos se degladiam. É uma
Fernando Tubino, então Chefe do Departamento de cena, não de luta entre mocinhos e bandidos, mas de
P.olicia Civil,. envoIV~ndo, entre outros.te~s, o .j~go do homens e mulheres reais, onde uns lutam por digni-
bicho). No dia seguinte (27 -1 O), o propno partiCipante dade e pela sobrevivência pura e simples e outros
da conversa r~con~.eceu que usara o nome ?O g,?ver- pela manutenção de privilégios escabrosos acumula-
nador n? refendo dialogo sem qualquer autonzaçao ou dos na ex loração da maioria.
conheCimento de parte do governador. p .

O Governo do Estado reafirmou sua disposição O SR. VICENTE ARRUDA - Sr. PreSIdente,
de qualificar a Segurança Pública, valorizar os traba- peço a palavra pela ordem.
Ihadores comprometidos com o bom andamento deste O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
importante serviço e sanear as estruturas policiais da- V.Exa a palavra.
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O SR. VICENTE ARRUDA (PSDB - CE. Sem Decreto-lei nO 2.348, de 7 de dezembro de 1940. (PL.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- 5.667/01).
rior, meu voto foi "sim". JOÃO GRANDÃO Indicação - Sugere o forta-

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Apre- lecimento da EMBRAPA e tomada de providências
sentação de proposições. que possibilitem sua atuação independente, tendo

Os Senhores Deputados que tenham proposi- em vista os contratos com empresas multinacionais
ções a apresentar queiram fazê-lo. de biotecnologia que aquela empresa vem firmando.

APRESENTAM PROPOSiçõES OS SRS: (INC 2.473/01).
LAURA CARNEIRO Projeto de Lei - Dispõe so-

PEDRO FERNANDES Projeto de Lei - Cria o Pro- bre a introdução de temas relacionados à responsabi-
grama Nacional de Controle do Diabetes - lidade social das empresas e à cidadania corporativa
PRODIABETES, e dá outras providências. (PL. 5.664/01). nos currículos de educação superior. (PL. 5.668/01).

Projeto de Resolução - Altera o art. 39 do Regi-
mento Interno da Câmara, para fazer coincidir o manda- CUNHA BUENO Requerimento de Informação
to da Mesa das Comissões Permanentes com o man- - Solicita informações sobre a aplicação pela Caixa

Econômica Federal de recursos d Fundo de Garantia
dato dos membros da Mesa Diretora. (PRC 202/01). do Tempo de Serviço. (RIC 3.918/01).

Indicação - Sugere ao Poder Executivo, através
do Ministério da Saúde, a adoção de medidas que bus- WALTER PINHEIRO e OUTROS Projeto de Re-
quem incentivar a doação de sangue, visando abaste- solução - Disciplina a atuação dos grupos de pressão
cer os bancos de sangue do País. (INC 2.469/01). ou de interesse e assemelhados na Câmara dos De-

Indicação _ Sugere ao Poder Executivo, através putados, e dá outras providências. (PRC 203/01).
do Ministério da Fazenda, que regulamente artigo da KINCAS MAnOS Projeto de Decreto Legislati-
Constituição Federal, visando à adoção de procedi- vo - Dispõe sobre a realização de plebiscito para cria-
mentos para que o consumidor tenha conhecimento ção do Estado de São Paulo do Sul. (PDC 1.447/01).
do montante de impostos no preço final de mercadori- SOCORRO GOMES e OUTROS Requerimento
as e serviços. (INC 2.470/01). de Sessão Solene - Solicita convocação de Sessão

Indicação - Sugere ao Poder Executivo, através Solene para homenagear o Dia do Pescador, que
do Ministério da Fazenda, a instalação de uma Agên- ocorre no dia 29 de junho.
cia do Banco do Brasil no município de Governador RUBENS BUENO Projeto de Decreto Legislati-
Nunes Freire no Estado do Maranhão. (INC 2.471/01). vo - Susta os efeitos do Decreto nO 3.962, de 10 de

Inidicação- Sugere ao Poder Executivo, através outubro de 2001, que dispõe sobre a liberação de re-
do Banco do Brasil, a instalação de uma Agência do cursos para pagamento dos servidores públicos fede-
Banco do Brasil no município de Governador Nunes rais, no âmbito da Administração Federal Direta, Au-
Freire no Estado do Maranhão. (INC 2.472/01). tárquica e Fundacional. (PDC 1.448/01).

CHICO DA PRINCESA e OUTROS Recurso - BISPO RODRIGUES Projeto de Lei - Revoga o
Recorre do poder conclusivo nas comissões, nos ter- § 1° do art. 4° da Lei 9612, de 19 de fevereiro de 1998,
mos do art. 58, § 1°, do RICO, do projeto de lei n° que "institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e
4.409, de 1998, que altera a Lei nO 7.394, de 29 de ou- dá outras providências". (PL. 5.669/01).
tubro de 1985. Projeto de Lei - A cera a Lei n° 9503, de 23 de

ALOIZIO MERCADANTERequerimento de Ses- setembro de 1997, descontando quatro pontos no
são Solene - Requer a convocação de Sessão Sole- prontuário dos doadores de sangue a instituições pú-
ne da Câmara dos Deputados para o dia 7 de dezem- blicas de saúde. (PL. 5.670/01).
bro de 2001. NEY LOPES Projeto de Lei - Autoriza atos de

EDINHO BEZ Projeto de Lei - Dispõe sobre a li- homenagem a Alberto Santos Dumont por parte dos
mitação da propriedade de Agências de Correios aeroportos brasileiros. (PL. 567 1/01).
Franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Te- ALBERTO FRAGA Req uerimento - Requer seja
légrafos. (PL. 5.665/01). oficiado ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Legislati-

MAX. ROSENMANN Projeto de Lei - Veda, no va, solicitando a instauração de procedimento junto
âmbito da administração pública federal, a realização ao Conselho de ética daquela Casa de Leis pelos fa-
de concursos públicos aos sábados. (PL. 5.666/01). tos expostos. (conferindo assinaturas).

FEU ROSA Projeto de Lei - Acrescenta pará- VANESSA GRAZZIOTIN Requerimento de Ses-
grafo único ao art. 320 do Código Penal Brasileiro - são Solene - Requer a realização de Sessão Solene,
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em comemoração ao 29° aniversário das Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S/A ELETRONORTE,
para o dia 12-3-2002.

RICARDO IZAR Projeto de Lei Complementar
Acrescenta inciso ao § 6° do art. 6° da Lei Comple
mentar n° 110, de 29 de junho de 2001, para permitir
a movimentação do valor integral dos créditos de
complementos de atualização monetária do Fundo de
Garantia do Tempo de serviço - FGTS, nos casos de
aquisição de moradia própria. (PLP 258/01).

IVAN PAIXÃO e OUTROS Requerimento de
Sessão Solene - Requer, nos termos regimentais, a
autorização para a realização de Sessão Solene em
homenagem às vítimas do atentado terrorista nos
Estados Unidos e em Repúdio a atos Terroristas.

LUIZ CARLOS HAULY Projeto de Lei - Altera
dispositivos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que dispõe sobre as sociedades por ações, e
dá outras providências. (PL. 5.672/01).

PAULO LIMA. Pojeto de Lei - Dá nova redação
ao caput do art. 20 do Código de Processo Civil - Lei
n° 5.869, de 1° de janeiro de 1973. (PL. 5.673/01) ..

ANGELA GUDAGNIN Requerimento - Solicita a
retirada do Projeto de Lei que dá nova redação aos in
cisos I e 111 do art. 39 da Lei n° 8.742/93. (conferindo
assinaturas).

OSMÂNIO PEREIRA Requerimento - Requer,
nos termos do art. 142 do RICO, a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei nOs 3.590/00, 5.307/01 e 5.622/01,
todos de autoria do Poder Executivo, por tratarem de
matéria análoga. (conferindo assinaturas).

PEDRO EUGÊNIO e OUTROS Proposta de
Emenda à Constituição - Adiciona novo parágrafo ao
art. 7° para permitir que a lei estabeleça a redução gra
duai da duração normal do trabalho. (PEC 442/01).

SRS. UDERES Requerimento de Urgência 
Requer urgência para a apreciação do Projeto de Lei
nO 4.370/98. (conferindo assinaturas).

FERNANDO CORUJA Indicação - Solicita que
seja reativado o telefone 197, sobre o "Serviço de Rá
dio Táxi" no Estado de Santa Catarina, conforme do
cumentação anexa. (INC 2.474/01).

O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico à
Casa que estava em audiência em Ministério. Não
consegui chegar a tempo de votar, mas não poderia

deixar de registrar o meu voto num momento tão im
portante para esta Casa e para o País.

Votei de acordo com o encaminhamento do meu
partido.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o assunto que nos traz a esta tribuna
é a Proposta de Emenda à Constituição n° 57-A, de
1999, cujo primeiro signatário foi o ilustre Deputado
João Leão, que pretende instituir o Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Semi-Árido.

Essa PEC prevê que, do produto da arrecada
ção dos impostos da União, 2% serão destinados ao
referido fundo, sob a justificativa de que essa medida
vai suprir lacuna deixada pelo Constituinte de 1988, e
possibilitará o oferecimento à região de fonte de re
cursos de caráter permanente para alavancar finan
ceiramente as iniciativas e programas do Governo Fe
deral direcionados à promoção do desenvolvimento
do semi-árido, a fim de que tais medidas não sofram
períodos de restrições fiscais.

Na última semana, aprovamos o parecer do Re
lator, Deputado João Magalhães, onde aquele Parla
mentar salienta que os recursos do Fundo poderão
ser aplicados livremente, tanto em investimentos
como no custeio das ações de governo na região do
semi-árido.

Sr. Presidente, não obstante considerarmos um
avanço a aprovação dessa PEC, entendemos que é
preciso vincular os recursos a ações e projetos que
venham efetivamente a contribuir para a melhoria da
qualidade de vida da população da região do
semi-árido brasileiro.

A propósito, gostaria de lembrar que no início do
nosso mandato apresentamos proposta de criação
de um programa permanente para convivência com a
seca na região do semi-árido.

O nosso projeto de lei, que tramita nesta Casa
com o n° 1.114/99! pretende, com obras simples e ba
ratas, atender às necessidades reais de famílias que
normalmente compõem a lista dos flagelados da seca
no Nordeste; a criação de alternativas para melhor
aproveitamento da água na região; a aplicação de
uma política agropecuária voltada ao plantio de pro
dutos antigos e de criação de animais com menor
custo de produção; implementação da bolsa-escola e
da bolsa-produção para incentivar a fixação do ho-
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mem no campo e impedir o êxodo rural, além da im- Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
plantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento também desejo expressar minha alegria por estar
do Semi-Árido. participando deste importante momento.

Nossa proposta constitui-se num exemplo con- Faço ainda um apelo às Lideranças dos parti-
ereto do que é possível fazer não com grandes obras, dos, a fim de que possam apresentar nomes para a
custosas, mas com medidas simples, garantindo às instalação da Comissão Especial referente à PEC nO
famílias que vivem na região do semi-árido as condi- 251/2000, que regulamenta a licença-maternidade
ções necessárias para conviver com a seca, e com para a mulher Parlamentar, garantindo, assim, que o
qualidade de vida. suplente possa assumir.

Sras. e Srs. Parlamentares, como já disse noú- Era o que tinha a dizer.
tras oportunidades na tribuna desta Casa, estudos Muito obrigado.
comprovam que a seca é um fenômeno natural que O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente,
ocorre no Nordeste semi-árido brasileiro a cada déca- peço a palavra pela ordem.
da, aproximadamente. Assim sendo, é preciso que o O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
Poder Público atue de forma planejada, organizada e V.Exa a palavra.
permanente, para possibilitar a infra-estrutura ade-
quada à convivência digna da população rural dessa O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
região com o clima semi-árido. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

quero dizer da minha satisfação por estar hoje com-
As várias experiências positivas, vividas por co- pletando sete meses de atividade parlamentar. Sin-

munidades de vários Municípios do Nordeste e de vá- to-me compensado pelo empenho que aqui tenho
rias localidades semi-áridas do mundo, demonstram presenciado nesses meses, no sentido da moraliza-
que é possível uma convivência digna do homem e da ção da vida pública.
mulher com o ambiente de semi-aridez, que assola

Hoje tive a satisfação de verificar que todos os
cerca de 80% de nossa região. Essas experiências

meus companheiros do PDT votaram "sim" ao projeto,
exitosas precisam ser transformadas em políticas pú- dando um passo na direção da dignidade parlamen-
blicas para se tornarem experiências alternativas à tar. Na oportunidade, ressalto que é da essência do
realidade cruel em que vivem os povos do Nordeste PDT a luta pela ética na política.
semi-árido.

Diante disso, deste PDT que luta contra a cor
Valorizar o meio rural do semi-árido é uma ne- rupção e pela ética, quero prestar solidariedade ao

cessidade urgente, o mecanismo mais econômico e nosso Presidente, Leonel de Moura Brizola, atacado
eficaz de se conter a degradação social por que pas- na sua honra, na sua dignidade de grande brasileiro
sa a população brasileira dessa região. O projeto de por reportagem na qual não se comprova acusação
lei que institui o Programa Permanente de Convivên- alguma em relação ao seu patrimônio.
cia com o Semi-Árido, que ora tramita nesta Casa,
tem a pretensão de enfrentar essa situação de forma Cada um de nós, Parlamentares, quando luta-
planejada, global e integrada à educação e à saúde, e mos pela ética no Congresso, devemos estender tam-
de maneira participativa. As soluções existem e já fo- bém a nossa luta em defesa de todos aqueles brasile-

iros que, como Leonel Brizola, têm uma vida inteiraram apontadas.
dedicada ao combate aos espoliadores do povo brasi-

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen- leiro, em favor dos trabalhadores, da ética e da digni-
tares, gostaria de fazer essa referência e dizer da mi- dade na política.
nha esperança de ver aprovado o Projeto de Lei n° Muito obrigado, Sr. Presidente.
1.114, que propõe um programa permanente para
convivência com o semi-árido. E a aprovação da PEC O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
nO 57-A, que pretende instituir o Fundo Nacional de peço a palavra pela ordem.
Desenvolvimento do Semi-Árido. Apesar de necessi- O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
tar de alguns aperfeiçoamentos, demonstra c1ara- V.Exa a palavra.
mente a sensibilidade deste Parlamento para com um O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
assunto tantas vezes relegado a segundo plano pelos ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
diversos Governos de nossa República. E os recursos Sras. e Srs. Deputados, também vimos com muita ale-
do Fundo poderiam ser aplicados na execução das gria o meu PMOB, de forma maciça, votar pela imuni-
ações previstas em nosso projeto de lei. dade parlamentar, fazendo com que nós Parlamenta-
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res possamos dar exemplo ao País de uma política de O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
verdade e de resultados. V. Exa a palavra.

Sr. Presidente, quero questionar o que foi dito O SR. RUBENS BUENO (PPS - PR. Pela or-
pelo Deputado gaúcho do Partido dos Trabalhadores demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trago
há pouco. Parece-me que ele estava se referindo a ao conhecimento da Casa o fato de que, mais uma
outro Estado. Lá existe desordem, porque não há se- vez, decorreu o prazo para que os interessados em
gurança; existe medo, porque não há polícia; existe in- comprar a Companhia Paranaense de Energia -
vasão de terra, policiais matam pelas costas. Lá, exis- COPEL fjzessem o depósito de 400 milhões de reais.
te o "PT Farias", homem que arrecadava dinheiro O prazo se esgotou às 18h de hoje e não foi feito o de-
para as campanhas do PT na Prefeitura de Porto Ale- pósito.
gre e também para o Governo do Estado. Lembro a Felizmente, prevaleceu o nosso argumento, e
este Parlamento que, se não tivesse existido PC Fari- agora o próprio mercado diz que não há interesse em
as, esta Casa não teria cassado Collor de Mello. comprar a empresa. Creio que é o fim da era Lerner

Agora o PT deixa cair a máscara da virgindade no Paraná. É motivo de alegria saber que a COPEL,
angelical: o ninho de anjos tem bandidos, ladrões, ar- orgulho do Brasil, não será vendida, não será privati-
recadações ilegais não comprovadas pela Justiça zada.
Eleitoral. Sr. Presidente, aproveito para apresentar à

A CPI está mostrando que a máscara do PT Mesa projeto de decreto legislativo para coibir os ex-
está caindo. No Estado do Rio Grande do Sul está ca- cessos do Presidente da República, que está exorbi-
indo; em São Paulo, com a Prefeita; no Estado do tando de suas atribuições. Por meio de decreto,
Acre, com o Governador; no Estado de Mato Grosso S.Exa está dispondo sobre a liberação de recursos
do Sul, com o Governador. para pagamento a servidores públicos federais, de-

As pessoas investigadas pela CPI da Seguran- legando aos seus Ministérios atribuição para pagar a
ça Pública no Rio Grande do Sul, caros Parlamenta- seus servidores. Trata-se do Decreto n° 3.962, de 10
res, fazem parte da copa e da cozinha do Palácio Pi- de outubro deste ano, cujos efeitos o referido projeto
ratini. É a ética do Partido dos Trabalhadores que está pretende sustar. O Presidente da República não
desmoronando. pode, por decreto, atribuir a esse ou aquele Ministé-

O crescimento da agricultura gaúcha deve ser rio esse tipo de função. Isso deve ser feito via projeto
atribuído ao financiamento do PRONAF e dos 8,75% de lei.
concedidos a todos os agricultores do Estado do Rio Pretendemos, com este projeto de decreto le-
Grande do Sul. Quanto ao crescimento industrial, foi o gislativo, acabar definitivamente com esse tipo de
que nós, do PMDB, fizemos - e agora está sendo co- atribuição. O Presidente da República jamais pode
Ihido. exorbitar, abusar do seu poder, como fez com o referi-

Mas o bonito é que a máscara do PT não só no do decreto.
Rio Grande do Sul, mas em algumas regiões do Bra- O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
sil, está caindo. a palavra pela ordem.

Antes de concluir meu pronunciamento, Sr. Pre- O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
sidente, sugiro ao nobre Deputado José Genoíno que V.Exa a palavra.
venha aqui pedir desculpas ao Presidente da Repúbli- O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Pela or-
ca. O Deputado José Genoíno se apequenou na polí- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
tica brasileira quando disse que o Presidente da Re- poderia deixar de manifestar a minha alegria em ver
pública não gostava do Brasil, porque falou em fran- votada hoje, de maneira quase unânime, por esta
cês na Assembléia Nacional Francesa, ocasião em Casa, as modificações ao art. 53 da Constituição Fe-
que foi aplaudido nove vezes e durante um minuto e deral, no que se refere à imunidade parlamentar.
meio ao encerrar seu pronunciamento. O Deputado Em 1998, fui Relator de Comissão Especial de-
José Genoíno deve uma satisfação ao Brasil, porque signada para estudar essa matéria. Estavam em dis-
é mais uma máscara que cai do Partido dos Trabalha- cussão cinco propostas de emenda à Constituição.
dores. Pudemos apreciar o tema com profundidade. Depois

Muito obrigado, Sr. Presidente. de intensos debates com a participação da sociedade
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço. civil, de Parlamentares, de Ministros do Supremo, do

a palavra pela ordem. nosso Ministro da Justiça, chegamos à conclusão de
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que realmente eram necessárias profundas modifica- esforçaram para que tivéssemos, em relação à imuni-
ções no instituto da imunidade parlamentar. E o rela- dade parlamentar, esta votação maciça.
tório que elaboramos foi basicamente o que hoje Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a par
apresentou o Deputado Ibrahim Abi-Ackel, em rela- desta saudação, quero também fazer dois registros,
ção a uma emenda aglutinativa. um deles para lamentar a provocação absolutamente

Parabenizo toda a Casa, especialmente o Depu- desnecessária do Deputado Darcfsio Perondi, que fez
tado lbrahim Abi-Ackel, pelo excelente trabalho, e o as lides partidárias parecerem maiores do que as dis-
nosso Presidente Aécio Neves, que, demonstrando cussões democráticas, do que o grau de união que
capacidade de aglutinação, soube conduzir com os esta Casa demonstrou hoje ao aprovar unanimemen-
Uderes a votação. te a proposta que altera o instituto da imunidade par-

Precisamos evoluir ainda na discussão desse lamentar. Mas, antes de falar sobre esse episódio,
conjunto de propostas que a imprensa convencionou quero fazer uma denúncia sobre um fato que aconte-
chamar de pacote ético. c~u e~ Sa~tos ontem à noite ~om o Ve!eador Fau~t?

Ainda nesta semana votaremos, na Comissão Figueira, lId~r do nosso partido na Camara ~~n1CI-
de Constituição e Justiça e de Redação, projeto de lei paI. Há um mes, esse Vereador recebeu ~m~ s~ne de
complementar que altera profundamente o conceito ameaça.s por carta. Ontem, seu carr? fOI atl~~ldo por
de inelegibilidade. Espero que as leis complementa- quatro. !Iros. Ao mesmo tempo, na Cidade vIzinha de
res cheguem muito em breve ao plenário para serem GuaruJa, u.m Veread~r que antes era do PFL e agora é
votadas. do PTN fOI morto a tiros.

P bé toda a C Venho da Baixada Santista, onde o fndice de de-
ara ns a asa. , d t' t 2501 . 'd- .. semprego e e pra Icamen e lO, com mCI encla

O SR. RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, peço maior entre jovens na faixa de 18 a 24 anos. Todo o
a palavra pela ordem. caldo de cultura da violência pelo desemprego acaba,

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem já em clima pré-eleitoral, abatendo-se sobre a cidade
VExa a palavra. que tem o maior porto da América Latina.

O SR. RICARDO FIUZA (PPB - PE. Pela or- Solicito, desta tribuna, ao Presidente da Câmara
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a de Santos que garanta a integridade física do Verea-
VExa que registre que acompanhei o meu partido na dor Figueira e assegure que a apuração das suas de-
votação do pacote ético. núncias tenha prosseguimento nas Comissões Espe-

Espero que os outros Poderes, que vivem tran- ciais de Vereadores e nas Comissões Especiais de
cados nas salas e nos gabinetes - não são tão aber- Inquérito.
tos como o nosso, um Poder desarmado -, aprovei- Sr. Presidente, talvez a Casa não tenha conheci-
tem o nosso exemplo, a nossa iniciativa para que todo mento disto, mas VExa sabe que sou filha de um ca-
o Governo brasileiro tenha um ordenamento jurídico sal de polfticos. Meu pai foi do PTB de João Goulart.
que permita punir os seus membros, mas sem esses Estarei aqui amanhã ressaltando a figura de San Tia-
processos autofágicos. Deve-se punir dentro da lei. go Dantas, que foi mentor polftico, à época, de meu

O SR. FERNANDO DINIZ - Sr. Presidente, peço pai, do PTB aguerrido, do PTB da época da ditadura,
a palavra pela ordem. quando muitos tombaram para defender seus ideais

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem libertários. Minha mãe foi fundadora do MDB de San-
VExa a palavra. tos, na époc_a ~m que havia o bipartidarism.o~ mas

O SR. FERNANDO DINIZ (PMDB _ MG. Sem esse. MDB nao e o PMDB do Deputado Darclslo Pe-
. - d d) S P'd d' rondl.revlsao o ora or. - r. resl ente, eseJo apenas E' d d t . t' d d ' .
. t "Ir - . f . ver a e que es amos Inves Igan o enuncl-

re~ls ~ardue, na u I~: votaçao, votei con orme a Orl- as, procedimento que nos diferencia da maioria dos
en açao o meu pa I o. . partidos. Não é hábito da grande maioria dos partidos

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, investigar denúncias que pairem sobre eles. Mas que-
peço a palavra pela ordem. ro lembrar, eu que sempre tento não entrar por esse

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem caminho, que não tivemos um Jader Barbalho na nos-
VExa a palavra. sa caminhada, e não tivemos, portanto, que arreben-

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or- tar o Senado para fazer a sua defesa.
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, faço Não há, Sr. Presidente, em qualquer eleição, po-
uma saudação a todos os Líderes desta Casa, que se Iftica maior e melhor do que a do bom argumento e do
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bom combate. Baixar o nível da discussão, sair do ple
nário, fugir de medo, como se diz na gíria de mulher,
não é próprio do PMDB que minha mãe ajudou a fun
dar, não é próprio do partido de meu pai nem daque
les que defenderam e defendem os ideais libertários
neste País. Por isso, desafio o Deputado Darcísio Pe
rondi a vir a este plenário quando eu estiver presente,
para Que, na ausência de meu Lider, façamos o bom
combate, olho no olho, com os argumentos corretos.

Quanto à contravenção penal do jogo do bicho,
nada se provou contra o Governador Olívio Dutra,
mas tudo isso demonstra que a eleição do ano que
vem já começou, e ela não pode ser uma disputa por
cargos com imposições secundárias. O País precisa
ter altivez. Oitenta milhões de brasileiros amaigam a
miséria imposta por um salário mensal corresponden
te à metade do mínimo necessário. Nossas crianças
estão, na grande maioria, vivendo na indigência. Te
mos de fazer um fundo contra a pobreza para que o
Orçamento destine alguma coisa, minimamente que
seja, para a área social.

Foi um bom discurso o do Sr. Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, em bom francês. Ele foi exi
lado político na França e aprendeu a falar francês, sim
- foram essas as últimas referências do Deputado
Darcísio Perondi, quando lançou o repto ao Deputado
José Genoíno -, mas deveria ter mantido a coerência
entre a teoria e a prática. É isso que não se vê no nos
so País. Então, fica o repto, o desafio, principalmente
para o Deputado Darcísio Perondi.

Evidentemente, os partidos são formados de
pessoas diferentes, especialmente no que diz respei
to ao grau de consciência. Isso é da natureza huma
na. Sei separar o joio do trigo e não aceitarei, em
nome do Partido dos Trabalhadores, essa provocação
inútil num dia em que esta Casa dá um importante
passo, ao aprovar a proposta de emenda à Constitui
ção relativa à imunidade parlamentar, para resgatar o
respeito e a dignidade do Congresso Nacional.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
VExa a palavra.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, quero registrar a importância deste dia para o Par
lamento, parabenizando VExa, um goiano aguerrido
do qual nosso Estado muito se orgulha, por estar pre
sidindo a sessão neste momento em que a Câmara
dos Deputados entrega à Nação brasileira uma vota
ção imensamente desejada.

A aspiração do povo brasileiro é ver esta Casa
freqüentada por homens e mulheres de bem, reuni
dos o objetivo de defender os interesses do povo bra
sileiro e da Nação, não permitindo que pessoas ines
crupulosas utilizem o mandato popular como escudo.

Hoje é um dia histórico nesta Casa. Votamos o
pacote ético, como bem disse o Deputado Ricardo Fi
úza. Todo o Parlamento está de parabéns. Orgu
lho-me de registrar a minha felicidade por pertencer a
esta Casa, que hoje entrega ao povo brasileiro mais
uma medida ética, uma medida de depuração, que
fortalece o Parlamento e não mais permitirá que o
povo corra o risco de mandar para cá, nas próximas
eleições, Hidelbrandos da vida. Esta Casa precisava
desse pacote ético. O povo brasileiro está de para
béns.

Acabo de chegar de viagem e por causa do tem
poral não consegui chegar a tempo de votar. Deixo
aqui, portanto, minhas congratulações e meu entusi
asmo por esta Casa ter aprovado maciçamente uma
medida tão importante, e faço o registro de meu voto,
que acompanha o do meu partido, o PMDB.

Muito obrigada.

O SR. NELSON MEURER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
VExa a palavra.

O SR. NELSON MEURER (PPB - PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com orientação do meu partido.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
VExa a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do meu partido, o PL, e também
gostaria de parabenizar a todos por este dia, pois pre
cisamos de um Código de Ética que leve à quebra da
impunidade. Precisamos avançar mais ainda, a fim de
tirar a máscara de muita gente que ainda ocupa as ca
deiras do Congresso Nacional, graças ao mandato
popular, para tripudiar sobre a Nação.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
VExa a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
registro a minha satisfação pelo fato de esta Casa ter
hoje aprovado a restrição da imunidade parlamentar.
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Trago à tribuna vários assuntos, mas antes de
sejo falar a respeito das acusações veladamente fei
tas ao nosso Presidente Leonel Brizola, muito embo
ra nem seja preciso fazê-lo, já que, como lembrou o
Deputado Miro Teixeira, a história de Leonel Brizola
por si só ilustra a sua caminhada e demostra a sua
personalidade e a sua postura política. Entretanto, a
reportagem da revista Veja, sem fazer qualquer acu
sação direta, tenta sutilmente colocar nosso Presi
dente Leonel Brizola na caldeira comum.

Lembro aqui a lição do filósofo grego Antíste
nes: as cidades arrufnam-se quando não se conse
gue mais diferenciar os bons dos maus. É o que está
acontecendo, neste avanço da política brasileira. Na
tentativa de purificar a prática política com este paco
te ético do Congresso, alguns podres estão sendo
mostrados, há setores da sociedade querendo igualar
a tudo e a todos.

Ora, é preciso lembrar que quem defende o
povo contra as armas e o poder econômico é o poder
político. E quem representa a história política deste
País mais do que Leonel Brizola, que lutou contra as
armas e o poder econômico, na defesa do cidadão, do
mais pobre, daquele que não tem vez nem voz, em to
dos esses anos? Foi por causa de Leonel Brizola,
como mostra a História àqueles que a vêem com
olhos atentos, que aconteceu a Revolução de 1964,
para impedi-lo de chegar ao poder.

Talvez este País fosse hoje diferente se ele ti
vesse chegado ao poder.

Agora Leonel Brizola, já quase aos 80 anos, as
siste a esse clamor de vários setores da imprensa e
de alguns outros setores do País, na tentativa de nos
igualar a todos, talvez para que então possa prevale
cer o poder econômico, ou outros poderes.

Queremos, sim, fortalecer o poder político, o po
der deste Congresso Nacional e o poder de Leonel
Brizola, que não precisa da minha defesa. Sua própria
história de vida o defende.

Sr. Presidente, deixo registrada nossa indigna
ção diante dessa reportagem que veladamente tenta
colocar Leonel Brizola no mesmo nível de outros polí
ticos, quando não existem termos de comparação.
Ele é o melhor dos que estão por aí.

Cuidemos agora de outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há três

anos sem qualquer reposição salarial, os funcionários
do BESC - Banco do Estado de Santa Catarina en
tram em greve hoje, sem previsão de retorno. A parali
sação está sendo a última alternativa encontrada pe
los funcionários para obter uma reposição salarial de
7%, além dos índices a serem repassados pela Fede-

ração Nacional dos Bancos, e serve também de grito
contra a privatização e o fechamento de agências. O
Banco Central marcou a venda do BESC para o dia
15 de abril do próximo ano, com previsão de antecipa
ção para 31 de março. O BESC deverá ser o penúlti
mo banco a ser privatizado; depois dele sobra SÓ o
Banco do Estado do Ceará.

A privatização é um modismo que vem da Euro
pa e dos Estados Unidos, só que vem sendo muito
mais praticada aqui no Brasil do que nos países de
origem. Na maioria dos países europeus, os bancos
são públicos. Na Alemanha, por exemplo, mais de
60% dos bancos são públicos. Muitos deles são coo
perativas de crédito, que envolvem amplos financia
mentos de setores públicos. O Brasil tem transforma
do praticamente todo o seu patrimônio público em pri
vado. Um País como o Brasil, que fundamentalmente
foi financiado pelo setor público, vê-se na iminência
de não existirem mais recursos públicos, pois Esta
dos e Municípios estão literalmente quebrados.

A política desestatizante faz com que o setor pú
blico se fragilize. Perdemos todos, com a privatização
do BESC. As famílias dos 5 mil funcionários já perde
ram o sono há muito. Teremos novas fileiras de de
sempregados no Estado de Santa Catarina e muita
gente humilde, muita gente pobre, tendo que viajar
quilômetros e quilômetros para receber uma simples
aposentadoria ou pensão. É o preço dos descalabros
desse Governo que aí está, dilapidando o patrimônio
deste País, seja com a privatização, seja com a cor
rupção.

Sr. Presidente, a política de desmantelamento
do setor público atinge também a Previdência. E en
quanto o volume dos atendimentos cresce a cada dia,
as negociações dos servidores do INSS com o Go
verno Federal andam a passos lentos. O Governo
mostra-se inflexfvel, e o que se vê não é o diálogo em
busca do entendimento, e sim um jogo de força que
humilha os servidores e tem como conseqüência um
incalculável prejuízo para a população brasileira, prin
cipalmente para os mais pobres.

Exemplo disso é o que está ocorrendo com os
produtores rurais de Santa Catarina. Existem cerca
de 50.000 processos para concessão de beneffcios à
clientela rural cuja tramitação está paralisada em ra
zão da greve, que perdura por quase três meses. Apo
sentadorias, pensões, auxflio-doença e acidentes de
trabalho são os casos mais comuns de processos
obstruídos. Além disso, os beneffcios, cuja autoriza
ção depende de cumprimento de prazo, também fi
cam prejudicados. É o caso de auxilio-natalidade, que
deve ser requerido até 90 dias após o parto.



DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS56298 Quarta-feira 7

No caso de acidentes de trabalho, que exigem
perícia técnica e exame documental para concessão
do benefício, os produtores rurais também ficam pre
judicados. A população rural é, por força das circuns
tãncias, prejudicada pelas condições infra-estruturais
do campo, e tem no INSS um dos raros instrumentos
de assistência e amparo. A prolongada greve, entre
tanto, está afligindo gravemente esse segmento da
população brasileira. E o movimento está ocorrendo,
por ironia, justamente no momento em que os Sindi
catos Rurais foram credenciados pelo INSS para emi
tir declaração de comprovação do exercício da ativi
dade rural do segurado especial para fins de obten
ção de beneffcios da Previdência Social.

O Governo deve reavaliar as duras determina
ções impostas para a política salarial dos servidores,
colocando assim um ponto final nessa questão que já
se arrasta por demais, impondo sacrifícios à nossa
população.

Preocupa-me também a área de saúde em nos
so País. E quero aqui falar especialmente da AIDS,
uma doença que já atinge mais de 36 milhões de pes
soas no planeta.

A pesquisa em torno dessa doença mobiliza de
zenas de grandes laboratórios da indústria farmacêu
tica em todo o mundo, e deve ser a iniciativa que mai
or volume de dinheiro recebe anualmente. A comuni
dade científica acena com a proximidade da desco
berta de uma vacina que, se não representa a cura,
significará um avanço no controle da doença. Infor
ma-se que existem 35 tipos de vacinas em fase de
testes, mas apenas duas estão sendo testadas em
seres humanos. Vêm sendo aplicadas há apenas al
guns meses; portanto, é muito cedo para quaisquer
prognósticos.

Enquanto não se chega à cura da doença, preci
samos pensar na prevenção.

Apesar de algumas Regiões do Brasil caminha
rem para uma estabilização da epidemia, nos três
Estados do Sul os números vêm crescendo dia a dia.
No ranking da doença, é preciso registrar que Santa
Catarina é o Estado brasileiro que tem o maior núme
ro de portadores do vírus da AIDS, com destaque
para as cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Flori
anópolis. Foram registrados de 1984 a 2001 mais de
8.500 casos da doença - 5.900 dos infectados são
homens e 2.600 são mulheres. Mas o número pode
ser ainda maior se forem levados em consideração os
dados da Organização Mundial de Saúde, que indi
cam que a cada novo caso registrado no mundo exis
tem três casos desconhecidos do vírus HIV, inoculado
em pessoas que ainda não manifestaram a doença.
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o Governo precisa investir mais na prevenção
da doença, principalmente nos Estados do Sul, onde
a epidemia avança. É muito mais barato prevenir do
que tratar o doente, já que o valor médio gasto com o
tratamento de um único paciente é suficiente para re
alizar trabalhos preventivos para cerca de 1.000 pes
soas. Só com a compra de medicamentos o Governo
gastou no ano passado mais de US$332 milhões.
Precisamos centrar esforços na prevenção, por meio
da veiculação de campanhas educativas bem elabo
radas, da distribuição orientada de preservativos e de
materiais educativos, além de palestras e oficinas nas
escolas e empresas para capacitar e formar agentes
multiplicadores.

Prevenção ainda é o melhor remédio. As campa
nhas publicitárias utilizadas para prevenir e informar a
população sobre os riscos e as formas de contágio da
AIDS não estão sendo assimiladas pelos moradores
das Regiões do País mais atingidas pela doença. A lin
guagem utilizada nas campanhas acaba alcançando
as classes média e alta da sociedade, e a incidência da
doença é maior entre as pessoas de baixa escolarida
de, que não entendem o conteúdo das campanhas.

A maior arma para combater a doença ainda é a
informação. Quero reforçar aqui, nesta Casa, a ne
cessidade de informar a população sobre a doença e
as maneiras de evitá-Ia.

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
seja publicado no Jornal da Câmara e no programa A
Voz do Brasil.

O SR. JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. JAIRO CARNEIRO (Bloco/PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
bres colegas, quero registrar minha alegria por este dia
de afirmação e de significativa revelação da consciên
cia cidadã dos representantes do povo brasileiro nesta
sessão histórica, cumprimentar os lideres partidários
pela aprovação da matéria da imunidade parlamentar
por quase unanimidade da Casa e realçar o papel de
sempenhado pela liderança, pela sensibilidade e pelo
magnetismo pessoal do Presidente Aécio Neves.

Estou muito feliz, porque este registro também
marca minha história pessoal. Há mais dez anos re
presentando o Estado da Bahia, sempre defendi prin
cípios e valores éticos de moralidade na vida pública.
E naquela combalida revisão constitucional fui autor
de uma proposição sobre esse tema que hoje se con
sagra pela votação de todos os nossos pares.
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Hoje é um dia muito importante para o Brasil e despejo, sem tratamento, de efluentes industriais e
para o Poder Legislativo. domésticos.

Muito obrigado. Com pouco mais de 2.700 quilômetros, o São
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Manifes- Francisco atravessa cinco Estados: nasce na Serra

to meu contentamento, ao participar da atual Mesa da Canastra, em Minas Gerais, e passa por Bahia,
Diretora, por ter contribuído ou colaborado de alguma Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O rio, descoberto
forma para que a votação a respeito da imunidade em 1501 por Américo Vespúcio, que o batizou com o
parlamentar pudesse acontecer. nome do santo comemorado em 4 de outubro, teve,

Sob a Presidência do Deputado Aécio Neves, ~a é~o~a d~ Brasil ~olônia, um ~apel fundamental na
votações importantes têm sido travadas nesta Casa. Inten?nzaçao d~ Pal~. Os bandeirantes, por exemplo,
O Poder Legislativo está demonstrando que, além da seguram para o Intenor usando-o como guia.
legitimidade que todos adquirimos mediante o pro- Navegável em vários trechos, o São Francisco
cesso eleitoral, também buscamos a transparência e sofr: hoje com o assoreamento, a poluição e a degra-
a consolidação de nosso papel. Esperamos que em daçao de seu entorno. Se o projeto de revitalização
futuro próximo isso também possa ocorrer nos outros der certo, em dez anos a situação será diferente.
Poderes e instituições, para que possamos verdadei- Após 500 anos, quem tanta vida gerou e gera
ramente construir um País duradouro e, em médio e está à beira da morte. Em nome de um "desenvolvi-
longo prazos, consolidar os desejos da sociedade mento" que visa ao lucro a qualquer preço, o Rio São
brasileira. Francisco, o povo e toda a vida que dele depende es-

O SR. CORIOLANO SALES _ Sr. Presidente, tão ameaçados, espalhando-se a angústia, a fome e
peço a palavra pela ordem. a morte entre os pescadores, os povos indígenas, os

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) _ Tem pequenos agricultores e as populações ribeirinhas.
V. Exa a palavra. Para dar início a essa difícil tarefa, foi dada a lar-

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB _ BA P I gada para a Expedição Engenheiro Halfeld, patroci-
ordem. Pronuncia o seguinte discurso) _ Sr Pre~~ ~ada pela. Confederação das Associações Comercia-

dente S
ras S D t d é .' d '. IS do BrasIl. Durante 35 dias, a expedição - que repeti-

, .' . e rs. epu a os, mais o que Justo á t . t f . I . .
que aos 500 anos o Rio São Francisco ganhe nova r . o raJe o elto pe o engen~elro Hennq~e Halfeld no
vida. Em seu aniversário de 500 anos de descobri- seculo XIX - navegará de Plrapora, Bahia, a Penedo,

t V Ih Ch
' . h Alagoas.

men o, o e o ICO vai gan ar um presente que '.. .
aguarda ansioso há pelo menos cinco décadas: um . _Barco~ gurad~s p~r sat~lJte e sistema de comu-
projeto de revitalização. Com parte das verbas que n1caçao .on II~? f~clhtarao ~ vida dos expedicionários
seriam usadas na polêmica transposição do rio da in- do terceiro ml~enlo: Eles terao, por exemplo, de ~udar
tegração nacional, o Velho Chico ganhará vida nova, de emb~rc_açao tres veze~ para enfr~ntar as dlferen-
com programas de despoluição, de saneamento bási- t:s c~ndl~oesde nave~ablhdade d~ no. ~ bordo esta-
co, de melhoria das vias fluviais e, no futuro, de recu- rao hlstonad~res, arquitetos e amblentahstas.
peração de seu patrimônio histórico. Parabens ao Governo Federal por essa exce-

O Governo Federal pretende acabar com uma lente i~iciativa de revitalização do ~io São F.r?n~isco.
triste estatística HOJ'e 9501 dos 504 M .., d ba Parabens também a todos os que tem conSClenCla da. ,10 unlclploS a - . rt - . d VI' .
cia hidrográfica do São Francisco não têm rede de es- Impo ancla _ o. e ho Chlc.o no desenvolvimento cul-
goto. No total, 15 milhões de brasileiros vivem na re- tural e economlco do BrasIl.
gião. Em 2003 a UNESCO vai julgar o pedido brasileiro O Sr. Barbosa Neto, 2° Vice-Presiden-
de se transformar o rio em patrimônio da humanidade. te, deixa a cadeira da presidência, que é

Melhorar a qualidade da água é a prioridade ab- ocupada p~/o Sr. Pedro Chaves, § 2° do al1.
soluta do projeto de revitalização. 18 do Regimento Interno.

Quero ressaltar a importância estratégica do O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço a
Rio São Francisco para o desenvolvimento regional, palavra pela ordem.
em especial do ~emi~rido brasileiro. Essa bacia, que O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Tem
se estende pelo mtenor do País, tem sido muito utili- V.Exa a palavra.
zada ~ara. o~ pro~ó.sito~ de navegação, geração de O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revisão
~.n~rgla eletnca e Irngaçao, ao mesmo tempo em que do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
Ja e secular o desmatamento de suas encostas e o com meu partido.
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Sr. Presidente, percorri toda a Transamazônica
de carro e pude constatar os resultados da aplicação
de recursos pelo Governo Federal na pavimentação
da BR-153, a tão sonhada Transamazônica.

Aproveito para registrar o repúdio da população
de Medicilândia e de Itaituba pela forma como estão
sendo administrados esses Municípios, sem qualquer
respeito pelo dinheiro público.

O SR. JOÃO SAMPAIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, rara
mente manifesto-me no plenário. Sinto-me mais à
vontade atuando nas Comissões Técnicas, onde
acho que posso servir melhor a esta Casa e ao meu
País. Mas não poderia deixar de me manifestar a res
peito da matéria publicada na última revista Veja so
bre a evolução patrimonial do Presidente Nacional do
meu Partido, o ex-Governador Leonel Brizola.

Trata-se de matéria malandra, que não acusa di
retamente, não apresenta provas, não denuncia for
malmente, mas levanta suspeitas, dúvidas, e põe em
xeque a vida de uma liderança deste País, um homem
que atravessou todo o período da ditadura sendo in
vestigado sem que contra ele se pudesse levantar
uma questão sequer.

Não sei para que serve esse tipo de liberdade
de imprensa. Não se trata nem de liberdade de im
prensa, mas de libertinagem de imprensa, porque, ao
colocar pessoas de reconhecida honradez em situa
ção de suspeição, essa matéria como que desqualifi
ca toda a classe política, e ao fazê-lo prejudica o pro
cesso de aprimoramento democrático que o País vem
atravessando.

Sr. Presidente, fiz algumas contas rapidamente
a caminho daqui, no avião, e cheguei à seguinte con
clusão: se o patrimônio do Sr. Leonel Brizola rendes
se 10% ao ano, dado que ele teria 4,5 milhões em
1983, então hoje ele estaria com 24 milhões - o que
até me deixa em dúvida sobre se realmente ele é tão
competente assim como gestor.

De qualquer maneira, acho que a direção da re
vista teria a obrigação de publicar também matéria
sobre a evolução patrimonial dos irmãos Civita, que
vieram para o Brasil nos anos 60 e beneficiaram-se
do regime militar. Inicialmente, editavam a revista "O
Pato Donald", e devem ter aprendido como acumular
dinheiro com o Tio Patinhas, e talvez alguma coisa
com os Irmãos Metralha.

Portanto, registro minha solidariedade ao
ex-Governador Leonel Brizola e minha total discor
dância desses métodos de se fazer política e jornalis
mo neste Pais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Conce

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Pompeo de
Mattos.

O SR. POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, representei esta
Casa no 111 Encontro das Águas, promovido pelo Go
verno do Chile na cidade de Santiago entre os dias 23
e 26 de outubro deste ano. Participaram do encontros
Ministros, dirigentes e técnicos de vários paises, res
ponsáveis pelas polfticas públicas de conservação e
otimização do uso dos recursos hídricos.

O evento foi uma oportunidade para comparti
lhar experiências em matéria de planejamento do de
senvolvimento dos recursos hídricos, investimento
em infraestrutura de obras hidráulicas e tecnologia,
normas jurídicas de direitos de uso e administração,
atingindo boa parte de seus objetivos ao discutir com
muita propriedade a água como fator de desenvolvi
mento socioeconômico-ambiental, com impacto na
agricultura, na mineração, na energia, no uso domés
tico, na recreação, no transporte, entre outros, bem
como a proteção dos recursos hídricos e dos ecossis
temas associados.

O encontro foi de grande utilidade para a troca
de experiências, para conhecer projetos como o da
reciclagem da água, conhecer tecnologias de melho
ramento da produção silviagropecuária, o uso conjun
to de águas superficiais e subterrâneas, o uso da
água para alimentação e para programas de irriga
ção, bem como abriu a discussão sobre a geração de
políticas para desenvolvimento sustentável e a ges
tão dos recursos hídricos em toda a sua amplitude,
nos aspectos da participação popular, assim como
nos aspectos éticos, ambientais e infra-estruturais.
Na área de gestão foi exposta a aplicação do conceito
usuário poluidorpagador e discutida a participação
dos usuários nos processos de tomada de decisões e
implementação de ações. Ainda chamou a atenção a
criação de organizações de administração de recur
sos hídricos, das águas pluviais no meio urbano e dos
sistemas de operação, prevenção e alerta para situa
ções extremas.

Com relação às questões institucionais e legais,
foram temas de grande relevância os sistemas tarifá
rios e de cobrança, algo que muito interessa ao Brasil,
assim como a privatização dos serviços de distribui-
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ção e saneamento de águas urbanas, concessões, di
reitos de uso, privatizações, gestão/administração e
competências setoriais pelo uso da água, assunto ao
qual, Sr. Presidente, tenho dedicado especial aten
ção, principalmente após a apresentação do Projeto
de Lei n° 4.147, de 2001, do Poder Executivo, que reti
ra dos Municípios a gestão plena desses serviços. Fui
um dos Parlamentares que mais apresentou emen
das a esse PL, visando alterar os artigos que envol
vem a definição de titularidade dos serviços de sane
amento, garantindo aos Municípios a concessão e
afastando a possibilidade de privatização do setor.

Enfim, o encontro buscou harmonizar a conser
vação dos recursos, o crescimento econômico e a
proteção ao meio ambiente, pois a água é um bem
natural que temos obrigação de defender, já que no
Brasil estão tratando da venda dos nossos manancia
is de água doce, e água não tem dono. A água é um
bem universal, pertence a todos, é do mundo, é do
povo e diz respeito ao interesse público nacional. Nin
guém pode apoderar-se da água e depois apreçá-Ia e
vendê-Ia. Isso mereceu de minha parte até uma poe
sia, que elaborei durante o evento e foi escolhida para
integrar a documento final do encontro. Se V.Exa me
permitir, leio-a aqui:

As Lições da Água

À natureza peço licença
E a todos peço atenção
Também peço a compreensão
p'ra sobre a água falar
Quero minha sede matar
Escrevendo uma obra-prima
Que se reflita em minha retina
Tal qual a água na fonte
Quero um poema que cante
A água pura e cristalina

11

O mundo feito universo
Deu à terra recém-nascida
A água como fonte de vida
p'ra dar vida às criaturas.
E as fontes de águas puras
Verteram em todo o lugar
Rios que correm sem parar
Formando lagos e lagoas
Águas puras e das boas
Que juntas formam o mar.

111

A natureza criança
Desde cedo incompreendida
Viu a água da vida
Ser degradada, poluída
E vendo-se quase perdida
Numa reação natural
Transformou o bem em mal
Com secas, temporais e enchentes
Catástrofes para que a gente
Tivesse assim um sinal.

IV

E esse sinal já foi dado.
Mais que nunca é bom saber
Que a água p'ra beber
É a mesma que gera energia
Nos dá o peixe todo dia.
Também serve p'ro lazer
É quem traz riqueza e poder
Com portos e navegação
Faz crescer a plantação
Sem água não dá p'ra viver.

V

A água é um bem finito
Que já começa a escassear
E os maus presságios a confirmar
Que um dia haverá guerra
Pela falta de água na terra
Povos se levantarão
Mas o que se espera é que as nações
Tomem já uma atitude
E o mundo todo se ajude
E dê p'ra água atenção.

VI

Por isso é bom prevenir
Conhecendo a hidrografia
Sabendo que a água um dia
Com a poluição ambiental
Terá no seu manancial
Mil coliformes fecais
Agrotóxicos e outros sinais
de que nem a água da atmosfera
Vai escapar dessa guerra
Agua pura, nunca mais

VII

Eis então o desafio
Que precisa ser enfrentado
O retrato do passado
Mostra o caminho futuro
Uma luz num tempo escuro
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Que nos permite ver
Que outros irão beber
Da água que vier de nós
A mesma em que nossos avós
Foram banhados ao nascerVl1I

Por isso, enquanto há tempo
Cada um faça a sua parte

A vida que imita a arte
Nos deixa muitas lições
p'ra que as novas gerações

Venham dar vida p'ra água
E a natureza sem mágoa
Dê água p'ra vida da gente

Eis que a vida é dependente
E não pode viver sem água

Muito obrigado.
O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De
putados, quero apenas prestar um esclarecimento a
esta Casa.

Quando estávamos votando a imunidade parla
mentar, a Deputada Zulaiê Cobra e o Deputado Car
los Mosconi assomaram à tribuna para falar a respeito .
da reportagem sobre lobby publicada pela revista
Época. Como Procurador Parlamentar da Câmara
dos Deputados, preciso dar uma satisfação a esta
Casa, pois, na hora do tumulto, subi à tribuna para ex
plicar apenas que estávamos tomando providências.
Acontece, Sr. Presidente, que a Procuradoria Parla
mentar desta Casa já requereu cópia de todo o inqué
rito policial sobre o assunto. Inclusive já estamos de
posse dessa cópia e também da própria agenda, tão
comentada nesta Casa.

Por isso, quero dar uma satisfação a todos os
Deputados que apareceram ou na agenda ou na re
portagem, informando que já tomamos as primeiras
providências, juntamente com a Mesa, em reunião
com o Presidente da Casa. Estamos analisando o
que fazer por intermédio da própria Procuradoria da
Câmara.

Esta é a satisfação que devo aos Srs. Parla
mentares.

A SR. MARIA DO CARMO LARA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Tem
V.Exa a palavra.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei com
a minha bancada.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Há so
bre a Mesa e vão à publicação as seguintes Emendas
ao Projeto de Lei n° 5.307, de 2001, do Poder Executi
vo, que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun
dação Universidade Federal de Petrolina, e dá outras
providências".

(Ato da Mesa n° 177/89 e Art. 64, § 1° da Consti
tuição Federal)

PROJETO DE LEI W 5.307/01 DE 2001
(Do poder Executivo: Mensagem n° 961/2001)

Autoriza o Poder Executivo a insti
tuir a Fundação Universidade Federal de
Petrolina e dá outras providências.

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 1

Art. 1°. Dê-se ao art. 1°, do Projeto de Lei n°
5.307/2001, a seguinte redação:

"Art 1° Fica o Poder Executivo autoriza
do a instituir a Fundação Universidade Fede
ral do Vale do Rio São Francisco, vinculada
ao Ministério da Educação, com sede na ci
dade de Petrolina, Estado de Pernambuco.

Art. 2° Substitua-se, onde couber, no
Projeto de Lei n° 5.307/2001, a expressão
"Fundação Universidade Federal de Petroli
na" pela expressão "Fundação Universidade
Federal do Vale do Rio São Francisco."

Justificação

A nova universidade, resultado de antiga reivin
dicação de toda a comunidade do Vale do Rio São
Francisco, deve expressar em seu nome a sua voca
ção regional. Sintonizada com as características e ne
cessidades de toda a região, estará integrada com os
centros de desenvolvimento científico tecnológico na
cionais e internacionais, e constituir-se-á em fonte de
inovação tecnológica e celeiro de formação de cursos
humanos na ampla região do rio.

A imediata criação da Universidade Federal do
rio São Franciso favorecerá, ainda, a consolidação do
importante pólo de desenvolvimento regional instituí
do pela Lei Complementar n° 113, de 19 de setembro
de 2001, que cria a Região Administrativa Integrada
de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazei
ro/BA e institui o Programa Especial de Desenvolvi
mento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2001. 
Fernando Ferro - Vice-Líder do PT, Walter Pinheiro



EMENDA ADITIVA N° 3

§ 10 A incorporação de pessoal integrante de ins
tituições não federais, objetos de doação à Fundação
Universidade Federal de Petrolina, será feita de acordo
com a legislação atinente aos servidores federais.

§ 2° Na fase de transição para sua implantação,
a Fundação Universidade Federal de Petrolina pode
rá contar com a colaboração de pessoal docente e
técnico administrativo, pertencente às instituições ob
jeto de doação, em caráter de cessão ou empréstimo
por parte de governos municipais e estaduais."

Justificação

A região do Vale do Médio Rio São Francisco é de
grande pujança, não apenas econômica. Observa-se,
nos últimos anos, uma demanda crescente na área de
educação. As matrículas em todos os níveis de ensino,
nas cidades de PetrolinalPE e Juazeiro/BA por exem
plo, expandiram-se significativamente, como indicam os
resultados do último Censo da Educação Básica.

Diante disso, várias iniciativas foram implemen
tadas no sentido de oferecer à comunidade regional
oportunidades de escolarização em nível superior.

Acrescente-se, após o art. 5° do Projeto de Lei
n° 5.307/2001, o seguinte artigo:

"Art... Fica a Fundação Universidade Federal de
Petrolina autorizada a receber em doação bens mó
veis e imóveis, inclusive acervos técnico, tecnológico
e bibliográfico, integrantes de instituições de gover
nos municipais e estaduais e de instituições privadas,
relevantes ao cumprimento de sua missão institucio
nal.

EMENDA SUBSTITUTIVA N° 2

Dê-se ao art. 4° do Projeto de Lei n° 5.307/2001
a seguinte redação:

"Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir para a Fundação Universidade Federal de
Petrolina o pessoal, os bens móveis e imóveis inte
grantes da União, do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Pernambuco e do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Petrolina.

§ 1° O mesmo ato de transferência alcança a estru
tura acadêmica, em espedal os cursos e seus alunos,
assim como os acervos técnicos, tecnológicos e biblio
gráficos das instituições referidas no caput deste artigo.

§ 2° Fica o Poder Executivo autorizado a remane
jar e transferir, para a Fundação Universidade Federal
de Petrolina, as dotações aprovadas na Lei Orçamen
tária, consignadas ao Centro Federal de Educação
Tecnológica de Petrolina e ao Centro Federal de Edu
cação Tecnológica de Pernambuco e destinadas à Uni
dade de Ensino Descentralizada de Petrolina."
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- Líder do PT, Eduardo Campos - Vice-Líder do Blo- tuição universitária que, além do ensino, promoverá,
co Parlamentar PSB/PCdoB, Clemetino Coelho - também, a pesquisa e a extensão.
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS. Assim, a nova redação do parágrafo 4°, aqui

proposta, busca definir, de modo claro e estruturado,
a transferência não apenas do patrimônio físico mas,
também, dos recursos financeiros, dos recursos hu
manos e do patrimônio acadêmico, isto é, dos profes
sores, alunos, funcionários e da organização acadê
mica já desenvolvida.

Outrossim, essa emenda oferece pequena cor
reção à redação original, uma vez que as Universida
des Federais de Pernambuco e Rural de Pernambuco
não possuem patrimônio na cidade de Petrolina.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2001. _
Clementino Coelho - Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PDT/PPS, Inocêncio Oliveira - Líder do Bloco
Parlamentar PFLlPST, Rubens Bueno - Líder do
Bloco Parlamentar PDT/PPS.

Justificação

A transferência de bens imóveis do patrimônio
de instituições federais existentes em Petrolina, que
constituirão o acervo básico e inicial da Fundação
Univesidade Federal de Petrolina, é fundamental para
o funcionamento da nova univeridade, como aliás
está previsto na Mensagem n° 961/2001, enviada
pelo Executivo, ora em exame no PL nO 5.307/2001.

Mas, além do patrimônio físico e técnico, é indis
pensável deixar claro a transferência de recursos or
çamentários bem como o destino da pessoas associ
adas às instituições transferidas. Assim, a transferên
cia de bens deve, necessariamente, ser acompanha
da e enriquecida pela transferência de seu pessoal
docente e técnico administrativo.

Como se trata de pessoal regido pela legislação
atinente a servidor público federa esta transferência
pode ser feita automaticamente, de acordo com as
normas legais sem prejuízo da continuidade das ativi
dades acadêmicas e dos direitos dos trabalhadores
integrantes das instituições envolvidas.

Da mesma forma, os cursos e os alunos das ins
tituições envolvidas na transferência terão continuida
de em suas atividades, sem qualquer prejuízo de or
dem acadêmica. Ao contrário, espera-se que tenham
benefícios em decorrência da nova condição de insti-
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Existem, em Petrolina, no estado de Pernambu
co, quatro instituições a que oferecem ensino superior,
duas das quais são os CEFET referidos na Mensagem
em tela, que juntas oferecem cerca de 1200 vagas, nos
turnos diurno e noturno, em seus vestibulares:

Faculdade de Ciências da Administração de Pe
trolina - FACAPE, uma autarquia municipal, que ofe
rece cursos de Administração (100 vagas), Ciências
Contábeis (50 vagas), Ciência da Computação (80
vagas) e Secretariado Executivo (100 vagas).

Faculdade de Formação de Professores, da
Universidade do Estado de Pernambuco, que oferece
cursos de licenciatura em Letras, Geografia, História,
Biologia e Matemática e curso de Pedagogia, com
120 vagas cada.

Unidade do Centro Federal de Educação Tecno
lógica de Pernambuco, que oferece curso de Tecnolo
gia de Alimentos, com 25 vagas;

Centro Federal de Educação Tecnológica de Pe
trolina, que oferece cerca de 60 vagas.

Em Juazeiro, no Estado da Bahia mas apenas a
poucos quilômetros na outra margem do Rio São
Francisco, um Campus da Universidade do Estado da
Bahia - a UNEB - oferece os cursos de Direito (50 va
gas), Agronomia (70 vagas) e Pedagogia (40 vagas),
num total de 160 vagas.

Portanto, o número de vagas oferecidas pelas
instituições de ensino superior, nas duas cidades, é
de cerca de 1400 vagas por ano.

Pelo lado da demanda, ainda não se pode iden
tificar qual o tamanho e o nível de escolaridade média
da população jovem da região, seja de Petrolina seja
de Juazeiro, uma vez que os dados do Censo Demo
gráfico de 2000 ainda não estão totalmente disponí
veis. Considerando as duas maiores cidades, que for
mam uma região conturbada, observa-se que Petroli
na tem 218.336 habitantes e Juazeiro (Bahia) tem
174.101. Estima-se que a área de influência regional
alcance um total de mais 2 milhões de habitantes.

A demanda registrada em vestibulares aponta o
seguinte quadro: 44 candidatos por vaga do curso de
direito e 9 candidatos por vaga do curso de agrono
mia, ambos da UNEB, uma instituições gratuita. Os
cursos das demais instituições, alcançam uma média
de 5 candidatos por vaga. A menor da demanda nas
instituições que cobram mensalidades é justificada
pelo nível médio de renda.

Deve-se destacar, ainda, que a inexistência de
oferta de cursos nas áreas das engenharias, do meio
ambiente e da saúde leva muitos estudantes a emi
grarem para estudar nas cidades do litoral nordestino
ou em outras regiões do País, com grave prejuízo

econômico para a região, e, principalmente com o
grave risco de não retorno à sua idade de origem.

Estas nossas razões, que coincidem plenamen
te com aquelas apresentadas na Mensagem do Pre
sidente da República de n° 961, que acompanha o
projeto de lei em apreço, apontam na direção de se
implementar aquilo que tem sido o sonho e aspiração
de toda a comunidade econômica e cultural da região:
uma universidade Uma instituição voltada para o en
sino, a pesquisa e a extensão, debruçada sobre os te
mas e problemas relevantes ao desenvolvimento sus
tentado da região, inclusive naquelas áreas do conhe
cimento ainda não atingidas pelas instituições exis
tentes, mas que são de fundamental importância para
o desenvolvimento da região tais como, as engenhari
as, o meio ambiente e a saúde.

Para tanto, é necessário somar e convergir es
forços, reunindo todas as instituições de ensino supe
rior já existentes na região. Além do patrimônio e do
pessoal das instituições federais que constituirão o
núcleo central da nova universidade, é importante e
enriquecedor poder contar com a contribuição dos re
cursos humanos, do patrimônio e do acervo acadêmi
co de outras instituições já instaladas na região. E,
para tanto, será procedente concebê-Ia como uma
universidade multicampi, a qual, com base no patri
mônio acadêmico já existente, já nascerá forte e com
prometida com o desenvolvimento da região.

Neste processo de integração de instituições
acadêmicas deve-se considerar, ademais, que a di
versidade de carreira e qualificação do pessoal das
instituições não federais demandará procedimentos
especfficos de adequação e ajustes, de modo a que
sejam respeitadas as exigências de carreira e de titu
lação das universidades federais.

No interstício entre a incorporação de pessoal
de acordo com as normas da nova universidade, as
mantenedoras das instituições não federais poderão
colaborar com a implantação da nova instituição atra
vés de convênios e parcerias partilhando dos encar
gos com a folha de pagamento de seu pessoal técnico
e administrativo, facilitando e favorecendo a integra
ção entre as instituições em benefício de toda a co
munidade regional.

Diante do exposto, cabe destacar que a emenda
ora apresentada visa possibil~ar a integração de insti
tuições não federais à futura universidade da região do
vale do médio São Francisco, com os beneficios que o
novo conjunto integrado trará e que, certamente, serão
maiores do que a mera soma de partes isoladas.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2001. 
Clementino Coelho, Vice-Lider do Bloco Parlamen
tar PDT/PPS, Inocêncio Oliveira, Uder do Bloco par-



EMENDA ADITIVA N° 5

Acrescente-se, após o art. 5 do Projeto de Lei nO
5.307/001, o seguinte artigo:

"Art ...° Um reitor pró-tempore administrará o pe
ríodo de transição à instalação da Fundação Universi
dade Federal de Petrolina.

§ 1° O reitor pró-tempore será nomeado pelo
Presidente da República a partir de lista com nomes
de três professores com título de doutor eu integrante
dos dois níveis mais elevados da carreira docente das
Instituições Federais de Ensino Superior.

§ 2° A lista tríplice da qual será escolhido o reitor
pró-tempore será elaborada pelo Conselho Universi-

EMENDA ADITIVA N° 4

Acrescente-se, após o art.5° do Projeto de Lei n°
5.307/01, o seguinte artigo:

Art.... No período de transição até a instituição
da Fundação Universidade Federal de Petrolina, ha
verá um Conselho de instalação com as seguintes
competências:

I - coordenar as ações para funcionamento inte
grado das instituições federais referidas no artigo 4°
desta lei;

11- avaliar as necessidades econômicas e cultu
rais para a definição do Projeto Pedagógico da nova
universidade;

111 - elaborar e coordenar as ações para a quali
ficação de pessoal e implementação da infra-estrutu
ra técnica necessárias ao funcionamento da nova uni
versidade;

IV - deliberar sobre as políticas institucionais.
Parágrafo Único. O Conselho de Instalação referi

do no caput deste artigo terá a seguinte composição:
- representante da Autarquia Municipal de Edu

cação;
- representante da Universidade Estadual de

Pernambuco
- representante da Universidade Federal de

Pernambuco;
- representante da Universidade Federal Rural

de Pernambuco;
- representante dos professores;
- representante dos funcionários técnico-admi-

nistrativos;
- representante dos alunos;
- representante da Conselho Administrativo da

Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento
do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA

- representantes da EMBRAPA.
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lamentar PFUPST, Rubens Bueno, Uder do Bloco Para tanto, é oportuno prever a existência de um
Parlamentar PDT/PPS. conselho encarregado de definir prioridades, acompa

nhar a execução e avaliar a devida implementação dos
objetivos da nova instrtuição, prestando contas de suas
ações à sociedade e as instituições e instâncias de go
verno partícipes do novo empreendimento acadêmico.

Neste sentido, nossa proposta é de incorporar a
comunidade local e regional, as instituições acadêmi
cas e de pesquisa na definição das ações necessári
as à transição e à implantação da nova Universidade.

É com grande satisfação que registramos a re
cente promulgação da Lei Complementar n° 113, de
19 de setembro de 2001, que cria a Região Adminis
trativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petroli
naiPE e Juazeiro/BA e, desde logo, institui Programa
Especial de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e
Juazeiro/BA. A institucionalização deste pólo de de
senvolvimento regional, consolida uma aspiração de
toda a comunidade da região do médio rio São Fran
cisco, que tem sido objeto da luta conjunta e supra
partidária dos parlamentares de nossa região. A ime
diata criação da Universidade Federal de Petrolina
sem dúvida favorecerá a consolidação deste impor
tante pólo de desenvolvimento. Pela sua vocação re
gional e, ao mesmo tempo, integrada com os centros
de desenvolvimento científico tecnológico, a Universi
dade constituir-se-á em fonte de inovação tecnológica
e celeiro de formação de cursos humanos.

Por esta razão, estamos propondo que o Conse
lho de Instalação da nova Universidade tenha, também,
um representante do Conselho de Administração da re
cém criada Região Administrativa Integrada de Desen
volvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA.

Sala da Comissão, 30 de outubro 2001. - Cle
mentino Coelho, Vice-Uder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS Inocêncio Oliveira, Uder do Bloco Parla
mentar PFUPST, Rubens Bueno, Uder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

Justificação

A implantação de instituições do porte de uma
universidade demanda uma coordenação de ativida
des que envolva todas as partes constituintes e possa
funcionar como instância de estimulação e conjunção
de esforços para a realização da meta visada. Pro
cessos de integração, como este que se afigura com
a implantação da Universidade Federal de Petrolina,
demandam uma direção executiva, de confiança das
partes envolvidas, com subordinação hierárquica e
prestação de contas definida.



Justificação

A implantação de instituições do porte de uma
universidade demanda uma coordenação de ativida
des que envolva todas as partes constituintes e possa
funcionar como instância de estimulação e conjunção
de esforços para a realização da meta visada.

É fundamental que a gestão da nova universidade,
desde seus primórdios, seja realizada sob a égide dos
princípios democráticos e de ampla participação dos se
tores sociais e econômicos envolvidos, possibilitando
ampla prestação de contas e fiscalização de suas ações.

Acrescente-se, após o art. 5° do Projeto de Lei
na 5.307/01, O seguinte artigo:

"Art No período de transição, da promulgação
desta Lei até a instituição da Fundação Universidade
Federal de Petrolina, haverá um Conselho de Instala
ção com as seguintes competências:

I - coordenar ações para imediato funcionamen
to integrado das instituições federais referidas no arti
go 4° desta lei;

11 - identificar as necessidades econômicas, so
ciais e culturais da região com vistas à definição do
Projeto Pedagógico da nova universidade;

111- elaborar e coordenar a execução das ações
para a qualificação de pessoal e implementação da
infra-estrutura acadêmica necessárias ao funciona
mento da nova universidade;

IV - deliberar sobre políticas institucionais, que agi
lizem a implantação da nova universidade, articuladas
com as necessidades da educação básica, na região.

Parágrafo Único. O Conselho de Instalação, re
ferido no caput deste artigo, será composto por re
presentantes de professores, alunos, e servidores
técnico-administrativos das instituições envolvidas,
por representantes das instâncias governamentais e
da sociedade civil organizada.
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tário da Universi~ade Fede.ral de Pernambuco, no~ significativa na região, em especial por meio de par-
termos estabelecidos na Lei n° 9.192, de 1995, OUVI- cerias estabelecidas com a Faculdade de Ciências da
d~s as instituiç~esen.v0lvi~asno processo de inst.ala- Administração de Petrolina - FACAPE, uma autarquia
çao da F~nda?ao U~lVersldadeFederal d~ Petr~lIna.. municipal de educação superior. Além da formação

§ 3 o reitor pro-t~mpore da Fundaçao. ~n1versl- de professores da FACAPE , a UFPe realiza ativida-
dade F~e~al de Petrolln.a terá as r~spon~b.lh?adese des de pesquisa e de extensão na região tendo con-
competenclas estabelecIdas em Lei e preSidira o Con- ., .'.
selho de Instalação, com direito a voto de desempate." tr.lbu.I~O ~ara o seu des:nv.olvlme.nto. e ~sta~elecldo

slgnltlcatlvos laços academlcos e InstituCionaiS.
Justificação Sala da Comissão, 30 de outubro de 2001. -

A integração ou unificação de instituições, isto é, de Clementino Coelho,_Vic_e-Ud~r ~o BI~co Parlamen-
partes isoladas e com identidade própria que passarãoatar PDT/PPS - Inocenclo Oliveira, lIder d~ Bloco
formar um novo conjunto com uma nova identidade, de- Parlamentar PFUPST - Rubens Bueno, Llder do
manda um período de transição e de ajustamentos. Bloco Parlamentar PDT/PPS

São duas as tarefas a serem desenvolvidas na EMENDA ADITIVA N° 6
fase da transição. De um lado, é necessário integrar
as atividades existentes e promover os ajustes neces
sários para a continuidade e dinamicidade aos pro·
gramas acadêmicos já em desenvolvimento.

De outro lado, a transição é tempo para a formu
lação do novo projeto acadêmico da futura instituição,
seus objetivos e seu compromisso com as necessida
des da região. Neste projeto serão definidas as priori
dades de curto e médio prazo assim como os meca
nismos de envolvimento dos recursos humanos e ins
titucionais da região para a consolidação e fortaleci
mento da futura universidade.

A transição é o período de crescimento do em
brião, durante e qual as bases institucionais da futura
universidade estarão sendo construídas de modo sis
temático, em um processo de integração entre teoria
e prática e entre formulação e ação.

Nesta perspectiva, e em consonância com as di
retrizes constantes da Mensagem Presidencial que
ora apreciamos na forma do Projeto de Lei n°
5.307/01, estamos propondo a constituição de uma
gestão prótempore, na figura de um reitor, com os
mesmos critérios acadêmicos que norteiam a esco
lha dos dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior, para que o período da transição possa ser
frutlfero e próspero.

Enquanto a Universidade Federal de Petrolina
não tem o seu Conselho Universitário, parece-nos per
tinente seguir a legislação existente e, ao invés de ter
um reitor pró-tempore indicado, convidar aquela uni
versidade federal que mais presença tem na região
para contribuir no processo de escolha de um reitor.
Desta forma, desde o seu início a nova universidade
caminharia nos moldes de uma instituição federal,e o
seu primeiro dirigente atenderia aos requisitos acadê
micos, combinando competência e compromisso com
o desenvolvimento sustentado da nossa região.

Atende plenamente a este critério a Universida
de Federal de Pernambuco, que tem tido presença



o SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que amanhã, às 10 horas, haverá sessão
solene em homenagem à memória do eminente bra
sileiro San Tiago Dantas.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Com
parecem mais os Srs:
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Diante do exposto, propõe-se a criação de um VII- ENCERRAMENTO
Conselho de Instalação da nova Universidade com
ampla participação da comunidade acadêmica e ou
tros setores da sociedade.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2001. 
Walter Pinheiro, Líder do PT - Clementino Coelho,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS - Fernan
do Ferro, Vice Líder do PT - Eduardo Campos,
Vice-Uder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

Total do Presentes: 154

56307

RORAIMA.

AJcastc Almeida
Francisco Rodr1gues

Presanlas de Rara/ma : 2

AMAPÁ

Evandro Milhomen
Sérgio BarcaJlos

Presentes de Amapã : 2

PARA

BaM
Haroldo Bezerra
JOSIIÀ Banglson
Paulo Rodla
Raimundo santos
Renildo Leal
Socorro Gomes
Vic P~es Flanco
Zenaldo Coutinho

Presentes de Pará : 9

AMAZONAS

Francisco Garcia
Silas Câmara
Vanessa Grauiotin

Presentes do Amazonas : 3

RONOONIA

Eurlpedes Miranda
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho

PlIl88nles de Rondonla : 3

ACRE

Márcio Biltar
Nilson Mourao
Sérgio Barros

P......ntes de Acre : 3

TOCANTINS

Edmundo Galdino
Kátla Abreu

Presentes de ToconU"s : 2

MARANHÃO

Francisco Coelho
Jose Antonio Almeida
Mauro Facury
Sebastl!lo Madaira

Presentes de Maranhão : 4

cEARA
Antonio Cambraia
Arnoo Bezerra
Inllcio Arruda
Marcelo Teixeira
Pimentel Gomes
Pinheiro Landim

Partido

PL
PFL

psa
PFl

PT
PSOB
PTB
PT
PL
PTB
PCdoB
PFL
PSOB

PFL
PTB
PCdaS

POT
Pl
PSOB

PPS
PT
PSDB

PSDB
PFL

PFL
PSB
PFL
PSDB

PSDB
PSDB
PCdoB
PMDB
PPS
PMOB

Bloco

PUPSL
PFUPST

PSBlPCOOB
PFUPST

PUPSL

PSB/PCDoa
PFUPST

PFUPST

PSBlPCOOB

POT/PPS
PUPSL

PDT/PPS

PFlIPST

PFUPST
PSBlPCDOB
PFUPST

PSB/PCDOB

PDTIPPS
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Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais

Presentes de Ceará ; 9

PIAuf
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Partido

PFL
PSOB
PSB
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Bloco

PFUPST

PSB/PCDOB

Marcelo Castro
Wellington Dias

Presentes de Piaul ; 2

RIO GRANDE DO NORTE

Cartos Alberto Rosado
Lalre Rosado
Lavoisier Maia
Salomão Gurgel

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAíBA

Enlva\do Ribeiro
Marcondes Gadelha

Presentes de Paralba : 2

PERNAMBUCO

Cartos Batata
C/ementino Coelho
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Marcos de Jesus
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza

Presentes de Pernambuco : 7

ALAGOAS

Augusto Farias
Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 2

SERGIPE

Ivan Paixão
Sérgio Reis

Presentes de Sergipe : 2

BAHIA

Benito Gama
Geddel Vieira Lima
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
Jonival Lucas Junior
Luiz Alberto
Paulo Magalhães
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Presentes de Bahia: 12

PMOB
PT

PFL
PMDB
PFL
POT

PPB
PFL

PSOB
PPS
PSB
PT
PL
PT
PPB

Partido

PPB
PPS

PPS
PTS

PMDB
PMDB
PCdoS
PFL
PFL
PT
PMDB
PT
PFL
PT
PT
PFL

PFLlPST

PFUPST
POT/PPS

PFUPST

PDTIPPS
PSB/PCDOS

PUPSL

Bloco

POT/PPS

POT/PPS

PSBJPCDOB
PFUPST
PFLlPST

PFUPST

PFUPST
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Bloco

MINAS GERAIS

Carlos Mosconi
Edmar Moreira
Gilmar Machado
Jaime Martins
João Magno
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Nilmário Miranda
OdelmoLeão
Paulo Delgado
Virgllio Guimartles
Villorio Medioli
Zezá Perrella

Presentes de Minas Gerais : 13

EspiRITO SANTO

Rita Camata

Presentes de Espirito santo : 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso
Arolde de Oliveira
Canos Santana
Comélio Ribeiro
Eurico Miranda
lIamar Serpa
Jandira Feghali
João Mendes
João Sampaio
Luiz Ribeiro
Luiz Sérgio
Milton Temer

Presentes de Rio de Janeiro : 12

SÃO PAULO

Alberto Goldman
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Ivan Valente
Jair'Meneguelli
Joao Eduardo Dado
João Herrmann Nelo
Jorge Tadeu Mudalen
José Aolbal
José de Abreu
José Dirceu
José (ndio
José Roberto Satochio
Luciano Zica
Milton Monti
Paulo lima
Ricardo Berzoini
TeIma de Souza
Wagner Salusliano
Xico Graziano

Presentes de São Paulo : 24

PSOB
PPB
PT
PFL
PT
PT
PST
PT
PPB
PT
PT
PS08
PFL

PMOB

PSB
PFL
PT
PL
PPB
PSDB
PCdoS
PFL
PDT
PSOB
PT
PT

PSOB
PT
PT
PTS
PTS
PFL
PT
PT
PT
POT
PPS
PMDB
PSOB
PTN
PT
PMOB
POT
PT
PMOB
PMDB
PT
PT
PPB
PSDB

PFLlPST

PFLlPST

PFLlPST

PSB/PCOOB
PFUPST

PL/PSL

PSB/PCOOB
PFLlPST
PDT/PPS

PFUPST

POT/PPS
PDT/PPS

PDT/PPS
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Partido Bloco

Novembro de 2001

MAlOGROSSO

Uno Rossi
Pedro Henry

Presentea de Mato Gro8$O : 2

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz
Geraldo Megera
Jorge Pinheiro
OSÓfio Adriano
Paulo Octávio
Pedro Celso
Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 7

GoIÁs

Aldo Arantes
Barbosa Neto
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiás : 7

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão
Manoel Vitório
Pedro Pedrossian

Presentes de Mato Grosso do Sul : 3

PARANÁ

Basilio Villani
Df. Rosinha
Flávio Arns
José Janene
Padre Roque
Ricardo Barros

Presentes de Paraná : 6

SANTA CATARINA

Renato Vianna

Presentes de Santa catarina : 1

RIO GRANDE DO SUL

Adao Pretto
Alceu CoIlares
Ana Corso
Clovis Ilgenfritz
Oarcisio Perondi
Fioravante
Henrique Fontana
Luis Canos Heinze
Nelson Proença
Orlando Desconsi

Presentes de Rio Grande do Sul : 10

PSOB
PPB

PCdoB
PT
PMDB
PFL
PFL
PT
PPB

Partido

PCdoB
PMDB
PMDB
PSDB
PMOB
PMOB
PMOB

PT
PT
PPB

PSDB
PT
PT
PPB
PT
PPB

PMDB

PT
PDT
PT
PT
PMDB
PT
PT
PPB
PPS
PT

PSB/PCDOB

PFUPST
PFUPST

Bloco

PSB/PCOOB

PDT/PPS

PDT/PPS

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:



PSB PSB/PCDOB

PL PUPSL

PFL PFUPST

PSDB

PCdoS PSB/PCDOB

Novembro de 2001

RORAIMA

Salomão Cruz

Total de Ausentes: 1
AMAPÁ

Fátima Pelaes

Total de Ausentes: 1
PARÁ

Deusdeth Pantoja

Gerson Peres

Nicias Ribeiro

Total de Ausentes: 3
AMAZONAS

Luiz Fernando

Total de Ausentes: 1
RONDONIA

Agnaldo Muniz

Total de Ausentes: 1

ACRE

José A1eksandro

Marcos Afonso

Total de Ausentes: 2
MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo

Costa ferreira

Remi Trinta

Roberto Rocha

Total de Ausentes: 4
CEARÁ

Almeida de Jesus

José Pimentel

Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO NORTE

MúcioSá

Tolal de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

João Colaço

Joaquim Francisco

Severino Cavalcanti

Total de Ausentes: 3
ALAGOAS

Givaldo Carimba0

Joao Caldas

José Thomaz NonO

Total de Ausentes: 3
SERGIPE

José Teles

Tânia Soares

Total de Ausentes: 2

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PFL

PSDB

PFL

PPB

PSDB

PPB

PPS

PSL

PT

PPB

PFL

PL

PSDB

PL

PT

PTS

PSDB

PfL

PPB

Quarta-feira 7 56311

Bloco

PFUPST

PFLlPST

PDT/PPS

PLlPSL

PFUPST

PUPSL

PUPSL

PFLlPST
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BAHIA
Gerson Gabrielli PFL PFUPST

José Lourenço PMDB

Nelson Pellegrino PT

Pedro Irujo PFL PFUPST

Total de Ausentes: 4

MINAS GERAIS

Glycon Terra Pinto PMD8

Lael Varella PFL PFUPST

l.1arcos lima PMDB

"'aria Elvira PMDB

\Aaria Lúcia PMDB

~onaJdo Vasconcellos PL PUPSL

3araiva Felipe PMD6
Saulo Coelho PSDB
Tilden Santiago PT

Total de Ausentes: 9
ESplRlTO SANTO

José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST

Magno MaJla PL PUPSL

Marcus Vicente PPB

Total de Ausentes: 3
RIO DE JANEIRO

A1cione Alhayde PSB PSB/PCDOB

Fernando Gabeira PT

Jorge Biltar PT

RIO DE JANEIRO

Jorge Wilson PMDB

José Egydio PFL PFUPST

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB

Paulo de Almeida PFL PFUPST

Roberto Jefferson PTB

Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB

Total de Ausentes: 9

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSBlPCOOB

Julio Semeghini PSDB

Luiz Eduardo Greenhalgh PT

Marcelo Barbieri PMDB
Moreira Ferreira PFL PFUPST

Orlando Fantazzini PT

Vad30Gomes PPB

Total de Ausentes: 7
MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PSOB
Total do Ausentes: 1

GolAs
Roberto Balestra PPB

Total de Ausentes; 1
RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci POT POT/PPS
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL

Total de Ausentes: 2



Novcmbro dc 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

o SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia
7, às 13 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Quarta-fcira 7 56313

ORDEM DO DIA
(Às 15 horas)

MATÉRIA SOBRE A MESA

1- Requerimento, dos Senhores Líderes, nos termos
do art. 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para o Proieto de Lei nº 5.470, de 2001, do
Senado Federal, que altera a Lei nll 9.504, de 30 de
setembro de 1997, que estabelece normas para as
eleições, para ampliar a segurança e a fiscalização
do voto eletrônico.

11- Requerimento, do Sr. Giovanni Queiroz e outros,
nos termos do art. 155 do Regimento Interno
solicitando urgência para o Proieto de Oecreto
Legislativo n9 159-B, de 1992, do Sr. Giovanni
Queiroz, que dispõe sobre a realização de plebiscito
para criação do Estado do Carajás.

111- Requerimento, dos Senhores Uderes, nos termos
do art. 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nQ

731, de 2000, que dispõe sobre a realização de
plebiscito para a criação do Estado de Tapajós, nos
termos do Art. 49, Inciso XV, da Constituição Federa\.

IV- Requerimento, dos Senhores Líderes, nos termos
do art. 155 do Regimento Interno, solicitando a
urgência para o Projeto de Lei nº 6.132/90 (PLS
203/89), do Senado Federal, que dispões sobre o
registro de pessoas físicas ou jurrdicas junto as casas
do Congresso Nacional, para fins que especifica, e
dá outras providências.

v- Of. 2.661/01 do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios solicitando a retirada do
projeto de Lei nQ 3.672/00, que dispõe sobre as
atribuições dos serviços notariais e do terceiro ofício
de registro civil, titulas e documentos e pessoas
jurldicas do ParanoálDF, criados pela Lei 8.185m de
14 de maio de 1991, com as alterações feitas pelas
Leis 8.407, de 10 janeiro de 1992; 9.248, de 26 de
dezembro de 1995; e 6.699, de 8 de setembro de
1998.
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URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Continuação da votação

1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NI! 9-C, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Continuação da votação, em turno UnlCO, do

p.roi:to de Lei Complementar nll 9-8, de 1999, que
dlspoe sobre as normas gerais para a instituição de
regime de previdência complementar pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios; tendo parecer da Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica
legislatí~a, adequação financeira e orçamentária s,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo. O
Relator apresentou complementação de voto
(Relator: Sr. Robson Tuma). Parecer às Emendas
apresentadas em Plenário do Relator designado pela
Mesa em substituição a Comissão Especial, pela
aprovação das de n!ls 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16,·20,
24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 50 e 56
com Substitutivo, e pela rejeição das demais. co~
exceção das de nlls 23 e 32, sobre as quais não cabe
manifestação da relatoria, tendo em vista que foram
retiradas por seu autor (Relator: Sr. Robson Tuma).

Discussão

2
PROJETO DE LEI N!l 3.524-8, DE 2000

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n!l

3.524-A, de 2000, que dispõe sobre a qualificação
dos órgãos e das entidades do Ministério da Defesa
como Centros de Prestação de Serviços - CPS e dá
outras providências; tendo pareceres das Comissões:
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação, com emenda, contra os votos dos
Deputados Aven:zoar Arruda, Paulo Paim e Ana
Maria Carso (Relator: Dep. Pedro Henry); de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, pela
aprovação, contra os votos dos Deputados Alberto
Fraga, Fernando Gabeira, Waldir Pires, Pedro
Valadares, Neiva Moreira e Jair Bolsonaro (Relator:
Dep. Luiz Carlos Hauly); e de Constituição e Justiça e
de Redação pela constitucionalidade, juridicídade e
técnica legislativa (Relator: Dep. Renato Vianna).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 38l-A, DE 1999
(DO SR. JOSÉ BORBA)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto legislativo n!/ 381, de 1999, que dispõe
sobre a autorização do Uso de Terra Indfgenas na
Região de São Jerônimo da Serra, no rio Tibagi, de
acordo com o artigo 231, § 311 da Constituição
Federal. Tendo pareceres das Comissões: de Defesa
do Consumidor Meio Ambiente e Minorias pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Luciano
Pizzatto); e de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e do substitutivo da Comissão de
Defesa do Consumidor Meio Ambiente e Minorias
contra os volos em separado dos Deputados: Dr:
Rosinha, Waldir Pires, Nelson Pellegrino, José
Geno[no, Pro1essor Luizinho e José Antônio Almeida
(Relatora: Dep. Nair Xavier lobo).

4
PROJETO DE LEI NIl 3.428-0, de 1997

(DO SR. JAQUES WAGNER)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

n!! 3.4.2~.C, de 1997. que dispõe sobre a elaboração,
benefiCiamento e comercialização de produtos
artesanais de origem animal e vegetal e dá outras
providências; tendo pareceres das Comissões: de
Economia, Indústria e Comércio pela aprovação
(Relator: Dep. José Carlos Lacerda); de Seguridade
Social e Famflia, pela aprovação (Relatora: Dep.
Udia Quinan); de Agricultura e Política Rural, pela
aprovação, c9m substitutivo (Relator: Dep. João
Grandão). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

ORDINÁRIA

Discussão

5
PROJETO DE LEI NQ 3.069-A, DE 2000

(DO SR. REGIS CAVALCANTE)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

n2 3.069, de 2000, que institui o aviso antecipado ao
fiador de inadimplência do devedor: tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Dep. Coriolano Sales).
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AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58. §1 11)

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §311 combinado com al1.132, §29)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 3.632-8/97 - (AGNELO QUEIROZ) - Determina
que os -estabelecimentos de ensino fundamental e
médio coloquem armários à disposição dos alunos
para à guarda do material didático.
ÚLTIMA SESSÃO: 07-11-01

N° 1.164-C/99 - (SÉRGIO CARVALHO) - Denomina
"Aeroporto de Porto Velho/Governador Jorge Teixeira
de Oliveira" o Aeroporto de Porto Velho, Estado de
Rondônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 07-11-01

N° 2.212-8/99 - (RONALDO VASCONCELLOS) 
Institui o Dia do Bacharel em Turismo.
ÚLTIMA SESSÃO: 07-11-01

N° 3.558-B/OO - (PEDRO CANEDO) - Institui o dia
Nacional de Combate ao Glaucoma.
ÚLTIMA SESSÃO: 07-11-01

N° 3.207-C/97(SENADO FEDERAL) - Regulamenta
o procedimento de titulação de propriedade
imobiliária aos remanescentes das comunidades dos
quilombos, na forma do artigo 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
DECURSO:2B SESSÃO
ÚlliMA SESSÃO: 12-11-01

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

N° 958-B/99 - (IÉDIO ROSA) - Dispõe sobre a
instituição do Dia Nacional da Defensoria Pública.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

N° 3.088-C/OO - (RICARDO FERRAÇO) - Institui o
dia 25 de outubro como "Dia Nacional da Saúde
Bucal" e dá outras providências.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 448-A/OO - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Sócio-Cultural de
João Câmara a executar serviço de radiodifusão
comunitária. na localidade de João Câmara, Estado
do Rio Grande do Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 07-11-01

N° 992-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Udersom FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Orlândia, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 07-11-01

N° 1.010-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a pennissão outorgada à
Rádio Progresso de São Carlos ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 07-t1-01

N° 1.0aO-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio
Comunitária Damata FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária. na cidade de São Lourenço
de Mata. Estado de Pernambuco.
ÚLliMA SESSÃO: 07-11-01

N° 9-8/99 - (PAULO PAIM) - Altera a Lei n2 8.009,
de 29 de março de 1990. que "dispõe sobre a N° 1.102-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
impenhorabilidade do bem de famnia." TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
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- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Progresso de São Carlos Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Carlos, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 07-11-01

N° 325-A/96 - (COMISSÃO DE ciêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Prata S.A., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Nova Prata,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 211 SESSÃO
ÚLTrMA SESSÃO: 12-11-01

N° 354-A/99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
Progresso FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de São Pedro do Piaur,
Estado do Piau í.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

N° 355-A/99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Rádio de Pio IX a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Pio IX,
Estado do Piaur.
DECURSO: 2ft SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo: 12-11-01

N° 750-A/OO - (COMISSÃ9 DE CIÊNÇIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Aliança do Tocantins a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Aliança do
Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO:2B SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 12-11-01

N° 1.032-A/01 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Panaquatira
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Carutapera, Estado do Maranhão.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. na
localidade de Cedral, Estado do Maranhão.
DECURSO:2DSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-"-01

N° 1.068-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA 'E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Pampa Centro Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

N° 1.073-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Clóvis Mânica a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Antônio
Prado, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2DSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

N° 1.123-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão ã Rádio
Cidade Bela ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 2ft SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

N° 1.125-A/01 - (COMISSAo DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Empresa de
Comunicação Grande Rio Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Penedo, Estado de Alagoas.
DECURSO:2~SESSÃO
ÚLT1MA SESSÃO: 12-11-01

N° 1.133-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Bragantina de Rádio e Televisão Educatíva para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

N° 1.033-A/01 - (COMISSÃO DE. Clt:NCIA E.
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) N° 1.140-AJ01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
- Aprova o ato que outorga permissão à Panaquatira TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA)
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- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Quilombo para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Rio Largo,
Estado de Alagoas.
DECURSO:2B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

Na 1.142-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Principal FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Valparalzo, Estado de Goiás.
DECURSO: 2i1 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

N° 1.144-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Cidades Históricas para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:2B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

N° 1.148-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Educacional e Cultural do Sudoeste Mineiro 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 Sebastião do Paraíso, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 12-11-01

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 4.535/01 (RONALDO VASCONCELLOS) -Dispõe
sobre a cessão de espaço físico para o
funcionamento de Associação de Pais e Mestres.
ÚLTIMA SESSÃO: 07-11-01

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
AAT. 58, § 19

INTERPOSiÇÃO DE RECUASO: ART 58, § 32

combinado com ART. 132, § 22

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE EIOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI:

N° 4.409/98 (SILAS BRASILEIRO) - Altera o inciso I
do artigo 29 da Lei n9 7.394. de 29/10/1985.
DECURSO: 3B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-01

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, NOS
TERMOS DO ARTIGO 137, § 19 DO AI.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO
'ARTIGO 137, § 22 (05 SESSÕES). AS SEGUINTES
PROPOSiÇÕES:

PROJETOS DE LEI:

N° 4.971/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Modifica
a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que
"dispõe sobre a PoHtica e as Instituições Monetárias,
Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências", fixando o
parágrafo que veda a cobrança pela prestação de
serviços bancários que especifica.
ÚLTIMA SESSÃO: 07-11-01

N° 4.995/01 (AIRTON DI?P) - Modifica o artigo sexto
Na 3.500/00 (MARÇAL FILHO) - Equipara ao da Lei Complementar n2 110, de 29 de junho de
fornecedor estrangeiro as empresas nacionais que 2001, para inCluir o parágrafo oitavo com redação
taçam parta do mesmo grupo econômico ou que gue segue. _
sejam licenciadas para produzir, importar ou distribuir ULTIMA SESSAO: 07-11·01
produtos na mesma marca no País.
ÚLTIMA SESSÃO: 07·11·01
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0968 ·feira 10:00 Luiz Fernando (PPB· AM)
10:25 Pedro Celso (PT - OF)
10:50 Eunfcio Oliveira (PMOB - CE)
11:15 José Pimentel (PT - CE)
11 :40 Eduardo Campos (Bloco PSB - PE)
12:05 Pedro Henry (PPB - MT)
12:30 Josué Bengtson (PTB - PA)
12:55 Osmânio Pereira (PSDB - MG)
13:20 Jaime Martins (Bloco PFL - MG)

1228·feira 14:00 B. Sá (PSOB - PI)
14:25 Antonio Cambraia (PSOB - CE)
14:50 .klsécanos Fonseca Jr. (Bloco PFL - ES)
15:15 João Matos (PMOB - SC)
15:40 Alberto Goldman (PSOB· SP)
16:05 Pedro Eugênio (PT - PE)
16:30 Fioravante (PT - RS)
16:55 Cezar Schirmer (PMOB - RS)
17:20 Chiquinho Feitosa (PSDB - CE)

133B·feira 14:00 Paulo Mourão (PSOB - TO)
14:25 Carlito Merss (PT - Se)

1443 ·feira 14:00 André Benassi (PSDB - SP)
14:25 Almerinda de Carvalho (PPB - RJ)

1668 ·felra 10:00 Silvio Torres (PSDB • SP)
10:25 João Grandão (PT - MS)
10:50 Márcio Reinaldo Moreira (PPB - MG)
11:15 Clovis IIgenfritz (PT • RS)
11 :40 Xico Graziano (PSDB - SP)
12:05 Freire Júnior (PMDB - TO)
12:30 Gastão Vieira (PMOB - MA)
12:55 Geovan Freitas (PMDB • GO)
13:20 Luiza Erundina (Bloco PSB • SP)

192B-felra 14:00 Vicente Caropreso (PSOB - SC)
14:25
14:50 Germano Rigotto (PMOB - AS)
15:15 Iara Bernardi (PT • SP)
15:40 Nair Xavier Lobo (PMOB • GO)
16:05 Antonio Joaquim Araújo (PPB • MA)

16:30 Badu Picanço (Bloco PL • AP)
16:55 Wellington Dias (PT - PI)
17:20 Pinheiro Landim (PMOB· CE)

203B-feira 14:00 Darci Coelho (Bloco PFL - TO)
14:25 Professor Luizinho (PT - SP)

214a·feira 14:00 Luiz Alberto (PT - BA) .
14:25 Kátia Abreu (Bloco PFL· TO)

236a·feira 10:00 Marinha Raupp (PMOS - RO)
10:25 Antonio Carlos Pannunzio (PSDS - SP)
10:50 Clovis Volpi (PV - SP)
11 :15 Sérgio Miranda (Bloco PCdoB - MG)
11 :40 Or. Hélio (Bloco POT • SP)
12:05 João Paulo (PT - SP)
12:30 Antonio Feijão (PSOB· AP)
12:55 Julio Semeghini (PSOB • SP)
13:20 Rubens Bueno (Bloco PPS· PR)

2628 -feira 14:00 Coriolano Sales (PMOB - BA)
14:25 Sérgio Reis (PTB • SE)
14:50 Marcos Afonso (PT - AC)
15:15 Albérico Filho (PMOB - MA)
15:40 Eduardo Barbosa (PSOB • MG)
16:05 Aloizio Mercadante (PT - SP)
16:30 Nelo Aodolfo (PMDB - SP)
16:55 Marcelo Castro (PMOB • PI)
17:20 Marcos de Jesus (Bloco PL - PE)

273a-feira 14:00 Corauci Sobrinho (Bloco PFl - SP)
14:25 Flávio Ams (PT - PR)

2848 ·felra 14:00 Airton Oipp (Bloco POT - RS)
14:25 Jovair Arantes (PSOB - GO)

306a·feira 10:00 Osvaldo Reis (PMOB· TO)
10:25 Sérgio Barros (PSOB • AC)
10:50 Nelson Marchezan (PSOB - RS)
11:15 OsmarSerraglio (PMOB· PR)
11 :40 Paulo Octávio (Bloco PFL • DF)
12:05 Zenaldo Coutinho (PSOB - PA)
12:30 Giovanni Queiroz (Bloco POT - PA)
12:55 Ronaldo Vasconcellos (Bloco PL - MG)
13:20 Hugo Biehl (PPB - Se)
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I . COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 9h

A • Requerimentos:

Do Sr. Roberto Pessoa e outros - que "requeremos a realização do 11 Seminário sobre o Desenvolvimento
Sustentável do Agronegócio Caju no Nordeste, em conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior',

Dos Srs. João Grandão e Ricardo Berzoini - que "solicitam sejam convidados o Sr. Ministro de Agricultura e
Abastecimento; os Srs. Presidente e ex-Presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de
São Paulo - CEAGESP e um representante do Grupo de Estudos A\lançados de Abastecimento Alimentar - G3A, a
fim de prestarem esclarecimentos sobre irregularidades na administração da CEAGESP".

Do Sr. Silas Brasileiro - que "requeiro, nos termos do Artigo 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
seja realizada reunião de Audiência Pública destinada a debater a questão da "Eletrificação Rural e o
Cooperativismo Brasileiro de Energia e Desenvolvimento Rural". Sugiro sejam convidados: o Sr. Ministro das Minas
e Energia - MME. Excelentíssimo Senhor José Jorge de Vasconcelos Lima; o Diretor Geral da ANEEL, Dr. José
Mario de Miranda Abdo, o Presidente da ABRADE, Dr. Orlando Gonzáles e o Presidente da oca, Dr. Márcio Lopes
de Freitas".

Do Sr. Carlos Batata - que "solicita sejam convidados os representantes de Órgãos Públicos e de setores
organizados da sociedade civil a comparecerem a esta comissão para prestar esclarecimentos sobre o Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF",

Do Sr. Silas Brasileiro - que '~equeiro, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja
solicitado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Or, Fernando Henrique Cardoso, a marcação de
audiência com representantes desta Comissão de Agricultura e Política Rural - CAPR, para serem tratados assuntos
relativos à renegociação de dívidas dos produtores rurais, de Que trata a Lei n° 9.138/95, a Lei n° 9,866/99, Lei n°
10.177/2001, FUNCAFÉ. PRONAF. PROGER, FINAME, PRODECER e demais fontes de recursos. inclusive
aqueles repassados pelo FAT e BNDES, transferência dos créditos dos Bancos Federais para a União conforme
estabelecido pela Medida Provisória nO 2.196. de 2001 e as dificuldades enfrentadas pelo setor agropecuário
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nacional, decorrente da falta de renda e de uma política que assegure a rentabilidade da atividade rural, tendo em
vista a importância do setor agropecuário para o desenvolvimento econômico e social do País".

Do Sr. João Grandão - que "solicita seja convocado o Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento a fim de prestar
esclarecimentos sobre denúncias de fraude nos contratos de Planos de Saúde."

Do Sr. Roberto Pessoa - que "solicita sejam convocados os Senhores Ministros da Integração Nacional, do
Desenvolvimento Agrário. e os Presidentes dos Bancos do Nordeste (BN). do Banco da Amazônia (BASA) e do
Banco do Brasil (BB), a fim de discutir O alongamento de débitos agrícolas".

B - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.094/01 - da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
que "aprova o texto da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais (CIPV), aprovado na 298 Conferência
da FAO, em 17 de novembro de 1997."
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 215/01 - do Sr. Luís Carlos Heinze - que "Institui o Programa de Garantia
de Renda Agrícola e o Fundo de Sustentação da Renda Agrícola, altera dispositivos da Lei n° 8.427, de 27 de maio
de 1992. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA
PARECER: favorável

c - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

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
VISTA concedida ao Deputado JOÃO GRANDÃO, em 17/10/01.

PROJETO DE LEI N° 1.201-N99 - do Sr. Oliveira Filho - que "Estabelece em favor de famílias cujOS chefes sejam
idosos, colas das vagas em projetos de assentamento de reforma agrária."
RELATOR: Deputado THEMISTÓCLES SAMPAIO
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado JOÃO GRANDÃO, em 17/10/01.

PROJETO DE LEI N° 4.808/01 - do Sr. Ney Lopes - que "altera a Lei nO 10.193, de 14 de fevereiro de 2001, para o
fim de disciplinar operações de crédito na área declarada em situação de emergência no nordeste e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados CARLOS BATATA e JOÃO GRANDÃO, em 17/10/01.

PROJETO DE LEI N° 4.826/01 - do Sr. Iris Simões - que "acrescenta inciso ao art. 28-A da Lei nO 9.172. de 20 de
novembro de 1998".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: favorável
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 10h

A-Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 53/01 do Sr. Wellington Dias - que "requer seja realizada visita à região do semi-árido
piauiense e maranhense, com integrantes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Comissão de Desenvolvimento 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."

REQUERIMENTO N° 55/01 Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita sejam convidados os senhores presidentes do
Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, da Central Única dos Trabalhadores - CUT, no Amazonas, da Força
Sindical, no Amazonas, da Federação das Industrias do Estado do Amazonas, da Superintendência da Zona Franca
de Manaus - SUFRAMA. e do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, para debaterem, em
Audiência Pública Conjunta com a Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, as demissões de
trabalhadores que estão ocorrendo no Pólo Industrial da Zona Franca de Manaus."

REQUERIMENTO N° 57/01 da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita sejam convidados o Secretário da Secretaria
de Transporte Aquaviários, senhor Antônio Machado Bastos, o Presidente da Sociedade de Navegação, Portos e
Hidrovias do Estado do Amazonas - SNPH, senhor Pedro Castro de Albuquerque Filho, o senhor Franco Di
Gregório, proprietário da Di Gregório Transporte. o senhor Nasser Abdala Fraxe, proprietário da Terminal Portuário
Equatorial. o senhor Willen Manteli, Presidente da associação Brasileira de Terminais Portuários - ABTP, o senhor
Rui Martinho Teixeira Johnson, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Administração dos Serviços
Portuários de Manaus - SINDPORTO e o Senhor José Moura, presidente da Associação Comercial do Amazonas
ACA, para debaterem as Leis Estaduais do Amazonas, editadas após as determinações contidas na Lei nO 6.630/93
- Lei de Modernização dos Portos."

da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita seja convidado o Secretário Especial do Ministério da Integração
Nacional, senhor José Diogo Cyrillo da Silva. que responde pela Agência de Desenvolvimento da Amazônia - ADA,
para prestar informações sobre a atuação da referida Agência e as investigações iniciadas pela antiga SUDAM."

REQUERIMENTO N° 59/01 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "requer que seja realizada visita à Região
Amazônica, especificamente a Zona Franca de Manaus, com integrantes da Comissão de Fiscalização e Controle,
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, da Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, da Comissão de Ciência e Tecnologia e da
Comissão de Finanças e Tributação."

REQUERIMENTO N° 60/01 - da Sra. Vanessa Grazziotin e outros - que "solicita seja realizado o seminário
"Cenários Energéticos para a Amazônica", para o dia 27 de novembro de 2001."

B-Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.940/01 - do Senado Federal (PLS 132/1997) - que "autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município de São Luiz do Anauá, no Estado de Roraima. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
PARECER: Favorável.

PROJETO DE LEI N° 5.071/01 - do Senado Federal (PLS 133/1997) - que "autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município de Cantá, no Estado de Roraima, e dá outras providências."

RELATOR: Deputado AIRTON CASCAVEL PARECER: pela aprovação.



56322 Quarta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo"
Horário: 9h30min

A - Requerimento:

Do Senhor Marcos Afonso, requerendo a realização de Audiência Pública para o debate das questões afetas a
construção de políticas públicas e de segurança para utilização da energia nuclear pelo Brasil.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

TVR N° 133/00 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 258, de 14 de junho de 2000, que renova a permissão da DIFUSORA MOGIANA COMUNICAÇAO
LTDA., originariamente REDE ALTA MOGIANA COMUNICAÇÃO LTOA., para explorar, pelo prazo de dez anos. sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: ravorável

TVR N° 201/00 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 22 de agosto de 2000. que renova a concessão da RÁDIO SÃO FRANCISCO LTDA. para explorar, pelo
prazo de dez anos. a partir de 21 de julho de 1992, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Barra de São Francisco. ESl<3do do Espírito Santo".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: favorável

TVR N° 202/00 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 22 de agoslo de 2000, que renova a concessão da FUNDAÇÃO SANTA TEREZINHA. originariamente
RÁDIO AQUIDABAM LTDA., para explorar. pelo prazo de dez anos, a partir de 4 de oulubro de 1998, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Cachoelro de ltapemirim, Estado do
Espírito Santo·.
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: ravorável

TVR N° 471/00 - do Poder Ex.ecutivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o alo constante da
Portaria nO 596, de 04 de outubro de 2000, que outorga permissão à MILANO FM LTDA. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Brasilândia do Sul, Estado do Paraná". .
RELATOR: Deputado MARCIO REINALDO MOREIRA
PARECER: favorável

TVR NQ 700/01 - do Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 26 de março de 2001, que renova a concessão da FUNDAÇÃO EXPANSÃO CULTURAL. outorgada
originariamente à RÁDIO SOCIEDADE DE MANHUAÇU LTDA., para explorar. sem direito de exclusividade, pelo
prazo de dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, serviços de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Munhuaçu, Estado de Minas Gerais",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR N° 711/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 26 de março de 2001, que renova a concessão da RÁDIO DIFUSORA SÃO JOAQUIM LTDA. para
explorar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, serviços de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Joaquim. Estado de Santa Catarina'.
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável

TVR N° 789/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 202, de 18 de abril de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇAo CULTURAL SÃO SEBASTIÃO. a execular
pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária. na cidade de Coimbra,
Estado de Minas Gerais'.
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RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: favorável

TVR N° 802/01 - do Poder Executivo - que ·submete à aprecia.c;ão do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 210, de 18 de abril de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇAO CULTURAL QUINTAL DO SAMBA, a executar
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitéria, na cidade de Viçosa,
Estado de Minas Gerais",
RELATOR: Deputado MAURILlO FERREIRA LIMA
PARECER: favorável

TVR N° 830/01 - do Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 121 de 14 de março de 2001, que renova permissão a EMPREENDIMENTOS RADIOFONICOS SUL
MINAS LTDA., a partir de 6 de fevereiro de 1995, para explorar pelo prazo de dez anos. sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Itajubá, Estado de Minas
Gerais·,
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MARTINEZ
PARECER: favorével

TVR N° 879/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 798, de 28 de dezembro de 2000. que autoriza a ASSOCIAÇÃO PRESTADORA DE SERViÇOS A
COMUNIDADE 181AENSE - ASPIA, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Ibiá, Estado de Minas Gerais",
RELATOR: Deputado MAURluO FERREIRA LIMA
PARECER: favorável

.TVR NO 952101 - do Poder Executivo - que "submete á apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO a07, de 28 de dezembro de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇAo UNIDOS PARA A COMUNICAÇAo DA
BOA NOVA EM PANCAS a execular, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pancas, Estado do Espírito Santo",
RELATOR: Deputado SAULO COELHO
PARECER: favorável

TVR N° 954/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 51, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a SERVIR - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DO MENOR a
executar. pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Januária, Estado de Minas Gerais",
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL
PARECER: favorável

TVR N° 955/01 - do Poder EXflCutivo - que "submele à apreciação do COllyresSQ Naciollal o ato constl:lnte da
Portaria nO 60, de 22 de fevereiro de 2001. que autoriza a FUNDAÇAO CASA GRANDE MEMORIAL DO HOMEM
KARIRI a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Nova Olinda, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado JOS(: MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável '

TVR N° 958/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato conslante da
Portaria nO 75, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza o CONSELHO COMUNITARIO DE RADIODIFUSÃO DE
CAMPESTRE a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Campestre, Estado de Minas Gerais",
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: favorável

TVR N° 960/01 - do Poder Executivo - Que "submele à aprflCiação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 92, de 22 de fevereiro de 2001, Que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO JOÃO
D'ALlANÇA a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São João O'Aliança, Estado de Goiás",
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: favorável

TVR N° 964101 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o alo constante da
Portaria nO 45. de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CIDADANIA,
COMUNICAÇÃO E CULTURA DE MATINHA - MA a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matinha, Estado do Maranhão",
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
PARECER: favorável

TVR N° 966/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o alo constante da
Portaria nO 50, de 22 de fevereiro de 2001. que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RADIOVIDA DE
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BOTUPORA a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Botuporã, Estado da Bahia",
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favorável

TVR N° 968/01 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 59, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PRÓ VIDA DE
SOBRADINHO a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sobradinho, Distrito Federal", .
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: favorável

TVR N° 970101 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 63, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA - SÃO FRANCISCO DE
ASSIS a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Porto Franco, Estado do Maranhão".
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: favorável

TVR N° 973/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 109, de 6 de março de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PRADO a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Prado, Estado da
Bahia".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: favorável

TVR N° 974/01 - do Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 118, de 6 de março de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE SINAl - ACMS, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
ltaocara, Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR N° 982/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o alo constante da
Portaria n° 85, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CAXAMBUENSE DE
RADIODlFUsAo a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Caxambu, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR
PARECER: favorável

TVR N° 1.028/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 265, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão ao SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICAÇÃO
LTOA para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte",
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES
PARECER: favorável

TVR N° 1.034/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 273, de 16 de maio de 2001 , que outorga permissão à GOMES COMUNlCAÇOES LTOA. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüãncia modulada, na
cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul'.
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: favorável

TVR N° 1.036/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 275, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rodela Bonito, Estado do Rio Grande do Sul",
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO
PARECER: favorável

TVR N° 1.036/01 • do Poder Executivo - Que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante de
Portaria nO 271, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à RÁDIO CRUZEIRO FM LTOA. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada. na cidade
de Cruzeiro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado MARCia REINALDO MOREIRA
PARECER: favorável

TVR N° 1.044/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 16 de julho de 2001, que declara a perempção da concessão outorgada à RÁDIO CIDADE DE
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PRESIDENTE PRUDENTE LTOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Presidente Prudente. Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado FRANCISCO COELHO
PARECER: favorável

TVR N° 1.107/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 193, de 17 de abril de 2001, que outorga permissão à FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE
ITAJAr para executar, pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade, serviÇQ de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Itajal, Estado de Santa Catarina". .
RELATOR: Deputado FRANCISTÓNIO PINTO
PARECER: favorável

TVR N° 1.108/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 235. de 18 de abril de 2001, que outorga permissão à FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCATIVA DE IPORÁ 
FUNREI, 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 Iporá, Estado de Goiás'.
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

TVR N° 1.116/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constanta da
Portaria nO 364, de 5 de julho de 2001, que outorga permissão à RADIO JK FM LTOA.• para explorar. pelo prazo de
dez anos, sem direito de eXGlusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de
Taguatinga, Distrito Federa'".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

TVR N° 1.117/01 • do Poder Executivo • que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 365, da 5 de julho de 2001. que outorga permissão à SISTEMA LAGEADO DE COMUNICAÇÃO LTDA.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás'.
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável

TVR ND 1.222/01 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Oecreto de 6 de setembro de 2001. que outorga concessão à FUNDAÇÃO CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO
para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens. com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Andradina, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado MAURILlO FERREIRA LIMA
PARECER: favorável

TVR N° 1.231/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 354, de 5 de julho de 2001, que outorga permissão à FUNDAÇÃO JOSEFA ALVARES 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 Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco".
RELATOR: Deputado FRANCISTÓNIO PINTO
PARECER: favorável

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Anexo 11, Plenário 01
Hora: 9 h

A - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE lEI N° 84A/1999 • do Sr. Luiz Piauhylino - que "dispõe sobre os crimes cometidos na área de
informática. suas penalidades e dá outras providências·. (Apensados: PL 2.55712000, PL 2.55812000, PL
3.796/2000). .
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 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. 2.558/2000 e 3.796/2000,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 90211999 - do Sr. João Paulo - que "cria o CADASTRO NACIONAL DA PECUÁRIA
BRASILEIRA, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda da
Comissão de Economia, Indüstria e Comércio de na 01; e pela inconstitucionalidade da Emenda de na 02.
Suspensa a discussão devido solicitação de novo despacho pelo Presidente, em 16/10/2001.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.585/1990 - do Senado Federal (PLS 389/1989) - que "dispõe sobre a tramitação da medida
provisória e dá outras provid~ncias". (Apensado: PL 1.241/1988).
RELATOR: Deputado ZULAIE 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 SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subemenda à
Emenda de nD 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 parágrafo 2° do art. 109 da Lei nO 4.737, de 15
de julho de 1965 - Código Eleitoral". (Apensados: PL 712/1995, PL 2.946/2000, PL 2.947/2000, PL 4.29211998).
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 2.947/2000, apensados, nos termos do substitutivo e pela constitucionalidade,
injuridicidade, 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 sobre a prestação de informações pela
administração pública", (Apensados: PL 2.941/1997).
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. técnica legislativa El, no mérito, pela aprovação deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nos termos do substitutivo; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL n. 2.941 de 1997, apensado.

PROJETO DE LEI N° 3,473/2000 - do Poder Executivo (MSC 110712000) - que "altera a Parte Geral do Decreto-lei
nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.14112001 - do Sr. Bonifácio de Andrada e outros· que "altera redação do art. 37 e dos
parágrafos 5° e 8° do art. 96 da Lei nO 9.504, de 30 de dezembro de 1997".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 2311991· do Senado Federal (PLS 164(1989) - que "regula a competência
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 n° 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, juridicldade 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 - doSr. Max Rosenmann - que "cria reserva do Fundo de
Participação dos Municfpios, destinada aos Munlclplos que abrigam em seus territórios áreas naturais protegidas".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade e técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com emendas.
VISTA ao DeputadoAldir Cabral, em 31/05/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado, em 06/06/2001,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do Sr. Paulo Bernardo· que "allera a redação do art. 1°, inciso
I, allnea "g" da Lei Complementar n° 64, de 1990. que declara Inelegfvel o candidato que tenha tido contas relativas
ao exercicio de cargos ou funções püblicas rejeitadas por irregularidade insanável". (Apensados: PLC 27/1995. PLC
32/1995, PLC 6211995, PLC 76/1996, PLC 172/2000, PLC 173/2000).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
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PARECER: pela injuridicidade a, no mérito, pela rejeição deste; pela constitucionalidade,. juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação. nos termos do substitutivo do PLC n. 27 de 1995, apensado; pela
injuridicidade dosPLCs ns. 32 e 62, de 1995 e 172 e 173, de 2000, apensados; e pela inconstitucionalidade do PlC
n. 76 de 1996, apensado.
VISTA ao Deputado Osmar Serraglio, em 02110/2001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 168/1993 - do Poder Executivo (MSC 616/1993) - que "dá nova redação
das alfneas "d", "e" e "h" do inciso I do art. 1° da Lei Complementar n° 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 n°
22/1999, apensado, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Or1ando Fantazzini. em 04/10/2001.

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 a da Emenda da Comissão de Finanças
e Tributação e peja inconstitucionalidade do PLC na 47/1999, apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 180/1997 - do Sr. Nicías Ribeiro - que "regulamenta o art. 45 da
Constituição Federal, estabelecendo a representação dos Estados e do DistJito Federal na Câmara dos Deputados,
e dá outras providências". (Apensados: PLC 192/2001).
RELATOR; Deputado ZULAIE COBRA,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada. técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação deste e do
apensado, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 183/2001 - do Sr. Paulo Gouvêa - que "altera a lista de serviços anexa do
Decreto-Lei nO 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação dada pela Lei Complementar nO 56, de 15 de
dezembro de 1987".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.
VISTA ao Deputado José Dirceu, em 30/10/2001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 223/2001 • do Sr. Orlando Desconsl - que "altera o art. 1°, I, b, da Lei
Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990 para incluir a renúncia como causa de inelegibilidade".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 153/1995 - do Sr. Osvaldo Biolchi e outros - que "modifica a
redação do parégrafo 4° do artigo 231 da Constituição Federal", (Apensados: PEC 215/2000).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela inadmissibilidade desta e pela admissibilidade da PEC nO 215/2000, apensada.
VISTA ao Deputado Vilmar Rocha, em 31/10/2001.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO 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.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda, em 31/10/2001,

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 423/1996 - do Sr. Serafim Venzon e outros - que "acrescenta
parágrafo ao inciso XVIII do artigo 7° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado BONIFAclO DE ANDRADA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 460/1997 - do Sr. Augusto Nardes e outros - que "institui o
Sistema de Controle Interno da Administração Pública. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela admissibilidade. nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 1/1999 - do Sr. Paulo Octávio e outros - que "altera o art. 53 da
Constituição Federat, que trata da imunidade parlamentar". (Apensados: PEC 263/2000).
RELATOR: Deputado LUtZ ANTÓNIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade desta e da apensada, com emendas.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 18/1999 - do Sr, Roberto Argenta e outros - que "altera a redação
dos arts. 7°, 195,201.203 e 240 da Constituição Federal, instituindo a categoria do "Trabalhador-Empresário", como
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fonna alternativa de contratação de trabalho, na Qual os valores correspondentes aos encargos sobre os salários
passam a integrar a sua remuneração, a dá outras providências". (Apensados: PEC 220/2000).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela admissibilidade desta e da apensada.
VISTA ao Deputado Fernando Coruja, em 30/10/2001.
O Deputado José Dirceu apresentou voto em separado, em 30/10/2001.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N· 126/1999 - 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· 12911999 - 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 09/08/2001.
O Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado. em 15/08/2001.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N· 149/1999 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - Que "modifica o
art. 212, § 3° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULAI!': COBRA.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 183/1999 - do Sr. Marcos Cintra e outros - que "dispõe sobre o
Sistema Tributário Nacional".
RELATOR: DeputadoARY KARA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N· 25612000 - do Sr. Fetler Júnior e outros - que "acrescenta ao art.
195, o inciso IV e os §§ 12, 13, 14. 15, 16, 17 e 18, e alíneas de "a" a "d" à Constituição Federal".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 261/2000 - do Sr. Feu Rosa e outros - que "acrescenta parágrafo
ao art. 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado I~DIO ROSA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 29812000 - do Sr. Ronaldo Vasconr.ellos e outros - quP. "illstitui
compensação a ser paga aos Municípios nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N° 346/2001 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que
"acrescenta § 4° ao art. 142 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 412/2001 - do Senado Federal (PEC 1912000) - que "altera o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos para instituir o Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia Ocidenta'".
RELATOR: Deputado ATILA LINS.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Zenaldo Coutinho, em 29/10/2001.

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

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 ma técnica legislativa.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEt N° 2.336C/1991 - que "altera dispositivos da Lei n° 5.869. da
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldlcldade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado José Antõnio Almeida, em 24/05/2001.
O Deputado José Antônio Almeida apresentou voto em separado. em 2910512001.
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PROJETO DE LEI N° 388/1995 - do Sr. Ricardo Izar· que "dispõe sobre a execução penal". (Apensados: PL
1.147/1999, PL 1.651/1999, PL 4.54112001).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e dos
apensados.

PHOJETO DE LEI N° 715/1995 - da Sra. Teima de Souza - que "acrescenta artigo à Lei na 7.716, de 05 de janeiro
de 1989, que define crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor". (Apensados: PL 1.026/1995).
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pera aprovação deste a do PL nO
1.026/95, apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Balochio, Vicente Arruda e Luiz Eduardo Greenhalgh, em
22(05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/0612001.

PROJETO DE LEI N° 1.535N1996 - do Sr. Mareio Fortes - que "facilila, mediante redução dos chamados "Encargos
Sociais", o ingresso no marcado de trabalho na primeira anotação na Carteira Profissional".
RELATOR: Deputado ZULAIf: COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e pela injuridicidade do substitutivo da Comissão de
Finanças e Tibutação.
VISTA ao Deputado Custódio Matlos, em 26/0912001.

PROJETO DE LEI N° 3.622/1997 • do Sr. OdeImo Leão - que "allera dispositivos do Decreto-Lei nO 2.848. de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penar, com o escopo de agravar as penas das condutas delitivas decorrentes da
subtração de cargas".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e Luiz Eduardo Greenhalgh. em 02110/2001.
Os Deputados Marcos Rolim e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram voto em separado conjuntamente, em
16/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.313/1998· da Sra. Zulaiê Cobra - que "acrescenta o inciso V no art. 111, do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)". (Apensados: PL 4.59612001, PL 4.613(2001).
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela conslitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e dos
apensados, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.562(1998 - 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 slmbolos nacionais, e t.Iá outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 101/1999 - da Sra. Maria Elvira - que "dispõe sobre a exploração sexual infanto-juvenil,
acrescentando parágrafos aos arts. 228 e 229 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
(Apensêldos: PL 1.983/1999).
RELATOR: Deputado MARCOS ROllM.
PARECER: peta constitucionalidade, iuridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela reieição deste e do PL ('\0

1.983/99, apensado.

PROJETO DE LEI N° 242A11999 - do Sr. José Machado - que "dispõe sobre a proibição da participação de
integrantes das Forças Armadas, das polícias federal, civil e militar, e das guardas municipais, em empresas
privadas de segurança". (Apensados: PL 1.209 11999).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
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 Lujz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/0612001.

PROJETO DE LEI N° 861/1999 - do Sr. Marcos Rolim - que "dispõe sobre o crime de abuso de autoridade pelo uso
indevido de força ou arma de fogo no exare/cio do poder de polícia".
RELATOR: Deputado JOS~ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.037/1999 - do Sr. Wagner Salustiano - que "revoga os arts. 59.60,61,62, 63, 64, 65, 68,70,
71, § 40

, 72, 73 e 74, da Lei nO 9.615, de 24 de março de 1998". (Apensados: PL 1.266/1999, Pl 2.12411999, Pl
2.195/1999, PL 2.299/2000, PL 3.539/2000).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste 8 dos PLs no.s 1.037199, 1.266/99 e
2.195/99, apensados, com emendas, dos PLs no.s 2.299/00 e 3.539/00, apensados. com substitutivos, e do
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Substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com subemendas; e, no mérito, pela aprovação. nos
termos do substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto; e pela inconstitucionalidade do PL no.
2.124199, apensado.

PROJETO DE LEI N° 2.61612000· do Sr. Albérico Filho - que "modifica a pena do art. 214 do Decreto-Lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Pena'''.
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.35412001 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera artigos da Lei nO 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 MATTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida. em 25/10/2001.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 6111995 - do Sr. Padre Roque - que "institui a Tribuna Livre na Câmara dos
Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, Jurldicidade e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 131/1997 - do Sr. Neiva Moreira e outros - que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as denúncias de compra de votos de Deputados com a finalidade de fraudar
deliberação da Câmara dos Deputados sobre a PEC n° 01195, que trata da reeleição dos mandatos executivos".
RELATOR: DeputadoZULAI~ COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA ao Deputado José AntOnio Almeida, em 25/1012001.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 8812000 - 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, juridlcidade e técnica legislativa.

RECURSO N° 5/1995 • do Sr. José Genolno - que "recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem,
acerca da constitucionalidade do parágrafo 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, dos membros da Câmara dos Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 611995 - 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
providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 58/1995 - do Sr. Dullio Pisaneschi - que "recorre ao Plenário, na forma do art. 164, parágrafo 2", 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 País".
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 definiçâo da expressão "interesse individual", no art. 180, § 6°, do Regimento Interno".
RELAlOR: Deputado NELSON OlOCH.
PARECER: pelo não provimento.

SEM PRAZO

OFICIO N° 1.68311999 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°. da
Constituição Federal, para apreciar denúncia contra o Deputado Federal Hélio Calixto Costa".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela concessão da licença.

OFICIO N° 1.444/2000 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1° da
Consliluição Federal, para apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinta".
RELATOR: Deputado JOSt: GENOINO.
PARECER: pela concessão da licença.
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OFICIO N° 2.155/2000 - 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".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFIcIO N° 2.50712000 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita à Câmara dos Deputados, nos termos do artigo
53, § 1°, da Constituição Federal, licença para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal Oliveira
Francisco da Silva".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: a ser proferido.

B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.804/1993 • do Poder Executivo (MSC 256/1993) . que "altera os dispositivos do Código de
Processo Civil sobre a uniformização da jurisprudência". (Apensados: PL 4.627/1994).
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela aprovação quanto ao mérito do PL nO 3.804/93 e rejeição do PL nO 4.627/94, apensado.
(Recurso nO 02/95 - estes PLs retornam à 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 18/09/2001.
As Bancadas do PCdoB, PDT e PT apresentaram voto em separado conjuntamente. em 03/09/2001,

PROJETO DE LEI N° 2.090N1996 • do Senado Federal (PLS 69/1996) - que "denomina "Professor Poliguar Matos·
a Escola Técnica Federal de Pernambuco - Unidade de Ensino Descentralizado - Pesqueira".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.345N1997 - do Senado Federal (PLS B/1996) - que "proibe a venda de bebidas alcoólicas
nos estabelecimentos comerciais situados nas margens das rodovias, e dá outras providências", (Apensados: PL
2.659/1996, PL 2.72311997).
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e do PL 2.723/97, apensado; e pela constitucionalidade
e juridicidade do PL 2.659/96, apensado; a, no mérito. pela rejeição de todos.

PROJETO DE LEI N° 4.747/1998 - do Senado Federal (PLS 165/1997) - Que "acrescenta artigo ao Código Civil (Lei
nO 3.071, de 1° da janeiro de 1916) e parágrafo ao art. 129 do Código Penal (Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro
de 1940)".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Gerson Peres, Fernanda Coruja, Vicente Arruda, Jarbas Lima e José Roberto
Batochio, em 28/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 769/1999 - do Sr. Fernanda Zuppo - que "altera a Lei nO 6.091, de 15 de agosto de 1974, que
"dispõe sobre o fornecimento de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais e dá outras
providências".
RELI'TOR: Oe?ul.ado ROLI\ND UW\GNE..
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa deste e, no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.177/2001 - do Senado Federal (PLS 17512000). que "dispõe sobre a atualização monetária
dos valores expressos em Reais na Lei nO 9.250, da 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do Imposto
sobre a Renda das pessoas físicas, e dá outras providências". (Apensados: (PL 3.236/2000. PL 4.240/2001, Pl
462212001).
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade. injuridicidade e má 1écnica legislativa deste e do PL nO 3.236/00, apensado;
pela constitucionalidade, juridicidade e má técnica legislativa dos PLs nOs 4.240/01 e 4.622/01, apensados, e da
Emenda apresentada na Comissão de Finanças e Tributação; e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Zena/do Coutinho, Zulaiê Cobra e Pedro Eugênio, em 24/10/2001.

PROJETO DE lEI N° 4.908/2001 - do Poder Executivo (MSC 574/2001) - que "altera disp()sitivos da Lei nO 9.140, de
4 de dezembro de 1995, que "reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou de
acusação de participação, em atividades políticas. no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS ROllM.
PARECER: pela conslilucionalidade. juridicidade. técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação.
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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 3.79211997, PL 3.86811997, PL 3.953/1997, 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 Famllia.
VISTA à Deputada Zulaiê Cobra, em 22108/2001.
A Deputada Zulaiê Cobra apresentou voto em separado, em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI 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 Ferro e outros 7 - que "estabelece critérios para as liberações,
pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores destinados aos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-fCO". (Apensados: PL 37811995, PL 784/1995, PL 930/1995).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e dos PLs nOs 378/1995 e 784/1995, apensados; e pela
constitucionalidade, juridicidade 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 16/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou volo em separado, em 12/09/2001.

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, juridicldade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 577Al1995 - do Sr. Edinho Araujo - que "permite a reversão de aposentadorias, nos casos que
especifica" .
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucionalidade, jurídicldade e técnica legislativa do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com subemendas.

PROJETO DE LEI N° 5928/1995 - do Sr. Rita Camata - que "introduz alterações no artigo 396 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLr'.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Famflla. com Substítutivo.

PROJETO DE LEI N° 703A11995 • do Sr. Celso Russomanno • que "altera 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, juridicldade e técnica legislativa.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Femando Coruja e Geovan Freitas. em 05/0612001.

PROJETO DE LEI N° 713N1995 - 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 Greenhalgh, em 08/0812001.

PROJETO DE LEI N° 765B/1995 - do Sr. Julio Redecker - que "acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-Lei nO
37, de 18 de novembro de 1996, que "dispõe sobre o Imposto de Importação, reorganiza os serviços aduaneiros e
dá outras providências",
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade e técnica legislativa deste. do Substitutivo da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, com emenda e subemendas.

PROJETO DE LEI N° 872A11995 - do Sr. Nelson Trad - que "altera dispositivos da Lei nO 8.069, de 13 de 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.
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.
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PROJETO DE LEI N° 9058/1995 - do Sr. Max Rosenmann - que "dispõe sobre o processo de abate de animais
destinados ao consumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pelaconstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio. em 27/06/2000.

PROJETO DE LEI N° 910B/1995 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a interrupção no fornecimento de água
por falta de pagamento, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.146N1995 • do Sr. Zaire Rezende - que "acrescenta parágrafo ao artigo 488 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, a fim de alterar a
jornada de trabalho durante 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 termos dos substitutivos.

PROJETO DE LEI N° 1.221A11995 - do Sr. Joao Coser - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de
certidões negativas de débito relativas à infração ambiental, 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° 1.388B/1995 - do Sr. Júlio Redecker - que "cria o Programa de Segurança Veicular·
PROSEGVE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3.250N1997 - do Sr. Serafim Venzon - que "dispõe sobre a antecipação de comemoração de
feriado e dá outras providências". (Apensados: PL 3.279/1997, PL 3.314/1997, PL 3.34611997, PL 3.374/1997, PL
3.427/1997, PL 3.430/1997, PL 3.448/1997, PL 3.505/1997, PL 3.514/1997, PL 3.744/1997).
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e dos
apensados.
VISTA ao Deputado Jarbas Lima, em OBI0812001.

PROJETO DE LEI N° 3.446C/1997 - 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: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica leyislativa, com emendas.

PROJETO DE lEI N° 3.7298/1997 - do Sr. Osvaldo Coelho - que "dispõe sobre as condições exiglveis para a
identificação do couro e das matérias-primas sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e artefatos".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.994B/1997 - do Sr. Enio Bacci - que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches públicas
para crianças portadoras de deficiências flsicas e mentais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e Zulaiê Cobra, em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.040Al1997 - do Sr. Paulo Paim - que "altera dispositivo do art. 69 da lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÊ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 09/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.089A11998 - do Sr. Enio Bacci • que "institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame de mamogratia, 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 Seguridade
Social e Famllía.

PROJETO DE LEI N° 4.433A11996 • do Sr. Cunha Bueno - que "estabelece normas para identificação das empresas
executoras de obras públicas".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
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PROJETO'1:1é: LEI N° 4.678/1998 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "modifica a redação do § 4° do art. 24 da Lei n°
4.591, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão e Fernando Coruja, em 06/06/2000.

PROJETO DE LEI NO 4.774/1998 - do Sr. Arnaldo Faria de Sa - que "institui 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".
RELATOR: 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° 107/1999 - da Sra. Maria Elvira· que "altera o art. 41 da Lei nO 7.210. de 11 de julho de 1984,
que "institui a Lei de Execução Penal". (Apensados: PL 30811999, PL 1.352/1999, PL 4.684/2001).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade, técnica legislativa deste e dos apensados e, no mérito, pela
aprovação deste, dos PL nOs 308/1999 e 1.352/1999, apensados, nos termos do substitutivo, e pela rejeição do PL
nO 4.684/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 135A/'t999 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "toma obligatólio 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".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 259A11999 - da Sra. Eslher Grossi e Ben-Hur Ferreira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
da inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e Zulaiê Cobra, em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N" 382A11999 - do Sr. Nilson Mourão e outros - que "dispõe sobre a mudança do nome do
Aeroporto Internacional Presidente Médici, de Rio Branco. para Aeroporto Internacional Chico Mendes".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e má técnica legislativa deste; e pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 507/1999 - do Sr. Enio Bacci - que "modifica o inciso V do art. 265 da lei nO 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 e dá outras providências". (Apensados: PL 512/1999).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, inadequada técnica legislativa a, no mérito, pela sua rejeição
deste; e pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 507 1999,
apensado, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 641A/1999 - do Sr. José Militão - que "autoriza a doação ao Municlpio de Caeté, Estado de
Minas Gerais, do terreno que menciona".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS.
PARECER: peja constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI N° 6596/1999 - do Sr. Murilo Domingos· que "define sistema orgânico de produção agropeCUária
e produto da agricultura orgânica. dispõe sobre a sua certificação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela conslilucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda; das emendas de nOs 1,2,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e do Substitutivo da
Comissão de Agricultura e Política Rural, com subemenda; e pela Inconstitucionalidade da emenda nO 3 da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

PROJETO DE LEI W 778A11999 - do Sr. Alberto Fraga - que "institui na República Federativa do Brasil, a data de 13
de maio, como sendo o dia do Policial Militar",
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela injuridicidade.
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PROJETO DE LEI N° 795A11999 • do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece norma para o envio de acordos
internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicldade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

PROJETO DE LEI N° a09N1999 - da Sra. Maria do Canno Lara - que "dispõe sobre a descentralização dos
recursos destinados a programas de atendimento aos desnutridos e às gestantes em risco nutricional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 824A/1999 - do Sr. Agnelo Queiroz· que -dispõe sobre a distribuição gratuita de
medicamentos para portadores de Câncer e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 841B/1999 - do Sr. Robson Tuma - Que "dispõe sobre a denominação de medicamentos 6 ser
utilizada em prescrições de médicos e odontólogos".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 927N1999 - do Sr. Luiz Moreira - que "suprime o parágrafo único do art. 2° da Lei nO 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, Que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática.

PROJETO DE LEI W 943/1999 - <10 Sr. Valdemar Costa Neto - que "proíbe inversão da ordem dos nomes
constantes na Lista Única de Transplantes do Sistema Nacional de Transplantes se houver leito disponível em
qualquer unidade hospitalar acesslvel".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.013A11999 • do Sr. Enio Sacci - que "dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de
deficiência físíca ao sistema de transporte coletivo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa cio
Substitutivo da Comissão de Viação e TraJlsportes.

PROJETO DE LEI N° 1.D43N1999 - do Sr. Or. Hélio - que "obriga a rede hospitalar, pública e privada, a realizar
estatística de óbitos bem como apresentar relatório médico".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Familia, com emendas e subemenda.

PROJETO DE LEI N° 1.161N1999 - do Sr. Inácio Arruda - que "Institui o dia 20 de julho como Dia Nacional do
Inventor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela injuridicldade.

PROJETO DE LEI ND 1.210/1999 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "altera dispositivos da Lei nO 5.517, de 23 de oulubro
de 1968, que dispõe sobre o exerclcio da profissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais
de Medicina Veterinária".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, julidicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.429/1999 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "dispõe sobre a regularização fiscal e documental de
veiculos 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 capul 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 2.068/1999).
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA..
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do apensado, com emenda, e, no
mérito, pela aprovação, nos termos do substitutivo.
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VISTA~ Deputado Jaime Martins, em 0411012001.
O Deputado Jaime Martins apresentou voto em separado, em 10/10/2001.

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 líIulo for, do nome da pessoa flsica ou
jurldica Que tenha intermediado a transação, e dá outras providências".
RELATOR: Depulado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela conslilucionalidade, jllridicldade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
substilulivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Geraldo Magela e Jarbas Lima, em 05/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.887/1999 - do Sr. Edison Aildrino e oulros - que "possibilita o exame toxicológico em
alunos".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalid€lde, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Depulado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N" 2.358/2000 - do Sr. Nelson Proença - que "altera a Lei n° 9.504. de 30 de setembro de 1997,
dispondo sobra 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 legislaliva e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.62812000 - do Sr. Marcos Afonso - que "allera o art. 244 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997, minimizando a penalidade para a condução de motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis
apagados".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÂES.
PARECER: pela constitucionalidade, julidicidade e técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.75512000 - 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 fislca e mental para obtenção ou renovação do documento de habilitação".
RELATOR: Deplllado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de Viação e
Transportes.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 30/0512001.
O Deplltado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.

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 Transito Brasileiro", para dispor sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
F<ELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.89912000 - do Sr. Luis Barbosa - que "institui o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas
como requisito indispensável à nomeação e exere/cio de cargo de Delegado de Policia".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda, em 02110/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.900/2000 - do Sr. Nice Lobão - que "declara feriado nacional o dia 22 da abril, data
comemorativa do Descobrimento do Brasil-.
RELATOR: Deputa0 PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

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: peta constitucionalidade, jurldicldade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Viação
e Transportes, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.96612000 - do Sr. Rainel Barbosa - que "denomina a sllbestação de energia elétrica do
Linhão Norte-Sut da Eletronorte, situada no Município de Miracema do Tocantins, de "subestação Delfino Araújo
Macedo".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.

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 SÉRGIO MIRANDA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda, em 09/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.407/2000 - do Sr. Luiza 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° 3.415/2000 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera o art. 5° da Lei nO 7.347, de 24 de julho de
1985, que "disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artlstico, estético, histórico, turístico e paisaglstico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
VISTA ao Deputado Zenaldo Coutinho, em 28/08/2001.
O Deputado Zenaldo Coutinho apresentou voto em separado, em 05/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.627N2000 - do Sr. Belinho Rosado - que "introduz modificação no Plano Nacional de
Viação, incluindo trecho rodoviário que especifica".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3.926/2000 - do Sr. Michel Temer e outros - que "altera dispositivos da Lei nO 9.718, de 27 de
novembro de 1998, eliminando a cumu/atividade das contribuições sociais PIS/PASEP e CONFINS, incidentes sobre
as operações de venda de mercadorias e serviços". (Apensados: PL 4.06112001).
RELArOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do apensado e da Emenda da
Comissão de Finanças e Tributação, com emenda.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio, em 24/10/2001.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a Sessão
Última Sessão: 1311112001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 1.165/1999 - do Poder Executivo (MSC 772/1999) - que "Altera dispositivo da Lei nO 8.987, de
13 de fevereiro de 1995 e estabelece a obrigatoriedade de as concessionárias de serviços públicos oferecerem ao
consumidor e ao usuário datas opcionais para o vencimento de seus débitos".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.

PROJETO DE LEI N" 868N1999 - do Senhor Gilberto Kassab - que "dispõe sobre a criação do Programa de
Microdestilarias de Álcool - PROMICRO, e dá outras providências". .
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

PROJETODE LEI N° 3.556N2000 - do Senhor Celso Giglio - que "altera a Lei nO 7.853, de 24 de outubro de 1989.
que "dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências", para instituir a
obrigatoriedade de uso da expressão "pessoas portadoras de deficiência" em placas, indicativos e demais
sinalizações relativas a essas pessoas',
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.

PROJETO DE LEI N° 2.550N2000 - do Poder Executivo (MSC 272/2000) - que "dispõe sobre as ações ordinárias e
preferenciais não reclamadas correspondentes a participação acionária em sociedades anônimas de capital aberto".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 3.464N2000 - do Poder Executivo (MSC 1087/2000) - que "Au1oriza a transferência das cotas
representativas da participação da União no capital da empresa "Serviços Aéreos Especializados Médico-Hospitalar
Conceição Ltda".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
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PROJETO DE LEI N° 3.366A12000 - do Senhor Jair Meneguelli - que "Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, tornando obrigatória a instauração de inquérito para apuração de falta grave de empregada estável
nos termos do art. 10, inciso 11, alínea a do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.

PROJETO DE LEI N° 4.117A12001 - da Senhora Kátia Abreu - que "Estabelece a equiparação entre o pequeno
agricultor familiar e o assentado da refonna agrária em matéria de benefícios, programas e serviços".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.

PROJETO DE LEI N° 4.540/2001 - da Senhora Tânia Soares - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, dispondo sobre a numeração da obra artística, científica ou literária".
RELATOR: Deputado ALDlR CABRAL.

PROJETO DE LEI N° 4.391A12001 - do Senhor 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 Velculos Automotores de Via Terrestre 
DPVAT".
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL.

Substitutivos (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.781/2001 - da Sra. Maria do Carmo Lara - que "Revoga o § 2° da Lei nO 7.210, de 11 de julho
de 1984, que "institui a Lei de Execução Penal".
RELATOR: Deputado LÉOALCÂNTARA.

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 1211112001

Substitutivos (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.657/97 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre o controle e a transparência da arrecadação
e destino da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira - CPMF e dá outras providências."
(Apensado:PL1924/1999)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

Decurso: sa Sessão
Última Sessão: 0711112001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.435/2001 - do Senhor João Grandão - que "Altera a Lei nO 9.605. de 13 de fevereiro de
1998, no Que se refere à apreensão e confisco do produto e do instrumento de infrações ambientais·.
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.



Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 56339

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 6. Anexo 11
Horário: 9h

A - Requerimentos:

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 que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
apresente Projeto de Decreto Legislativo sustando o Decreto nO 3.871, de 18 de julho de 2001, que disciplina a
rotulagem de alimentos embalados que contenham ou sejam produzidos com organismos geneticamente
modificados, e dá outras providências".

Do Sr. Sérgio Novais - que "requer a realização de reunião de audiência pública com representantes da ANATEL e
do IDEC, a fim de debater a medição dos pulsos e valor da assinatura da telefonia fixa".

Dos Srs. Ana Catarina, Luiz Alberto e Femando Gabeira - que "requer o envio de Indicação da Comissão ao Ministro
do Meio Ambiente, sugerindo a celebração de Convênio entre o Ministério e a Universidade Federal da Bahia-UFBA,
com o propósito de assegurar os recursos necessários à solução da grave questão da poluição ambiental causada
por escória de chumbo e cádmio no Munic/plo de Santo Amaro-BA".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 95312001 - da COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL·
que "submete à prévia autorização do Congresso Nacional a proposta de cessão, sob a forma de utilização gratuita,
ao Estado de Rondônia, de areas rurais de propriedade da União, com area superior a 2.500 ha".
RELATOR: Deputado JOS~ BORBA
PARECER: favorável

c -Proposições Sujeitas à Apreciação das Comissões· Art. 24 li:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.835-AJ1997 - do Sr. Arlindo Chinaglia • que "dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: contrário ao PL 2.835/97 e aos PL's nOs 556/99, 2.259/99, 2.476/00 e 2.626100, apensados

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 tubulações, sem proteção contra a corrosão".
RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO
PARECER favorável a este e aos PL's 2171199,1.479/1999, 166211999 e 2019/1999, apensados, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 454-AJ1999 - do Sr. Enio Bacei - que "estabelece nonnas para fiscalização de poços
artesianos e dá outras providências"
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO
PARECER: contrário a este e aos PL's n"s 459/99 e 1.672199, apensados
VISTA concedida ao Deputado João Paulo, em 31/10/2001

PROJETO DE LEI N° 1.64211999 - do Sr. AntOnio Kandir - que "dispõe sobre a sujeição dos produtos importados
às normas de certifjcação de conformidade da Regulamentação Técnica Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI' N° 1.949/1999 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que "institui o contrato-padrão para a prestação dos
serviços de telecomunicações, energia elétrica, gás, água e saneamento por empresas públicas ou privadas, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Luiz Bittencourt, em 31110
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PROJETO DE LEI N° 2.315/2000· do Sr. Aloízio Mercadante - que "torna obrigatória a realização de audiências
públicas sobre os aumentos propostos nas tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras de serviços
públicos antes que os mesmos sejam autorizados pelas respectivas agências reguladoras setoriais e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA concedida ao Deputado João Paulo, em 31/10

PROJETO DE LEI N° 3.213/2000 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "acrescenta o art. 109-A à Lei n° 9.472, de 16 de
julho de 1997 ".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO
PARECER: favorável a este e contrário aos PL's nOs 4.003/01,4.027/01,4.032101,4.069/01,4.239/01,4.272101,
4.444/01,4.638/01, e 4.779/01, apensados

PROJETO DE LEI N° 3.238/2000 - do Sr. Ademir Lucas - que "proíbe a inclusão de mutuário do sistema financeiro
da habitação, no cadastro de inadimplência e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.05212001 - do Sr. José Carlos Coutinho - que" altera o Decreto-lei, nO 73, de 21 de
novembro de 1966, fixando prazo máximo para pagamento de indeniz.ação de sinistros por parte das sociedades
seguradoras e estabelecendo a multa aplicável no caso de seu descumprimento"
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Luiz Ribeiro, em 03/10

PROJETO DE LEI N° 4.438/2001 - do Sr. Lincorn Portela . que "altera a redação do parágrafo único do art. 8° da Lei
nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.886/2001 - do Sr. Neiva Moreira - que "altera o § 4°do art. 43 da Lei nO 8.078, de 11 de
setembro de 1990".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável, com emendas

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 09h

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO SINo - Do Sr. Salomão Gurgel - que "requer seja solicitado ao TCU a realização
de inspeção extraordinária em contratos celebrados entre a SUDENE e as entidades".
REQUERIMENTO N° 61/01 Do Sr. Roberto Pessoa - que "solicita sejam convidados os Srs. Tenente
Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista, Comandante da Aeronáutica. Coronel-Aviador Gerson
Nogueira Machado de Oliveira, Comandante da Base Aérea de Fortaleza, e Dr. Eduardo Augusto
Campos, Presidente do Aeroclube do Ceará, a comparecerem a esta Comissão para prestarem
esclarecimentos sobre a transferência do 1° Grupamento do 4° Grupo de Aviação (1° /4° GAV.), da
Base Aérea de Fortaleza - CE para Natal - RN."
REQUERIMENTO N° 63/01 Do Sr. Sérgio Novais - que ....Solicita seja realizada reunião de Audiência
Pública para ouvir o senhor Alexandre Paes Santos, proprietário da APS, acerca do trabalho de
assessoria, relativo ao Projeto de Lei 4.147/2001"
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B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 20/99 - do Sr. Miro Teixeira - que "dispôe sobre o Sistema de
Moradia Popular nas áreas urbanas destinadas aos trabalhadores de baixa renda e dá outras
providências: (Apensados: PLP 3311999 e PLP 36/1999)
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: parecer favorável da relatora, Deputada Marina Raupp. a este e aos PLs. 33/99 e 36/99,
apensados, com substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.717/98 - do Sr. Franco Montara - que "disciplina as cooperativas habitacionais."
(Apensado: PL 1628/1999)
RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.

COMISSÃO DE eCONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário Prot. Roberto Campos - Anexo 11
Horário: 9h

A .Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões

PROJETO DE LEI N.02.438/00 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a aplicação de parcela dos recursos
das disponibílidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador no financiamento do desenvolvimento do
turismo nacional.·
Relator designado para redigir o Parecer Vencedor: Deputado Rubem Medina.

PROJETO DE lEI N° 4.758/01 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "dispõe sobre as opereções 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 - ADENE."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE lEI N.o 3.398/00 - do Sr. José Carlos Martinez - que "modifica a Lei nO 8.977, de 6 de janeiro de
1995."
RELATOR: Deputado DELFIM NETTO
PARECER: pela rejeição.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: PlenáriO Prot. Roberto Campos· Anexo 11
Horário: 1Dh3D

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
FORMAÇÃO DE CARTEl E A MANIPULAÇÃO DE PREÇOS POR PARTE DAS GRANDES INDÚSTRIAS DE
SUCO DE lARANJA

CONVIDADOS:

- PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO - Secretário de Direito Econômico - MJ;
- lU'Z HAFFERS - Presidente da Sociedade Rural Brasileira;
- ADEMERVAL GARCIA - Presidente da ABECITRUS;
- CELSO RUSSUMANNO - Deputado Federal· PPB/SP;
ANTONIO EGiDIO CRESTANA - Presidente do Sindicato Rural de Campinas/SP;
NELSON MARQUEZELLI - Deputado Federal -
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SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE TURISMO
111 CBRATUR - CONGRESSO BRASILEIRO DA ATIVIDADE TUR[STICA

LOCAL: Auditório Nereu Ramos

9:30 às 10:40h - Solenidade de Abertura

CONVIDADOS:
Deputado Aécio Neves - Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Marcos Cintra - Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados
Deputado AJex Canziani - Presidente da Subcomissão Permanente de Turismoda Câmara dos Deputados
Deputado Paulo Octávio - Vice-Presidente da Subcomissão Permanente de Turismo da Câmara dos Deputados
Senador Moreira Mendes - Presidente da Subcomissão de Turismo do Senado Federal
Senhor Carlos Mel/es - Ministro do Esporte e Turismo
Senhor Caio Luiz de Carvalho - Presidente da EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo
Sr. Joaquim Roriz - Governador do Distrito Federal

10:40 às 11 h - Coffee-break

11 às 12h - Palestra: Interação do Legislativo com o Setor Turístico em outros Paises - Case:Peru - Palestrante:
José Miguel Gamarra - Consultor Turístico, Ex-Vice-Ministro de Turismo do Peru

14 às 18h- OFICtNAS SETORIAIS:
Oricina 1 - Capacilação Profissional
Tema Central: Regulamentação de Profissões de Turismo

Oficina 2 - Gastronomia e Hospitalidade

Oficina 3 - Eventos

19h • Abertura do VII Encontro do PNMT - Programa Nacional de Municipalização do Turismo
Local: Pavilhão de Exposições e Feiras do Parque da Cidade

AVISOS

Decurso: 28 sessão
Última Sessão: 12/11/01

Projetos de Lei (Art. 119. I e §1°)

PROJETO DE LEI N.o 3.875/00 - do Sr. Edison Andrino - que "dispõe sobre a impressão de letras musicais em
encarles de produlosfonográficos."
RELATOR: Deputado GIVALDO CARIMBÃO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PRO,?OSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBEMO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SSAO

PROJETO DE LEI N.o 4.011/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "regula o tombamento dos bens culturais das
empresas incJuldas no Programa Nacional de Desestatização."
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 58 sessão
Última Sessão: 07/11/01

Projetos de Let(Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N.o 4.400/01 - do Sr. Pedro Eugênio - que upossibilita o enquadramento de diversas empresas do
setor de serviços no SIMPLES. previsto na Lei n.O 9.317, de 5 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado OSORIO ADRIANO
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PROJETO DE LEI N.o 4.488101 - do Sr. Silvio Torres· que "altera a Lei n.O 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que
institui o Sistema Integrado de Imposto e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI N.o 4.720/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "altera a Lei n.o 9.317 de 5 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuic;ães das Micraem9resas e das Emçlresas <1e. f'~1\{\
Porte - SIMPLES e dá outras providências." RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N.o 4.847/01 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "permite às empresas prestadoras de serviços a
opção pelo SIMPLES, instituldo pela Lei n.o 9.317, de 5 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N.o 4.848/01 - do Sr. Augusto Nardes - que "permite a opção pelo SIMPLES, instituído pela Lei n.o
9.317, de 5 de dezembro de 1996, às empresas que industrializem bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres."
RELATOR: Deputado DIVALDO SURUAGY

PROJETO DE LEI N.o 4.849/01 - do Sr. Augusto Nardes - que "permite a opção pelo SIMPLES, instituído pela Lei n.o
9.317, de 1996, às empresas que industrializam fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados." RELATOR:
Deputado JAQUES WAGNER

PROJETO DE LEI N° 4.856/01 - do Sr. Marcos Cintra - que "altera a Lei n,o 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
relativa ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES - e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Plenário 10 - Anexo 11
HORÁRIO; 09h30min

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEi N° 4.907/01 - SENADO FEDERAL - que "acrescenta dispositivo ao art. 3° da Lei n° 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 pennitir ao j09ador de fulebol. o exercício da profissão nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: pela aprovação.
Vista à Deputada Esther Grossl, em 10/10/2001
O Deputado Gilmar Machado apresentou voto em separado em 24/10/2001

B • Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 47/01 - do Sr. Fioravante - que "propõe que a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto fiscalize o Ministério da Educação e as autarquias ligadas ao Projeto Nacional da
Leitura Didática, quanto à utilização do material didático distribuído pelo Programa Nacional de Leitura Didática para
Indução ideológico-partidária em favorecimento do Governo Federal." RELATORA: Deputada TANIA SOARES
PARECER: Parecer da Relatora. Dep. Tânia Soares, pela implementação.

PROPOSTA DE FISCALlZAÇAO 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 (Enem), realizados pelo Conselho Nacional de Educação e pelo
Ministério da Educação."
RELATOR: Deputado JOAO MATOS
PARECER: pela não implementação.

PROJETO DE LEI N° 542199 - do Sr. Paulo José Gouvêa - que "institui benefIcio fiscal à concessão de bolsa de
estudo, a crianças carentes, por parte de escolas particulares."
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: pela rejeição.
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PROJETO DE LEI N° 1.532199 - da Sra. Angela Guadagnin - quo "dispõe sobre a elaboração e arquivamento de
documentos em meios elelromagnéticos."
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO
PARECER: pela rejeição.
VISTA ao Deputado Ivan Valente, em 23/05/2001
O Deputado Ivan Valente apresentou voto em separado em 06/06/2001

PROJETO DE LEI N° 1.816199 • do Sr. Raimundo Gomes de Matos - que 1nsítui o "Dia Nacional dos Agentes
Comunitários de Saúde"."
RELATOR: Depulado CLEMENTINO COELHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2453/00 - do Sr. Robério Araújo· que "acrescenta Inciso IV ao § 2" do art. 13 da Lei nO 9.249,
de 26 de dezembro de 1995. que "altera a legls/ação do imposto de renda das pessoas jurídicas. bem como da
contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências", e inciso VII ao art. 12 da Lei nO 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que "allera a legislação do imposto de renda das pessoas físícas e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Osvaldo Biolchi, em 31/05/2000

PROJETO DE LEI N° 2940/00· 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 CLT e dá outras providências."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação deste, com emendas.
VISTA ao Deputado Flávio Arns. em 22/0812001
O Deputado Flávio Ams apresentou voto em separado em 30/0812001

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 "Rodovia Deolisano Rodrigues de Sousa"."
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.343/00 - do Sr. Dr. Hélio - que "acrescenta parágrafos aos arts 50 e 91 da Lei nO 9.615, de
24 de março de 1998, que "Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado ZEZ~ PERRELlA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.379/00 - do Sr. Chico Sardelli - que "acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nO 9.394, de 20
de dezembro de 1996. que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional"." (Apensados: PL 3857/2000,
PL 4559/2001 e PL 3964/2000)
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: Parecer da Relatora, Dep. Marisa Serrano, pela rejeição deste. do PL·3857/2000, e do PL-4559/2001.
apensados.

PROJETO DE LEI N° 3.695/00 - do Sr. Lincoln Portela - que "institui o funcionamento de todas as escolas públicas
do pars, em um dia por mês, que será no Sábado ou Domingo. para os fins que especifica."
RELATOR: Deputado PAULO JOS~ GOUV~A

PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.701/00 - do Sr. Edison Andrino - que "torna obrigatório estágio semestral de estudantes
universitários, como atividade curricular do último semestre do curso, em comunidades carentes de sua cidade."
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: peja rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.826/00 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "institui a Bolsa-AIIela." (Apensado: PL 464812001)
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE
PARECER: pela aprovação deste. e pela rejeição do PL·464812001, apensado.

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 instituiçõs de ensino superior."
RELATOR: Deputado ATlLA LIRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.099/01 - do Sr. Salvador Zimbaldi - que "institui a proclamação de São TomAs Moro como
Patrono dos govemantes e pollticos brasileiros."
RELATOR: Deputado JOS~ UNHARES
PARECER: pela aprovação desle.
Vista à Deputada Marisa Serrano, em 10/10/2001
O Deputado Costa Ferreira apresentou voto em separado em 16/10/2001
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PROJETO DE LEI N° 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.

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° 4.271/01 - do Sr. Nelo Rodollo . que "institui o Dia Nacional da Cultura e da Paz." (Apensado:
PL 482112001)
RELATORA: Deputada MARI5A SERRANO
PARECER: Parecer da Relatora, Dep. Marisa Serrano, pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-4821/2001,
apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.299/01 • do Sr. Enio Bacci • que "dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina "Direitos
do Consumidor" no currículo escolar, a partir da 68 série."
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.314/01 - da Sra. Luci Choinacki - que "cria o Dia da Mulher e dá outras providências."
(Apensado: PL 4841/2001)
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: Parecer da Relatora, Dep. Miriam Reld, pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-4841/2001,
apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.401/01 - Executivo Federal - que "inscreve o nome do Jornatista José Hipólito da Costa
Furtado de Mendonça no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATOR: Deputado JOSE UNHARES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.403/01 - do Sr. Ivan Valente - que "dispõe sobre a autorização e o funcionamento de cursos
supefiofes de Fafmácia elou de Farmácia-Bioquímíca 1:1 6á outras providências."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.412101 • do Sr. Cezar Schirmer· que "regulamenta o exercicio da profissão de Supervisor
Educacional e dá oulras providências."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.429/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "altera a redação da Lei nO 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, dispondo sobre os eventos públicos gratuitos promovidos pelas prefeituras municipais."
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.466/01 - do Sr. Murilo Domingos· que "institui o Dia Nacional do Rio."
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: pela rejeição deste.

PROJETO DE LEI N° 4.468/01 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "institui o Dia Nacional da Voz."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.549101 - do Sr. Bispo Rpdrigues - que "dá nova redação ao art. 21 da Lei nO 7.210, de 11 de
julho de 1984, que "institui a Lei de Execução Pena!"."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.566101 • do Sr. Jaime Martins· Que "institui o Dia Nacional das Associações de Moradores
de Bairros e Conselhos Comunitários Rurais."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: Parecer da Relatora. Dep. Iara Bernardi, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.643/01 - do Sr. Marcos Cintra - que "instituí o Dia Nacional do Escrivão de Policia, a ser
comemorado anualmente no dia 5 de novembro."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.
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PROJETO DE LEI N° 4.674/01 - do Sr. Júlio Redecker - que "institui o Dia Nacional do Curtidor, nas condiçôes que
especifica."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.
VISTA ao Deputado Pastor Amarildo, em 29/0812001

PROJETO DE LEI N° 4.694/01 - do Sr. Cunha Bueno - que ·proíbe a contratação de qualquer tipo de patrocínio para
a Seleção Brasileira de Futebol."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.793/01 - do Sr. Wolney Queiroz - que "dispõe sobre critérios para inscrição de personagens
históricos no Livro dos HerÓis da Pátria, situado no Panteào da Liberdade e da Democracia. e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.823/01 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "institui o Dia do Acupunturista."
RELATORA: Deputada IARA BERNARD
PARECER: Parecer da Relatora. Dep. Iara Bernardi, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.824/01 - do Sr. José Janene - que "dispõe sobre o ensino profissionalizante nas escolas
públicas."
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.927/01 - do Sr. Ivan Valente - que "dá nova redação ao inciso 11, do art. 7°, da Lei nO 9.394,
de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.962/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a proibição de venda de refrigerantes
em escolas de ensino fundamental."
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: Parecer da Relatora, Dep. Miriam Reld, pela rejeição.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3B sessão
Última Sessão: 09111101

Projetos de LeI (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.902/99 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dá ao Aeroporto Internacional de Val-de-Cães, em
Belém. Estado do Pará, o nome de "Aeroporto Internacional RÔmulo Maiorana.""
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI N° 3.351/00 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "institui o Dia da Paz na Televisão Brasileira."
RELATORA: Depu1ada MIRIAM REID

PROJETO DE LEI N° 3.737/00 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a criação de selo comemorativo do
Dia Nacional do Turismo."
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI N° 4.110/01 - do Sr. Marcus Vicente - que "denomina·Aeroporto de VitÓria - Eurico de Aguiar
Salles" o aeroporto da cidade de Vitória-ES."
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 4.336/01 - do Sr. Jorge Pinheiro - que "obriga o estabelecimento a oferecer três datas para o
pagamento das mensalidades escolares em instituições privadas de todos os níveis de ensino."
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI N° 4.882/01 - do Sr. João Coser - que "institui o Dia Nacional de Prevenção e Combate à
violência no Trânsito."
RELATOR: Depulado WOLNEV QUEIROZ
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PROJETO DE LEI N° 4.915/01 - do Sr. Murilo Domíngos - que "dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do Peixe"."
RELATOR: Deputado WOlNEY QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 5.014/01 - do Sr. João Caldas - que "dispõe sobre o ensino de noções básicas de matemática
financeira e economia no ensino fundamentaL" .
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 5.015/01 - do Sr. Almeida de Jesus - que "institui o Sistema de Bolsa de Estudo para os
Policiais Militares e Civis Federais, Estaduais e aos do Distrito Federal, bem como aos Militares das Forças
Armadas."
RELATOR: Deputado G/LMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N° 5.052/01 - do Sr. Lincoln Porteia - que "institui o Dia de Ação Evangélica."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 5.097/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "declara Patrono da Geografia Nacional o geógrafo
Milton Santos."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N° 5.104/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "instui o Dia do Peão de Rodeio."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 5.124/01 - do Sr. Roberto Pessoa - que "denomina Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
o Hospital de Messejana, localizado em Fortaleza - CE."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 5.295/01 - do Sr. Roberto Pessoa - que "denomina Complexo Industrial e Portuário
Governador Virgílio Távora e Complexo Industrial e Portuário do Pecem. localizado no município de São Gonçalo do
amarante, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO

PROJETO DE LEI NQ 5.301/01 - do Sr. Maguito Vilela - (PlS 8212001) - que "inscreve o nome de Luis Alves de Lima
e Silva. o Duque de Caxias, no "Livro dos Heróis da Pátria"."
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.560/01 - do Sr. Alberto Goldman - que "altera os arts. 45 e 48 e acrescenta o art. 55 à Lei na
9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

Decurso:4a sessão
Última Sessão: 08111/01

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 D
)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.305/00 - do Sr. Francisco Garcia - que "dispõe sobre exames médicos prévios a aulas de
educação física."
RELAlaR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Novembro de 2001

Horário: 9h30
Local: Plenário 4 - Anexo 11

AUDl~NCIA PÚBLICA

TEMA:

OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE A DIFERENÇA CONSTATADA NOS REGISTROS DA DIvIDA EXTERNA E
A RECOMPRA, POR PARTE DE BANCOS E EMPRESAS, DE SUAS DIvIDAS EXTERNAS.
AUTOR 00 REQUERIMENTO:

DEPUTADO RICARDO BERZOINI

EXPOSITORES:
- JOSÉ MARIA FERREIRA DE CARVALHO,
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CAPITAIS ESTRANGEIROS E CÃMBIO DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL.

- ALTAMIR LOPES
CHEFE DO DEPARTAMENTO ECONOMICO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

- PAULO RICARDO DE SOUZA CARDOSO
COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Horário: 11h
Local: Plenário 4 - Anexo 11

A· Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 175/00 - do Senado Federal (PLS nO 42100) - que "autoriza o Poder
Executivo a criar a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento, e instituir o Programa Especial de
Desenvolvimenlo, da Foz do Velho Chico."
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.
VISTA ao Deputado FeUer Júnior

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 178/01 - do Sr. ManoelSalviano - que "autoriza o Poder Executivo a criar o
Pólo de Desenvolvimento da Região do Cariri."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado FeUer Júnior

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 182/01 • do Sr. Ricardo Berzoini - que "estabelece a obrigatoriedade de
publicidade por parte do Banco Central do Brasil da tramitação de todos os processos relacionados com a
fiscalização do Sistema Financeiro e das decisões adotadas pela Diretoria da Autarquia."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentãria e, no mérito, pela rejeição.
VISTA ao Deputado João Eduardo Dado

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 432194 - do Sr. Eduardo Jorge. que 'susta a aplicação do despacho do
Exmo. Sr. Presidente da República, relativo à Exposição de Motivos n0111, de 15 de abril de 1994."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária a, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 182199 - do Sr. Vivaldo BarbOsa - que 'susta os efeitos da Carta
Circular nO 5 do Banco Central do Brasil."
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO
PARECER: pela não impllceção da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto á adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
VISTA ao Deputado José Pimentel.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° B6/00 - dO Sr. Robson Tuma e outros - que "cria a Comissão Par1amentar de
Inquétito destinada a investigar a lavagem de dinheiro no Brasil, com fundamento nos arts. 35, § 4 e 109. 111. "c", do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados."
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
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B - Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões - Art. 24, 11, RICO:

PRIORIDADE
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PROJETO DE LEI N° 1.093/99 - do Senado Federal (PLS n° 23/95) • que "dispõe sobre a dedução dos gastos com
trabalhadores domésücos na declaração anual de ajuste do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, e l1á ()lItras providências." (Apensados: PL's nOs 1.001/95, 2.459/96, 2.491/96.4.113198,74/99, 4.133J9B,
4.541/98, 4.592/98,4.629/98,315/99,764/99,875/99, 1.085/99, 1.249/99,2.449/00, 2.408/00.2.441/00,2.210/99,
1.994/99, 1.960/99, 1.815/99, 1.792/99, 1.550/99, 1.248/99,3.221/00, 3.161100, 3.151/00, 1.942199, 3.714/00,
3.603/00, 3.382/00, 3.397/00, 3.461100, 3.445/00, 2.564/00, 2.526100, 2.519100, 4.374101, 2.513/00, 4.443101,
4.446/01,4.921101, 5.043101 e 5.069/01.
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e dos PL's nOs 1.001/95, 2.459196, 4.113/98,
4.133/98, 4.541198, 4.592198, 74/99, 315/99, 764/99, 875199, 1.085/99, 1.249/99. 1.55Q/99, 1.792199, 1.815199,
1.942/99, 1.960199. 1.994/99, 2.210/99. 2.408100, 2.441100, 2.449/00, 3.151/00, 3.221/00, 3.445/00, 3.461100,
3.397/00, 3.382100, 3.603/00, 3.714/00, 2.519/00, 2.526100, 2.564100, 2.513/00, 4.374101, 4.446/01, 4.443/01,
4.921/01, 5.043101, 5.069/01, apensados. e pela adequação financeira e orçamentária dos PL's nOs 2.491/96,
4.629/98, 1.248/99 e 3.161/00. apensados, e. no mérito, pela aprovação dos PL's nOs 2.491)96, 1.248/99 e 3.161/00,
apensados, com Substitutivo. e pela rejeição do PL nO 4.629/98, apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.645-8/97 - do Sr. Eduardo Jorge - que "acrescenta arts. 3° e 4° à lei nO 8.723, de 28 de
outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 4.220-A/98 - do Sr. João Fassarella - Que "dispõe sobre a reserva, nos empreendimentos
imobiliários, de unidades destinadas a pessoas portadoras de deficiência fisica."
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
PARECER: peta compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Sacia) e Família, e, no mérito, peja aprova~o do Projeto, nos termos do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Familia.

PROJETO DE LEI N° 1.022-A/99 - do Sr. Vicente Caropreso - que "institui o Pró-Saúde, que dispõe sobre dedução
do imposto de (enda por contribuições para Hospitais Públicos e Instituições sem fins lucrativos."
RElATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda adotada pela
Comissão de Seguridade Social e Famflla. e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
VISTA ao Deputado Jorge Khoury
PROJETO OE LEI N° 1.637-6/99 - da Sra. Esther Grossi • Que "dispõe sobre a colocação obrigatória de obras de
arte em edificações do poder público federal."
RELATOR: Deputado EUJACIO SIMCES
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.
VISTA ao Deputado Ricardo Berzoini.

PROJETO DE lEI N° 1.745-A/99· do Sr. Paulo de Almeida - que "estende os benefícios da Lei nO 8.529, de 14 de
dezembro de 1992, aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos· ECT, originários do ex
Departamento dos Correios e Telégrafos - OCT e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto, com emenda, e da emenda adotada pela
Comissão de Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 2.872/00 - do Sr. Simão Sessim - que "dispõe sobre o direcionamento dos recursOs captados
pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação· SFH, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: peja não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento Quanto à adequação tinanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
VISTA ao Deputado José Pimentel.

PROJETO OE LEI N° 3.727100 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta dispositivo ao art. 4B ela lei n° 4.320,
de 17 de março de 1964, para vedar ao Poder Executivo a possibifidade de contingenciamento em dotações da área
social."
RELATOR: Deputado JOÃO EDUARDO DADO .. _
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa publicas, nao
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
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AV I S OS

Novembro de 2001

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 12111101

Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

A • Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI N° 5.318101 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera a Lei nO 9.718, de 27 de novembro de 1998,
autorizando o Poder Executivo a excluir do cálculo da incidência das oontribuições sociais o valor da receita de
produtos nacionais utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à exportação ".
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

Substitutivo (art. 119. 11 9 § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito

PROJETO DE LEI N° 2.402/96 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "acrescenta parágrafo ao artigo 88 da Lei nO 8.981, de
20 de janeiro de 1995, estabelecendo isenção específica à microempresa".
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

Decurso: 48 Sessão
Última Sessão: 08111101

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESIA
COMISSÃO

Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito

PROJETO DE LEI N° 4.750/01 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - Que "altera a Lei nO 10.173, de 9 de janeiro de 2001",
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

REUNIA O ORDINÁRIA

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 09h30min

Requerimentos:

Do Sr. Ricardo Ferraço, que solicita ao Tribunal de Contas da União, para que seja instalada uma inspeção
extraordinária na aplicação dos recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, no Estado do Espírito
Santo.

Do 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. Márcio Matos, que solicita informações ao Presidente da ANATEL sobre a implantação de telefones públicos
(orelhão) pela TELEPAR nos Municlplos do Estado do Paraná.

Do Sr. Sérgio Novais, que solicita a reelização de auditoria no contrato firmado entre a Secretaria de Educação do
Estado do Ceará e a Editora Globo para a aquisição de material didático do Telecurso 2000.
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Dos Srs. Weflington Dias e Ricardo Berzoini, Que solicita a realização de um serninario sobre o tema "o papel do
Banco Central do Brasil", sob a promoção da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle em conjunto com a
Comissão de Finanças e Tributação, com a participação de entidades organizadas da sociedade civil, parlamentares
e interessados em geral.

Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N." 07/99 . do Sr. Geraldo Magela e outros, Que "propõe Que a
Comissão de Fi5catlzação FInanceira e Controle (lscaITze as operações de empréstimo do Banco do Brasil para a
Construtora Encar'.
RELATOR: Deputado MILTON TEMER.
RELATÓRIO PRÊVIO: favorável a implementação.

PROPOSTA DE FISCAllZAÇ'&'O E CONTROLE N.· 48/2001 - do Sr. Manoel Vitória, que "propõe Que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize a execuçêo do Programa Pantanal, sob a responsabilidade do
Ministério do Meio Ambiente-.
RELATOR: Depulado JOÃO GRANDÃO.
RELATÓRIO PRI:VIO: favorável à implementação.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N." 5212001- dos Srs. João Magno e Ricardo Berzoini. que "propõe
Que a Comissao de Fiscalização Financeira e Controle. fiScalize Cl Banco Cenlral do Brasil, em sua ação no que
conceme à atuação daquele órgão no controle das abusivas tarifas e juros extorsivos que os bancos brasileiros
estão cobrando. proporcionando fabulosos lucros, especlafmente nos bancos privados".
RELAíOR: Deputado MARCOS DE J~SUS.

RELATÓRIO PRt::VIO: favorável à implementação.

REUNlÃO EXTRAORDlNÁRlA

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10h30mín

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TI:MA:

"A apuração do:a prejuizos causados pela mudança de d~stinação de uso de áreas alienadas e pelas ações de
grilagem de terra pública".

CONVIDA.DO:

- OI'. MAURO AGUIAR MACHADO.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 14h

A • Audiência Pública:

Tema:
- Audi6ncia Pública para discutir a Sugestão Legisialill8 nO 4/200J Que "aUera a lei Complementar n° 94, de 19 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre a Região Inlegrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e
sobre o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal. e dá outras providências", do Fórum
das ONGs Ambientalislas do DF e Enrorno.

Convidados:
- Sr. César Vitor do Esplriro Santo - Secretário-Executivo do Fórum das ONGs Ambientalistas do OF e Entorno;

. Sr. Cesar Augusto Lara . Gerente da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito !'ederal e Enlorno;

- Dr. Alexandre Camanho - Procurador da República no Distrito Federal;

• Sr. James Lewis German Júnior - Ex-Secretário do Entorno do Distrito Federal.

B • Requerimentos:
- do Sr. Vicente Arruda - que solicita audiência pública para a Sugestão da ABPI.
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Local: Plenário 16 - Anexo 11
Horário: 9h

A • Requerimentos:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Novembro de 2001

Do Sr. Clementino Coelho - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda quanto à inclusão de privalizações
de usinas hidrelétricas no acordo a ser celebrado com o FMI, nos termos dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno."

Do Sr. Fernando Ferro - que "requer a realização de Audiência Pública com a presença do Sr. José Mário de
Miranda Abdo. Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. do Sr. Marcos Gomes de Melo,
Conselheiro do Conselho do Mercado Atacadista de Energia - COMAE, e do Sr. Cláudio Ávila da Silva, Presidente
da Centrais Elétricas Brasileiras SIA - Eletrobrás. para esclarecerem sobre a titularidade da energia de ITAIPU
Binacional."

Do Sr. Pedro Pedrossian - que "requer sejam convidados o substituto eventual do Diretor-Geral da Agência
Nacional do Petróleo - ANP e representantes da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás, dos sindicatos de distribuidores,
e de revendedores de combustíveis. para discutirem, em Audiência Pública, a liberação das importações de
combustíveis no país."

Do Sr. Luciano Zica - que "solicita seja convidado o Sr. Paulo Toshio Motoki, Diretor do Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC, para prestar esclarecimentos acerca da 'Evolução da Margem Bruta de Refino' durante a sua
gestão junto ao DNC."

B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões:

Tramitação Ordinária

1 - PROJETO DE LEI N° 2.243/99 - da Sra, Miriam Reid - que "aUera dispositivos da Lei na 9.478, de 6 de agosto de
1997, especialmente no que se refere a distribuição das parcelas dos valores devidos a título de royaltíes
excedentes e especiais, destinando-os aos Municfplos para incentivar programas no setor pesqueiro."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO.
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA ao Deputado Salvador Zimbaldi, em 10/10/01, que apresentou voto em separado em 15/10/01.

2 - PROJETO DE LEI N° 3.620/00· do Sr. José Indio - que "dá nova redação ao art. 26 do Decreto-Lei na 227, de
28 de fevereiro de 1967, alterado pela Lei na 9.314, de 14 de novembro de 1996."
RELATOR: Deputado IVÂNIO GUERRA.
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA ao Deputado Fernando Fema, em 03/10/01.

3 - 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 recursos
hldricos 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.
VISTA ao Deputado José Carlos Aleluia. em 03/10/01.

4 - PROPOSTA DE FISCALlZAÇAo E CONTROLE N° 26/00-do Sr. Gervásio Silva - que 'propõe que a Comissão
de Minas e Energia realize ato de fiscalização e controle sobre as liminares judiciais concedidas contra a cobrança
da COFINS do setor de distribuição da combustlveis pela Petrobrás."
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS.

RELATÓRIO FINAL: peJa prejudicialidade.

5 - PROJETO DE LEI N° 4.751/01 - do Sr. Rafael Guerra - que "cria os Comitês Internos de Racionalização do
Consumo de Energia - CIRCE."
RELATOR: Deputado PAULO FEIJO.
PARECER: favorável.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quarta-fcira 7 56353

Local Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 9:30 h

A • Requerimentos:

Do Senhor Deputado Ezídio Pinheiro que "Requer nos termos do Art. 255 do Regimento Interno, ouvido o plenário
desta Comissão, realização de reunião de Audiência Pública com a finalidade de ouvir os Senhores Pimenta da
Veiga e José Serra, Ministro das Comunicações e da Saúde, respectivamente. sobre o Sistema de Defesa Nacional
diante de possíveis Atentados Bioterroristas.

Do Senhor Deputado Ezídio Pinheiro que "Requer. com base no artigo 255 do Regimento Interno, a adOÇa0 de
providências necessárias ao comparecimento nesta Comissão, do Senador Waldeck Ornelas e do Presidente da
Dataprev. Ramon Barros Barreto, a fim de prestarem esclarecimentos sobre Denúncias de Irregularidades ocorridas
na Estatal da Previdência - DATAPREV.

Do Senhor Deputado Jovair Arantes Que "Solicita sejam convidados os Representantes das Entidades Nacionais de
Odontologia para debaterem. em Reunião de Audiência Pública, o tema "Odontologia Brasileira: Momento Atual".

Do Senhor Deputado Ivan Paixão que "Solicita a realização de Seminário de Parlamentares Latinos Americanos e
Caribenhos para o Combate ao Tabagismo na Comissão de Seguridade Social e Família".

Do Senhor Deputado Rafael Guerra que "Requer a realização de Audiência Pública para discutir a
Complementação de Despesas Hospitalares e Honorários Médicos. nas Internações em que o paciente optar por
Acomodações Especiais.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação pelo Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 1919-C. DE 1991, que "cria o Programa Nacional
para Atividades de Extensão Universitária em Saúde, na Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO
PARECER: favorável às Emendas de nOs 1 a 4

c - Proposições Sujeitas à Apreciação conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N,o 2.852/00 do Sr. PROFESSOR LUIZINHO e da SI"" IARA BERNARDI - que "dispõe sobre a
concessão de licença especial para gestante em situação de risco e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: favorável com emenda e solicita que o projeto seja, também, distribuído à CTASP.
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 18/04/2001, que apresentou Voto em Separado em 09/05/2001
Encerrada a Discussão

PROJETO DE LEI N° 2.316--AJ96 - do Senhor ELIAS MURAD - que "dispõe sobre os limites máximos dos teores de
nicotina, alcatrão e monóxido de carbono dos derivados do tabaco comercializados no País e dá outras
providências." (Apensados: PL 2506/1996, PL 3155/1997 e PL 3267/1997)
RELATOR: Deputado ENI VOLTOLlN I
PARECER: pela aprovação deste, do PL·2506/1996, do PL-3155/1997, e do PL-3267/1997. apensados, nos termos
do Substitutivo adotado pela CEIC, com subemenda

PROJETO DE LEI N° 2.604/96 - do Sr. JOVAIR ARANTES - que "institui incentivos fiscais para a aquisição de
equipamentos médico-hospitalares, inclusive ambulâncias, e de materiais de construção destinados a instituições
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públicas ou enlidades privadas de assistência à saúde, sem fins lucrativos". (Apensados: PL '125511999, PL
184811999, PL 193911999, PL 304512000, PL 339912000, PL 3915/1997, PL 399211997 e PL 4165/1998)
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: favorável a este com emenda, e contrário ao PL-1255/1999, ao PL-184BI1999. ao PL-1939/1999, ao PL
304512000, ao PL-3399/2000, ao PL-391511997, ao PL-399211997, e ao PL-416511998, apensados
VISTA CONJUNTA aos Deputados Dr. Rosinha, em 24105/00, que apresentou Voto em Separado. em 07106100; e
Jandira Feghali, Que também apresentou Voto em Separado em 31/05100,

PROJETO DE LEI N° 3.018-Al97 - do Sr. SILAS BRASILEIRO - que "proibe a venda de bebida alcoólica num raio de
até 200 (duzentos) metros de estabelecimentos escolares."
RELATORA: Deputada TETt BEZERRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.608/97 - do Sr. AUGUSTO NARDES • que "altera o artigo 18 da Lei nO 9.311, de 24 de
outubro de 1996, que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras providências". (Apensados: PL 214811999, PL 3689/1997, PL
3724/1997, PL 435311998 e PL 446011998)
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário a este, ao PL·2148/1999, ao PL-368911997, ao PL-3724/1997, ao PL-43531'1998, e ao PL
446011998,apensados

PROJETO DE LEI N° 4.085-Al98 - do Sr, ENIO BACCI - que "obriga todas as emissoras de rádio e televisão do pais.
a veicularem propaganda oficial do governo, gratuitamente, nos casos de calamidade e campanhas de saúde
pública".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. em 12108/01

PROJETO DE LEI N.o 14/99 - do Sr. PAULO ROCHA - que "altera o artigo 224 do Decreto-Lei 5452, de primeiro de
maio de 1943- Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 376199 - do Sr. Dr. HI::LIO - que "Altera o art. 77 da Lei nO 6.213, da 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previdência Social, para permitir a percepção de pensão por portador da
deficiência maior de vinte e um anos, ainda que exerça atividade laborativa com rendimento de até dois salários
minimos".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE sA
PARECER: favorável a este e a emenda apresentada na Comissão
VISTA CONJUNTA aos Deputados Eduardo Barbosa e Jorge Alberto. em 31/1012001

PROJETO DE LEI N° 434/99 - do Sr. MAGNO MALTA - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as
drogas entorpecentes e psicotrópicas e sobre prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (DST's) e AIDS a
nivel do 1° e 2° graus de ensino e nos cursos da formação de professores. e dá outras providências." (Apensado: PL
309912000)
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: pela aprovação deste e do PL-3099/2000, apensado, com substitutivo
PROJETO DE LEI N° 975199 - do Sr. POMPEO DE MAnOS - que "obriga os Centros de Habilitação de Condutores
- CHCs, a adaptarem dez por cento de sua frota para o aprendizado da pessoas portadoras de deficiência física e dá
outras providências". (Apensado: PL 151011999)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: favorável a este e ao PL-151011999, apensado, na forma do Substitutivo da Comiss<:lo de Viação e
Transportes.
VISTA concedida ao Deputado Darclsio Perondi. em 10110101

PROJETO DE LEI N° 1.117199 - do Sr. PAULO PAIM - que "dispõe sobre o ressarcimento das despesas decorrentes
de atendimento médico-hospitalar, nas unidades da Rede Pública da União, de pacientes alcançados pela cobertura
de contrato individual ou coletivo com empresas privadas prestadoras de serviços de assistência médica,
administradoras de planos de saúde. seguradoras e congêneres e dá outras providências".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.300199 - da Sra. ANGELA GUADAGNIN - que "acrescenta parágrafos ao art. 260 da Lei nO
8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990." (Apensados: PL 414112001 e PL 488812001)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela rejeição deste. e do PL-414112001, apensado, e pela aprovação do PL-488812001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.337-Al99- do Sr. RONALDO CÉZAR COELHO - que "institui Programa de Apoio a Projetos
de Atendimento de Menores em Situação de Risco Social por meio do Esporte, autoriza a transação de créditos de
natureza tributâria e previdenciâria por entidades de prática desportiva e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
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PARECER: contrário.
VISTA ao Deputado DarcíSio Perondi, em 31/10/01

PROJETO DE LEI Na 2.056/99 - do Sr. SILAS BRASILEIRO - que "estabelece incentivos fiscais para alimentos
integrantes da cesta básica do trabalhador".
RELATOR: Deputado OSMÁNIO PEREIRA
PARECER: favorável a este e contrário à emenda apresentada na Comissão.

PROJETO DE LEI N° 2.132/99 - do Sr. DARCfslO PERONDI- que "cria contribuição destinada a custear pesquisas
e programas de saúde ligados à prevenção e ao tratamento das doenças decorrentes do consumo de cigarros,
charutos, cigarrilhas e de bebidas alcoólicas." (Apensado: PL 4107/2001)
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário a este e ao PL·4107/2001 ,apensado

PROJETO DE lEI N° 2.328/00 - do Sr. SANTOS FILHO - que "allera a Lei nO 9732. de 11 de dezembro de 1998. no
tocante à isenção da contribuição previdenciária para as entidades filantrópicas".
RELATOR: Deputado JOS~ UNHARES
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Darcisio Perondi. em 25/04/2001

PROJETO DE LEI Na 2.629100 - do Sr. FERNANDO CORUJA - que "dispõe sobre a notificação compulsória de
casos de subnutrição às autoridades da área da Saúde Pública".
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA
PARECER: colltrário

PROJETO DE LEI Na 3.202·AlOO - do Sr. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - que "destina reCUrsos das loterias para
atendímento médico-hospitalar especial no exterior".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 12108101

PROJETO DE LEI N.o 3.2n100 - do Sr. GERMANO RIGOTTO - que "dispõe sobre a suspensão da exigência do
crédito decorrente de contribuições previdenciárias, nas condições em Que especifica, e da outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.410/00 - da Sra. ALCIONE ATHAYDE· que "acrescenta inciso ao Art. 16 da Lei nO 6.360. de
23 de setembro de 1.916, para obrigar que os medicamentos de uso contínuo tenham embalagens de pelo menos
trinta unidades".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 12/08101

PROJETO DE LEI N° 3.467100 • do Sr. MARCIO BITTAR • que "acrescenta parágrafo único ao art. 2° da lei n°
9.965, de 27 de abril de 2000. que "restringe a venda de esteróides ou peptideos anabolizantes e dá outras
providências", tornando crime o comércio, o transporte, a guarda, a propaganda, o induzimento ao uso ou a
prescrição dessas substâncias, sem a observância da referida Lei."
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorãvel

PROJETO DE lEI N° 3.682/00 - do Sr. GERALDO MAGELA - que -altera a Lei na 6360, de 23 de setembro de 1916,
obrigando os fabricantes de medicamentos a informarem sobre o interesse em cessar a fabricação de um produto
registrado".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 09/05/2001

PROJETO DE LEI N° 3.799Joo - do Sr. DARCISIO PERONDI • que "acrescenta parágrafo ao artigo 34 da Lei nO
9.656. de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os Planos Privados de Assistência à Saúde e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Na 4.006101 - do Sr. THEM\STOClES SAMPAIO - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
publicação de mensagens educativas sobre os males e os riscos do tabaco e do álcool, em cademos e livros
escolares."
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favoráve
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PROJETO DE LEI N° 4.056/01 - do Sr. DJALMA PAES - que ·obrigatoriedade de exame preventivo de acuidade
auditiva nos alunos matriculados na 1" série de estabelecimentos de ensino fundamental."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: contrario
VISTA à Deputada Rita Camata, em 31/10/2001

PROJETO DE LEI N° 4.146/01 - do Sr. LUIZ BITTENCOURT - que "dispõe sobre a garantia de obtenção de vagas
em creches e escolas públicas para filhos de pessoas portadoras de deficiências, próximas de suas residências."
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.199/01 - do Sr. ALBERTO FRAGA - que "dá nova redação aos arts. 1°, 2°, 5° e 12 e
acrescenta o art. 4°-A e os incisos IV e V no art. 5°, todos do Decreto-Lei nO 938, de 13 de outubro de 1969, e dá
outras providências.·
RELATOR: Deputado ARNALDO FARtA DE SÁ
PARECER: pela aprovação, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.305/01 - da Sra. NAIR XAVIER LOBO - que "dispõe sobre a assistência integral à mulher
grávida vftlma de estupro".
RELA10R: Deputado lET~ BEZERRA
PARECER: pela aprovação

AVISOS

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de lei (Art, 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.940-N97 - do Sr. João Pizzolatti - que "Dispõe sobre o dia Nacional de prevenção do
Álcool e das Drogas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

PROJETO DE LEI N° 5.216/01 - do Sr. Alberto Fraga - que" acrescenta os incisos VI e V no art. 5°, do Decreto
Lei n° 938, de 13 de outubro de 1969 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI

PROJETO DE LEI N° 5.096/01 - do Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a adoção de processos de
automação nas atividades perigosas e insalubres",
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJE10 DE LEI N° 4.367/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que" " acrescenta parágrafo ao art. 17 da Lei na
9.656. de 03 de junho de 1998, obrigando às unidades de saúde, laboratórios e selViços assemelhados contratados
ou credenciados de planos privados de assistência á saúde a prestarem atendimeno de urgência ou emergência,
sem qualquer restrição, aos usuários, mesmo no caso de inadimplência da operadora de planos de saúde".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N° 5.132/01 - do Sr. Elias Murad - que" " dispõe sobre a notificação compulsória de efeitos
colaterais de medicamentos".
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 4.224/01 - do Sr. Leo alcãntara - que" dispõe sobre a exposição do alvará sanitário em
estabelecimentos que vendem alimentos ao público".
RELATOR: Deputado ANG~LA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 5.068/01 - do Poder Executivo - que" " dá nova redaçáo ao inciso 111 do art. 17 da Lei n°
9.311, de 24 de outubro de 1996, que Institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI N° 4.958/01 - do Sr. Fernando GabeJra - que" " .. dispõe sobre 11 classificação dos fármacos
antíiinfecclosos, segundo a sua importância para a saúde humana e para uso veterinário, acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nO 467. de 13 de fevereiro de 1969, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
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PROJETO DE LEI N° 4.483-Al9B - do Sr. Enio Bacci - que" " "proíbe o Poder Público de 'comprar medicamenlos'
de d'lstribuidores, representantes ou outra forma qualquer, a não ser diretamente do laboratório fabricante".
RELATOR: Daputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N° 4.975101 - da Sra. Teima de Souza - que·" .. altera os arts. 2°, 4° e 5° da Lei nO 10.219, de
11 de abril de 2001 e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 5.060/01 - da Sra. Lucia Vânia - que' ... institui normas para concessé'lo de alvará de
funcionamento das instituições de atendimento aos idosos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI Na 4.632198 - do Sr. Germano Rigotto - que" ... "altera dispositivo do art. 22 da Lei na 8.212, de
1991, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1° da Lei na 9,528, de 1997, acrescenta parágrafo ao referido art. 22
da Lei 8.212/91 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DARCrSIO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 4.580/01 - do Sr. Djalma Paes - que" " dispõe sobre a criação do Programa Nacional de
Saúde Vocal do Professor da rede pública de ensino".
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (Art. 119, " e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.407/96 - do Sr. Eduardo Jorge que" Veda a dedução de despesas médicas de qualquer
espécie na apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas flsicas'.
RELATOR: Deputador ORLANDO FANTAZZINI

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

REUNIÃO ORDINÁRIA

HORÁRIO: 0911
LOCAL: Planario 12, Anexo /I

A - Requerimentos:

Do Senhor Avenzoar Arruda, que solicita "a realização de audiência pública para debater a situação dos servidores
públicos anistiados".

Do Senhor Paulo Paim. que solicita 'sejam convidados a comparecer a esta Comissão os representantes de
entidades sindicais e representações de trabalhadores para debater os Projetos de Lei nOs 196/95 e 113-N99".

B· Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

URG~NCIA

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 248·D/98 - Que "disciplina a
perda de cargo público por insuficiência de desempenho do servidor público estável, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável à Emenda nO 1, com subemenda, e conlrário às Emendas nOs 2 e 3

PROJETO DE LEI Na 5.483/01 E EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÂRIO - do Poder Executivo (MSC n°
1.061/01) - que "allera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei na 5.452, de 10

de maio da 1943."
RELATOR: Depulado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: favorável, com substitutivo. a este e às Emendas de Plenário nas 1, 2. 3. 7. 8. 9 e 10, e contrário às
Emendas de Plenaria nas 4, 5 e 6
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PROJETO DE LEI N° 5.526/01- do Poder Executivo (MSC nO 1.081/01) - que "altera o art. 98 da Lei nO 6.880, de 9
de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.440/01 - do Ministério Público da União (MSC PGR nO 001101 - que "allera dispositivos da
Lei nO 9.953, de 4 de janeiro de 2000, reestrutura a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público
da União. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: favorável

AVISO DE PRAZO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1a sessão
Última Sessão: 13/11/01

Substitutivo (Art. 119, " e §1°)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.076/97 - da Sra. Fátima Pelaes - que "dispõe sobre a licença parenta',"
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTlN

PROJETO DE LEI N° 5.299/01 - do Poder Executivo - (MSC nO 935/2001) - que "regulamenta o inciso X do art. 37 da
Constituição Federal, que dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsidias dos servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas
federais."
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

Decurso:
Última Sessão: 09/11/01

sessão

Substitutivo (Art. 119. 1\ e §1 a)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃ.O EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
.COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.666-AJ98 - do Sr. Cunha Bueno - que "altera dispositivo da Lei nO 6.575/78, autorizando a
cessão para entidades de fins filantrópicos dos veículos automotores recolhidos aos depósitos da Polícia Rodoviária
Federal e não reclamados no prazo previsto."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI Na 674-AJ99 - do Sr. Celso Russomanno - que "dispõe sobre a participação e defesa do usuário
dos serviços públicos e dá outras providências"." (Apensados: PL 1.678/1999. PL 1.896/1999 e PL 2.086/1999)
RELATOR: Deputado CANDINHO MATTOS
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quarta-feira 7 56359

Local: plenário nO 11 do anexo 11
Horário: 9h

A - Requerimento:

REQUERIMENTO N° 24/01 - do Sr. Neutan Lima - Que "solicita a realização de audiência pública para discutir as
causas do aumento exagerado de tarifa de ônibus e alteração da planilha, na metodologia de cálculo e na taxa de
ocupação e, ainda, na falta de licitações e Ações Civis Públicas, com a presença dos seguintes convidados:
Presidente da ABRATI, Presidente da CNP, Presidente da FUSPAR, Secretário dos Transportes Terrestres, Dr.
Duciran Van Marsen Farena - Procurador da República, Dr. Amoldo Braga Filho. eX-Consultor Jurídico do Ministério
dos Transportes, Dr. Humberto Celso Habena, ex-Secretário dos Transportes Terrestres. e Dr. Cláudio Monteiro
Considera, Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda".

B • Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.041/01 - da Comlssão de Relações Exleriores e de Defesa Nacional
(MSC nO 1.677100-PE) - Que "aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e () Governo da República da Polônia. assinado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 13 de
março de 2000'.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS
PARECER: favorável

C· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

PROJETO DE LEI N° 4,369/98 - do Sr. Hermes Parcianel/o - que "altera a Lei n° 9.503, de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro· (apensados os PLs. nOs. 4.391/98,4.452/98,4.458/98,4.465/98, 4.710/98,4.718/98,4.870/98,
212/99.524/99.816199,817/99,1.466(99,2.273(99, 2.837/00, 3.931/00, 4.228/01,4.885/0'\ e 5.0BO(01).
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: favorável ao PL nO 4.369/98 e aos de nOs. 4.391/98, 4,452198, 4.465(98. 4.710/98, 4.718/98, 212/99,
816/99. 817/99 e 3.931/00, apensados, com substitutivo, e contrário aos de nOs. 4.458/98, 4.870/98, 524/99,
1.466/99, 2.273/99, 2.837/00,4.228/01,4.885/01 e 5.080/01, apensados, com complementação de voto
VISTA ao DeputadolvyKara em 06.06.01

PROJETO DE LEI NO 3.279/00 - do Sr. De Velasco - que "acrescenta § 2,0 ao art. 80 da Lei nO 9.503, de 23 de
selembro de 1997, Que institui o Código de Trânsito Brasileiro' (apensado o PL nO 3.485/00).
RELATOR: Deputado DU/L10 PISANESCHI
PARECER: favorável ao PL n° 3.279/00 e ao de n° 3.485(00, apensado, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.338/01 - dos Sr5. Paes Landim e Saulo Pedrosa - que "denomina Presidente Juscelino
Kubitschek a rodovia BR-020. Brasrlia-Fortaleza" (apensado o PL nO 4.775101).
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA
PARECER: favorável ao PL nO 4.775/01, apensado, e contrário ao de n° 4.338/01

PROJETO DE LEI N° 4.883/01 - do Sr. Lujz Alberto - que "denomina Aeroporto Internacional de Salvador - Dois de
Julho o aeroporto da Cidade de Salvador, Eslado da Bahia".
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.916/01 - do Sr. Dino Fernandes - que "dispõe sobre o pagamento de dívida da pessoa física
para com o Poder Público na forma que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES
PARECER: contrário
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Local: plenário n° 11, anexo 11
Horario: 11 h

TEMA.:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Novembro de 2001

Assuntos relacionados às possibilidades da Engenharia do Exército Brasileiro na execução de obras de interesse da
segurança e do desenvolvimento nacional

CONVIDADO:

General GLEUBER VIEIRA - Comandante do Exército

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL. 4874/01 •

ESTATUTO DO DESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 5. Anexo 11
Horário: 14h30

Requerimentos:

Do Dep. Jurandil Juarez. solicitando convidar o Advogado-Geral da União, Dr. GILMAR FERREIRA MENDES.

Do Dep. Jurandil Juarez, solicitando convidar o jurista JOS~ AFONSO DA SILVA.

Do Oep. Jurandil Juarez, solicitando convidar o jurista e professor emérito da Universidade Federal do Estado do
Ceará, Dr. PAULO BONAVIDES.

Do Dep. José Rocha, solicitando convidar o jurista ÁLVARO MELLO FILHO.

Do Dep. José Rocha, solicitando convidar o Presldente da OAB, Dr. RUBENS APPROBATO.

Do Oep. José Rocha. solicitando convidar o Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.

Do Dep. José Rocha. solicitando convidar o Presidente do Comilã Paraolímplco Brasileiro.

Do Dep. José Rocha, solicitando convidar o advogado HERALDO PANHOCA.

Do Dep~ José Rocha, solicitando convidar o advogado VALED DE PERRY.

Do Dep. José Rocha, solicitando convidar o Presidente do Clube dos Treze, Dr. FABIO KOFF.

Do Dep. José Rocha, solicitando convidar o Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Dr.
EDUARDO AUGUSTO VIANA DA SILVA.

Do Dep. José Rocha, solicitando convidar o Presidente em exerclcio da CBF. Dr. ALFREDO NUNES.

Do Dep. José Rocha, solicitando convIdar o ex-árbitro de futebol JOSÉ ROBERTO WRIGHT.

PROJETO DE LEI N° 4874, DE 2001 - do Sr. Sílvio Torres - qua "Institui o Estatuto do Desporto". (apensados:
PL.04932/01 PL.05342/01)
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
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COMISSÃO ESPECIAL
PL 3.846/00

AGê:NCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quarta-feira 7 56361

Local: Plenário 7, Anexo"
Horário: 14h

Discussão do Parecer do Relator

PROJ~TO D~ LEI N° 3.~~. de.2000 - do Poder Executivo - 9ue."dispõe sobre a ordenação da aviação civil, cria a
Agência NacIonal de AVlaçao Clvll- ANAC, e dá outras providencias".
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER: iavorável, com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 151-A/95 E APENSADAS

SEGURANÇA PÚBLICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 14h30

Votação dos Destaques

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo N° 151-A, DE 1995· do Sr. Gonzaga Patriota e outros· que "altera a
redação do inciso II do art. 37 e do § 7° do art. 144 da Constituição Federal". (Apensadas as PECs nOs 156·N95.
514-N97 8 613-A/98).
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plená.io 11, Anexo 1i
Horário: 14h

I - Requerimento:

Do Deputado Gonzaga Patriota, que "requer a realização de Seminário sobra a Municipalização de Trânsito, dias 21
a 23 de maio de 2002, no Parque de Exposição da Cidade - Brasília".

11 • Novo Calendário de Campanhas de Educação e Segurança no Trânsito, já aprovadas,
e que deverão ser promovidas no ano de 2002.

111 • Agradecimentos às entidades que apoia.-am as Campanhas de Educação e
Segurança no Trânsito, realizadas no ano de 2001.

REI..ATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
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Local: Plenário 8. Anexo li
Horário: 15h

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 3-A/99 - MANDATOS ELETIVOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Novembro de 2001

I . Elaboração da agenda dos trabalhos.

11 - Requerimentos:

Do Deputado Coriolano Sales que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em reumao
de Audiência Pública, o Professor Josaphat Marinho, a fim de fazer exposição sobre as Propostas dl> Emendas à
Constituição em apreciação deste órgão Técnico.

Do Deputada João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer e esta Comis~ão Especial. em Reunião
de Audiência Pública, o Presidente do Partido da Frente Liberal- PFL· Senador Jorge Bomhausen.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública, o Presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB • Deputado Mimei
Temer.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer e esta Comissão Especiai, em Reunião
de Audiência Pública, o Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Deputado Jose Aníbal.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública. o Presidente do Partido dos Trabalhadores - PT - Deputado José Dirceu

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública. o Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro - PTs - Deputado José Cartos Martinez.

Do Deputado João Almeida que "requer Que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública, o Presidente do Partido liberal- PL - Deputado Valdemar Costa Neto.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública. o Prasidente do Partido Popular Socialista - PPS - Deputado Rorberto Freire.

Do Deputado João Almeida que ·requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Raunião
de Audiência Pública. o Presidente do Partido Social Liberal - PSL - Deputado Luciano Bivar.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esla Comissão Especial, em Reunião
de Audiência Pública. o Presidente do Partido Comunista do BcasilPcdoB - Sr. João Amazonas de Souza pooroso.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública. o Presidente do Partido Democrático Trabalhista· por -Sr. Leonel de Moura Brizola.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública, o Presidente do Partido Progressista Brasileiro - PPB - Sr. Paulo Maluf.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja conl/idado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública, o Presidente do Partido Socialista Brasileiro - PSB - Sr. Miguel Arraes.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial em Reunião
de Audiência Pública, o Presidente do Partido Trabalhista Nacional- PTN - Sr. Dorival de Abreu.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial, em Reunião
de Audiência Pública. o Presidente do Partido Humanista da Solidariedade - PHS - Sr. Paulo Roberto Matos.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública. o Presidente do Partido Social Democrata Cristão - PSDC - Sr. José Maria Eymael.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública. o Presidente do Partido Verde - PV - Sr. José Luiz de França Pena.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer e esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública, o Dr. WALTER RAMOS DA COSTA PORTO, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral.

Do Deputado João Almeida que "requer qua seja convidado a comparecer a esta ComiSSão Especial, em Reunião
de Aud1ência Pública, o Prolessor JAIRO N1COl.AU - Professor de Ciência Politica do Instituto Un'versitário de
Pesquisa do Rio de Janeiro -IUPERJ.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a oomparecer a esta Comissão Especial. em Reunião
de Audiência Pública, o Sr. Rogério Schmitl. Cientista Polftico Professor da USP.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial. em Reuniao
de Audiência Pública, o Dr. CARLOS RANULFO- Cientista Politico e Professor da UFMG.
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Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial, em Reunião
de Audiência Pública, a Ora. LuclUA ALMEIDA NEVES· Cientista Político e Professor da UFMG.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial, em Reunião
de Audiência Pública, o professor ANDRÉ MARENCO DOS SANTOS - Cientista Politico e Professor da U!=RGS.

Do Deputado João Almeida que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial, em Reunião
de Audiência PubHca, o Professor DAVID FLEISCHER - Cientista Político e Professor da UnS.

Do Deputado Paulo Octávio que "requer que seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial, em Reunião
de Audiência Pública, o Exmo SI'. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro NELSON JOBIM.

IIL - Eleição do 3° Vice-Presidente.

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso: 7a Sessão
Última sessão: 12111101

Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 262, § 3°)

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 3-A, DE 1999 - do Dep. Paulo Octávio - Que "Altera os artigos 27,
28, 29. 44 e 82 e introduz disposições transitórias de forma a fazer coincidir os mandatos eletivos que menciona e
atribuí-lhes novo período de duração". (Apensados: PECs nOs 6199, 30/99, 38199,45/99,55199,69/99.74/99.102/99,
114/99,132199,140/99,162/99.178/99,1861996216/00).
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-Al01 - PRORROGAÇÃO DA CPMF

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso; 10a Sessão
Última sessão: 07/11/01

Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, § 3°)

PROPOSTA JE EMENDA ACONSTITUIÇÁO N° 407 -A.• DE 2001 - do Poder Executivo - que "acrescenta artigo 84
ao Alo das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado DELFIM NETTO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 598-Al98 - IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso:: 7a Sessão
Última sessão: 12111101
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Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, § 3°)

Novembro de 2001

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 589-A, DE 1998 - do Sr. Paulo Lima e outros, que "altera a
redação das letras "a", "b", "e", "d" do inciso VI do § 3° do art. 14 da Constituição Federal". (Apensado: PEC nO
344/01)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

CPI-- SIVAM

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 14h

1. Audiência Pública
DEPOENTE:

Sr. MARCELO LEITE BRAGA. Agente da Policia Federal.

2. Requerimentos:

Do Sr. Deputado CONFÚCIO MOURA, que "requer seja determinado à Receita Federal a quebra do sigilo fiscal
do Sr. Júlio César Gomes dos Santos";

Do Sr. Deputado CONFÚCIO MOURA, que "requer seja determinada à Agência Nacional de Telecomunicações
a quebra do sigilo telefônico do Sr. Júlio César Gomes dos Santos"; e

Do Sr. Deputado CONFÚCIO MOURA, que "requer seja determinado ao Banco Central do Brasil a quebra do
sigilo bancário do Sr. Júlio César Gomes dos Santos".

CPI· PROER

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 14h

Audiência Pública
DEPOENTE:

Sr. JOSÉ EMluo PASSOS CARVALHO QUINTAS, ex-Membro do Conselho Diretor-RAET e ex-liquidante do
Banco Nacional.

CPI·OBRASINACABADAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 14, Anexo"
Horário: 14h

Discussão e votação do Relatório Final.
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Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 14h30min

1. Requerimentos:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CPI - BANESPA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quarta-feira 7 56365

Requerimento n° 26/01, do Deputado RICARDO BERZOINI, que requer sejam realizadas audiências públicas
na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, nos próximos dias 12, 13 e 14 de novembro, para oitiva das
seguintes testemunhas:

ARTEMIO BERTHOLlNI, do Consórcio Fipecafi;
ARY OSWALDO MAnOS FILHO, do Consórcio Fipecafi;
IVAN DE SOUZA, Vice-Presidente da Booz. Allen & Hamilton do Brasil;
PEDRO MANFRIN, Representante da Empresa Delloyd Touch;
WALTER APPEL, Presidente do Consórcio fator;
VENILTON TADINI, Coordenador do Consórcio e Representante do Banco Fator S.A.;
CARLOS JOS~ DE ALMEIDA, Deputado Estadual do PT/SP;
ANTONIO Ct=SAR RUSSI CALEGARI, Deputado Estadual do PSB/SP;
JOÃO ROBERTO EGYDIO PIZA FONTES, Advogado;
MARCO VINICIO PETRELLUZZI, ex-Assessor Jurídico do ex-Governador Mário Covas:
MARCELO TERRAZA, Técnico de Subsede do DIEESE;
JORGE OKAMURA, Servidor aposentado do Banespa;
FIDEO MIYA, Jornalista da Gazeta Mercantil:
YOSHIAKl NAKANO, ex-Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo;
BRUNO NARDINE, ex-Presidente das empresa Nardine;
KAZUO KATAYAMA, Representante da Cooperativa Agrícola de Cotia;
KEYRO SIMOMOTO, Representante da Cooperativa Agrícola de Cotía;
ANTONIO JOSÉ BARRETO DE PAIVA, ex-Diretor de Assuntos Internacionais do Banespa;
GABRIEL JARAMILLO, Presidente do BancoSantander; e
FERNANDO MAIDA DALL'ACQUA, Secretário de Fazenda do Estado de São Paulo.

Requerimento nO 28/01, dos Deputados IARA BERNARDI E RICARDO BERZOINI, que requer seja intimado a
prestar depoimento na Comissão, na qualidade de testemunha, o Senhor ALEXANDRE PAES DOS SANTOS,
Proprietàrio da APS Consultoria, a fim de esclarecer fatos relativos ao objeto de investigação desta Comissão; e

Requerimento nO 29/01. dos Deputados IARA BERNARDI E RICARDO BERZOINI, que requer seja inlimado a
prestar depoimento na Comíssão, na qualidade de testemunha, o Senhor HUGO BRAGA. ex-Assessor
Parlamentar do Ministério da Fazenda, a fim de esclarecer fatos envolvendo esta Comissão.

2. Audiência Pública
OITIVA DE TESTEMUNHA:

Sr. CLAUDIO NESS MAUCH, ex-Diretor de Fiscalização Financeira do Banco Central do Brasil.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCAUZAÇAO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 4° dia
Último dia: 11/11/2001
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PROJETO DE LEI N° 38/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 10.034.000,00 (dez milhões, trinta e quatro mil reais), para reforço
de dotação constante do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 39J2001-CN. que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de R$ 20.542.003,00 (vinte milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e três reais). para
reforço de dotações constantes do orçamento vigente:

PROJETO DE LEI N° 40/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura,
crédito suplementar no valor de R$ 1.786.495,00 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa
e cinco reais), para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.·

PROJETO DE LEI N° 4112001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educação
e da Cultura, crédito especial no valor global de R$ 7.619.637,00 (sete milhões, seiscentos e dezenove mil,
seiscentos e trinta e sate reais), para os fins que especifica,"

PROJETO DE LEI N° 42/2001-CN, que "abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor de diversas
Companhias Docas e da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. crédito suplementar no
valor total de R$ 24.180.816,00 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta mil e oitocentos e dezesseis reais), para os
fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 43/2001-CN, que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 108.627.877,00 (cenlo e oito milhões, seiscentos e
vinte e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais), para reforço de dolações consignadas nos orçamentos vigente".

PROJETO DE LEI N" 44/2001·CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, crédito especial no valor de R$ 4.727.188.012,00 (quatro bilhões, setecentos e vinte e sete milhões, cento e
oitenta e oito míl e doze reais), para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 45!2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito su plementar no valor de R$ 189.782.235,00 (cento e oitenta e nove milhões, setentos e oitenta
e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais). para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 4612001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura,
crédito especial no valor de R$ 9.912.000,00 (nove milhões, novecentos e doze mil reais), para os fins que
especifica."

PROJETO DE LEr N° 47/2001-CN, que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. em favor do
Ministério do Trabalho e Emprego. crédito suplementar no valor de R$ 7.416.264,00 (sete milhões, quatrocentos e
dezesseis mil, duzentos e sessenta e quatro reais). para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 48/2001-CN. que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda.
do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento 6 Gestão e do Desenvolvimento
Agrario, crédito suplementar no valor global de R$ 57.164.152,00 (cinqüenta e sete milhões, canto e sessenta e
qualro mil, cento e cinqüenta e dois reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 49/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito suplementar no valor de R$ 40.059.186.00 (quarenta m'llhões, cinqüenta e nove mil, cento e oitenta e seis
reais), para reforço da dotações constantes do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 50/2001-CN, que "abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor do Banco do
Estado do Piaui S/A., crédito suplementar no valor total de R$ 1.126.348,00 (um milhão. cento e vir,te e seis mil.
trezentos e quarenta e oito reais), para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 51/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia. crédito suplementar no valor de R$ 21.626.177,00 (vinte e um milhões, seiscentos e vinte e seis mil,
cento e setenta e sete reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente:

PROJETO DE LEI N° 5212001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no valor de R$ 1.226.500,00 (um milhão, duzentos e vinte
e seis mil e quinhentos reais). para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 5312U01-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 3.902.410.00 (três milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e
dez reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 54/2001-CN, que "abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Companhia Docas do Rio
de Janeiro - CDRJ, crédito especial no valor de R$ 600.830.00 (seiscentos mil e oitocentos e trinta reais), para os
fins que especifica."
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PROJETO DE LEI N° 55/2001-CN, que "abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor da Caixa
Econômica Federal, crédito suplementar no valor de R$ 882.213,00 (oitocentos e oitenta e dois mil e dUlenlos e
treze reais), para os fins que especifica:

PROJETO DE LEI N° 56/2001-CN, que "abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor da Caixa
Econômica Federal, crédito especial no valor de R$ 439.519.186,00 (quatrocentos e trinta e nove milhões,
quinhentos e dezenove mil e cento e oitenta e seis reais), para os fins que especifica.·

PROJETO DE LEI W 57f2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 58/2001·CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor do Minislério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$ 9.984.000,00 (nove milhões, novecentos e oitenla e qualro mil reais),
para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 59/2001-CN, que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da
Presidência da República e dos Ministérios de Minas e Energia, das Comunicações e do Meio Ambiente, crédito
suplementar no valor global de R$ 59.714.888,00 (cinqüenta e nove milhões, setecentos e quatorze mil, oitocentos
e oitenta e oito reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° GOf2DD1-CN, que "abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de reais), para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 61f2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de R$ 49.276.943,00 (quarenta e nove milhões, duzentos e setenta e seis mil,
novecenlos e quarenta e lrês reais),
para reforço de dotações constantes do orçamenlo vigente."

PROJETO DE LEI N° 62/2001-CN, que "abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Previdência e Assistência Social, crédito especial no valor de R$ 550,000,00 (quinhentos e cinqüenla mil reais),
para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 63/2001-CN, que "abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Minislério
da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de R$ 44.872.297,00 (quarenta e qualro milhões,
oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais), para reforço de dotações constanles do orçamento
vigente."

PROJETO DE LEI N° 64/2001·CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de R$ 118.199.029,00 (cento e dezoito milhões, cento e noventa e nove mil, vinte e
nova reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente:

PROJETO DE LEI N° 65/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda,
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exlerior, do Planejamento, Orçamento e Gestão e de Operações Oficiais
de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$ 56.135.409,00 (cinqüenta e seis milhões, cento e trinta e cinco
mil, quatrocenlos e nove reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento:

PROJETO DE LEI N° 66/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República
e dos Ministérios de Minas e Energia, do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no valor
global de R$ 79.318.140,00 (setenta e nove milhões, trezentos e dezoito mil, cenlo e quarenta reais), para reforço de
dotações constantes do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 67/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 114.391.472.00 (cento e quatorze milhões, lrezentos e noventa e
um mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente:

Decurso;' 3° dia
Último dia: 1211112001

PROJETO DE LEI N° 68/2001-CN, Que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 81.753,00 (oitenta e um mil, setecentos e cinqüenta e três reais), para reforço de
dotações constante do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 69/2001-CN, Que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder
Executivo crédito suplementar no valor global de R$ 85.314.967,00 (oitenta e cinco milhões, trezentos e quatorze
mil, novedentos e sessenta e sete reais), para reforço de dOlações consignadas no orçamento vigente."
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PROJETO DE LEI N° 70/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Minislério das Relações
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 94.894.000,00 (noventa e quatro milhões. oitocentos e noventa e
quatro mil reais), para reforço de dotaçoos consignadas no vigente orçamento."

Decurso: 20 dia
Último dia: 1311112001

PROJETO DE LEI N° 71/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de R$
241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais), em favor do Ministério Público da União, para os fins que
especifica ."

PROJETO DE LEI N° 7212001-CN, que "abre Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor global de R$
4547.578,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais), em favor da
Câmara dos Deputados e da Justiça Eleitoral para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 73/:2001·CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da PresidÊlncia da República,
crédito suplementar no valor de R$ 11.152.089,00 (onze milhões, cento e cinqüenta e dois mil, oitenta e nove reais),
para reforço de dotações constantes do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 74/2001-CN, que "abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 356.964.650,00 (trezentos e cinQuenla e seis milhões, novecentos e
sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 75/2001-CN, Que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 110.890.528,00 (cento e dez milhões, oitocentos e noventa
mil, quinhentos e vinte e oito reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento."

Decurso: 1° dia
Último dia: 1411112001

PROJETO DE LEI N° 76/20D1-CN, que "abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor de diversas
empresas do Grupo PETROBRÁS, crédito suplementar no valor total de R$ 1.868.890.880,00 (um bilhão, oitocentos
e sessenta e oito milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta reais), para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 77/2001-CN, Que "abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor de diversas
empresas do Grupo PETROBRAs, crédito especial no valor total de R$ 675.193.444,00 (seiscentos e setenta e
cinco milhões, cento e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), para os fins Que especifica."

PROJETO DE LEi N° 78/2001-CN, que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos Órgãos dos Poderes legislativo, Executivo e Judiciário e do Ministério Público da União. crédito
suplementar no valor global de R$ 46.156,056,00 (quarenta e seis milhões, cento e cinqüenta e seis mil, cinqüenta e
seis reais), para reforço de dotações constantes no orçamento vigente.

PROJETO DE LEI N° 79/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda,
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão e de Transferência a
Estados, Distrito Federal e Municípios. crédito suplementar no valor global de R$ 25.938.951.00 (vinte e cinco
milhões, novecentos e trinta e oito mil, novecentos e cinqüenta e um reais), para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° aO/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios áa Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento,
Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento Agrario, crédito suplementar no valor global de R$ 120.940.467,00
(cento e vinte milhões, novecentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 81/2001-CN, que "abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
da Saúde, crédito especial no valor de R$ 3.126.286,00 (três milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e
seis reais), para os fins Que especifica."

PROJETO DE LEI N° 82/2001-CN, que "abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor de diversas
empresas estatais federais, crédito suplementar no valor de R$ 103.592.318,00 (cento e três milhões, quinhentos e
noventa e dois mil e trezentos e dezoito reais), para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI N" 83/2001-CN, que 'abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário. crédito suplementar no valor
global de R$ 35.702.324,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e dois mil. trezentos e vinte e quatro reais), para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento."



Novembro de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 56369

PROJETO DE lEI N° 84/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial na valor de R$ 24.000.000,00 (viote e quatro milhões de reais), para os fins que
especifica."

PROJETO DE LEI N° 85/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Esporte e
Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 30.078.981,00 (trinta milhões, setenta e oito mil, novecentos e oitenta e
um reais), para reforço de dotações constantes do orçamento vigente.'

PROJETO DE LEI N° B6/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da Unlao, em favor dos Ministérios da Fazenda,
Desenvolvimento, Indústria e Comércio El(terior e Encargos Financeiros da União. crédito especial no valor global de
R$ 130.704,260,00 (cento e trinta milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e oitenta reais), para os fins que
especifica."

PROJETO DE LEI N° 87/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União, crédito suplementar no valor da R$ 345.00B.740,OO (trezentos e quarenta e cinco milhões, oito mil e
setecentos e quarenta reais). para reforço de dotação consignada no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 88/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito especial no valor de R$ 101.516.600,00 (cento e um
mHhões, quinhentos e dezoito mil e seiscenlos reais), para os fins que especifica,'

J:'ROJETO DE LE:I N° B912001-CN, que "abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor global de R$
1.943.620.937.00 (um bilhão, novecentos e quarenta e três milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos e trinta e
sete reais) para reforÇO de dotações constantes do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N° 9O/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$
1.469.532,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nOVe mil, quinhentos e trinta e dois reais), para reforço de
dotação constante do orçamento vigente."

PROJETO DE LEI N" 91/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para os
fins que especjfjca. "

PROJETO DE LEI N° 9212001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito especial no valor de R$ 8.000.000,00 (aito milhões de reais), para as fins que especifica."

PROJETO DE LEI N° 93/2001-CN, Que "abre ao Orçamento Fiscal da União. em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 1.800.000.00 (um milhão e oitocentos mil reais). para reforço de
dotações constantes do orçamento vígente:

PROJETO DE LEI N° 94/2001-CN, que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito
suplementar no valor global de R$ 7.063.992,00 (sete milhões, sessenta e três mil, novecentos e noventa e dois
reais), em favor de diversos Orgãos do Poder Judiciário, para reforço de dotações constantes do orçamento
vigente."

PROJETO DE LEI N° 95/2001-CN. que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia. do Ministério da Defesa e de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municlpios, crédito suplementar no valor global de R$ 157.926359,00 (cento e cinqüenta e sete milhões,
nuvecentos a vinte e seis mil. trezentos e cinqüenta e nove reais), para reforça de dotações constantes dos
orçamentos vigentes."

PROJETO DE LEI N° 96/2001-CN, que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios da Educação, da Previdência e Assitência Sociel, da Saúde, da Cultura e do Trabalho e Emprego, crédito
suplementar no valor global de R$ 975.916.257,00 (novecentos e setenta e cinco milhões, novecentos e dezesseis
mil. duzentos e cinqüenta e sete reais), para reforçO de dotações constanles dos orçamentos vigentes."

PROJETO DE LEI N° 97/2001-CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédilD suplementar no valor de R$ 39.146.439.00 (trinta e nove milhões, cento e quarenta e seis mil,
Quatrocentos e trinta e nove reais), para reforÇO de dotações consignadas no vigente orçamento."

PROJETO DE LEI N° 98/2001-CN, que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da
Presidência da República e dos Ministérios de Minas e Energia. do Meio Ambiente e da Integração Nacional. crédito
suplementar no valor global de R$15B.659.139.00 (cento e cjnqüenta e oito milhões, seiscentos e cinqüenta e nove
mil, cento e trinta e nove reais), para reforÇO de dotações constantes dos orçamentos vigentes."

PROJETO DE LEI N° 99/2001-CN, que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e do Ministério Público da União, crédito suplement~r

no valor global (\e R$ 6.138.765.104,00 (seis bilhões, cenlo e lrinta e 0;10 milhões, setecentos e sessenta e cinco mil,
cento e quatro reais), para reforço de dotações consignadas nos orçamentos vigentes."

PROJETO DE LEI N° 100/2001·CN, que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito suplementar no valor de R$ 64.849.851,00 (sessemta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil,
oitocentos e cinqüenta e um reais), para reforço de dotação constante do orçamento vigente."
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IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA As COMISSÕES
EM 06/11/2001:

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:
PROJETO DE LEI N° 5.357/2001
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.168/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.169f2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.170f2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1.181f2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.18212001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.190/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.191/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.192/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.19412001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.195/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.196/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.197/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.201/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.202/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.203/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.204/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.208/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.209/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.210/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.211/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.21212001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.213/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.215/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.226/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.228/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.229/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.231/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.266/2001
PROJETO DE LEI N° 5.145/2001
PROJETO DE LEI N° 5.368/2001
PROJETO DE LEI N° 5.374/2001
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:
PROJETO DE LEI N° 5.160/2001
PROJETO DE LEI N° 5.37212001
Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
PROJETO DE LEI N° 5.150/2001
PROJETO DE LEI N° 5.292/2001
PROJETO DE LEI N° 5.324/2001
PROJETO DE LEI N° 5.341/2001
Comissão de Minas e Energia:
PROJETO DE LEI N° 5.147/2001
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI N° 5.260/2001
PROJETO DE LEI N° 5.269/2001

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI N° 5.156/2001
PROJETO DE LEI N° 5.263/2001
PROJETO DE LEI N° 5.37712001
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI N° 5.381/2001

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 17 minutos.)



Oficie-se ao autor da questão de or
dem e, após, publique-se.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

Publique-se.
Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

DESPACHO DO PRESIDENTE

Questão de Ordem n° 578, de 2001 - Despacho
do Presidente

O Deputado Ursicino Queiroz formulou questão
de ordem na sessão da Câmara dos Deputados de 17
de outubro de 2001, indagando sobre qual atitude
será tomada por esta Casa em relação ao parecer
emitido pela Advocacia-Geral da União sobre a
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COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA Emenda Constitucional n029, de 2001, que, a pretex
to de interpretá-Ia, teria contrariado a mens legis que
a orientou, sendo que dito parecer ostenta caráter
normativo e tem como conseqüência direta a redução
significativa de recursos para a área da saúde.

Tal como assentei na ocasião em que a questão
foi formulada, considero que a matéria encerra certa
complexidade, demandando acurado exame antes da
adoção de qualquer medida no âmbito desta Casa.

Assim, hei por bem de determinar a formulação
de consulta à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, de conformidade com o disposto no art.
32, inciso 111, alínea c, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

A Presidência comunica o recebimento do abai
xo-assinado "Campanha Jubileu por um Milênio sem
Dívidas", acompanhado de mais de 250 mil assinatu
ras, solicitando aprovação do Projeto de Decreto Le
gislativo nO 645/2000, a respeito de Convocação de
Referendo sobre a Dívida Externa.

A TOS DO PR..ESIDENTE
A...P<:>STII......A.

O Diretor do Depa.:rta..rr1ento de Pessoal
da Câmara. dos I:>epu"1:a.dos declara que o servidor
FER..N".A.NI:>O 13.A.R.BOSA... DE :rvIELü NETO es1:á..
sendo :norrJ...ea..do pa.ra. exercer <:> cargo de A...ssessor
Técn..ico .A.dju.n.1:o D, CNE-14,. no Gabi.n.ete do Prirn.:eiro
Vice-Presidente, e não Assessor ..A..d.:n:1i:n..is1:ra1:ivo
.A...djLl.rJ...t:o :O,. C~E- lo. 4", C<:>rr:J.O consta." con...forrn..e Âo.1:o do
Presiden1:e de 22 de :tcevereiro de 2001.. publicado no
I:>iá.rio da.. C.ãxn.ara dos Depu..tados de 23 de fev-ereir<.> de
2.001_

Depa:rt:.a:t:n.en..1:O de Pessoal" 05 de no"Vern.bro de 2001.. ..

..A.. FILFIC>

..APOSTrLA
O Diretor do r::>epart::arn.eru:o de Pessoa.l

da. Cã~ara dos Deputados declara. q-ue o servi.dor
:rv.r..A.R..CE·LO O:LIVEt=R.....A..... :OE AZE"V"E..DO está. sendo
design.ado 2<> s'Ubs~i"1:u:1:o da.. r::>iretora,. "FC-O?,. na.
Coordenação de Audit:oria. de Licitações" Contratos e
Pa.trirn.ô-n...io,. da... Secretaria. de Con.trole Lutemo"
con.:f:o:rrn..e A..1:0 do Preside:n.te <le 24 de CH.1t"u..O-rO de 2001..,.
publicado no Diário da CâIr.1ara dos..Deputados de 25
de ou:t:L10ro ele 2.001_

:Departarn.ent:o de Pessoal, 05 de no-v-ernbro de 2001.
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o PRESIDENTE
Novembro de 200\

DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

a:::-tigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, àe 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito o Ato de 15 de

outubr.'o de 2001, publicado no Diário da Câmara dos Deputados

de 16 de outubro de 2001, que ·~xonerou CARLA GUIMARÃES SOUZA,

do cargo de Jl..ssessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, na Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 06 de rovembro de 2001.

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

j unho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

SIGEFREDO NOGUEIRA DE VASCONCELOS, ponto na 110.667, do cargo

de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Procuradoria

Parlamentar.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 06 de novembro de 2001.

) 'WcS..-
cro NEVES

I?residente
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o PRESIDENTE DA
Quarta-feira 7 56373

.....
CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea lia", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonera~, de acordo com o artigo 35,

item l, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VICTOR EGON

LOMB, ponto na 113.027, do;:cargo de Assistente Técnico de
·1

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exerce no Gabihete do Quarto-Secretário.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em OG de novembro de 2001.

A
r

ô-
CIO NEVESpresigy

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea lia", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

ROBERTO CARNEIRO DUARTE, ocupante de cargo da Categoria
"

funcional de Analista Leg:~slativo atribuição Técnica

Legislativa, Padrdo 45, ponto na 3.907, da funçdo comissionada

de Assessor Técnico, FC-07, d~ Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia na Diretoria Administrativa, a partir

de 10 de novembro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 06 de novembro

A6J~'CIO NEVES
Presidente

de 2001.
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DEPUTADOS,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
.....

O PRESIDENTE DA <:AMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

Novembro de 2001

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 1l de

dezembro de 1990,

RESOLVE nom~ar, na forma do artigc 9°,

i t em 1 I , da Le i n° 8 . 112 , c i tada, GALEANDRO BItAGA LORBNZlNI

para exercer, na Coordenação 'de Programas Especiais, do

Departamento de Pessoal, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo Ato da Mesa nO 76, de 07 de junho de

2001.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 06 denove:ml:J;ro de 2001.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° B.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo go,

item 11, da Lei n° 8.112, citada; ~CELLO ALCESTB DE ALMEIDA

para exercer, na Coordenação ·de Programas Especiais, do

Departamento de Pessoal, o cargo de ABsistente Técnico de

Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Camara dos

Deputados, criado pelo Ato da Mesa nO 76, de 07 de junho de

2001.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em Q6 de novembro de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item r, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 de dezembro

de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item II, da Lei na 8.112, citada, MARCa CA'l'ALANO c~ para

exercer, no Gabinete do Lider do Partido Liberal, o cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da

C~mara dos Deputados, criado pelo artigo la do Ato da Mesa na

58, de 22 de março de 2001.

cÂMARA DOS D8PUTADOS, em 06 de noveJijbro de 2001.

DEPUTADOS,

)~ªtCIO NEVES
Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item l, alinea daR, do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6" da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nOllJear, na forma do artigo 9°,

item II, da Lei nO 8.112, citada, PEDRO DE ALCÂNTARA COUTO

JÚNIOR para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Ahjunto D, CNE-15, do Quadro de
·i

Pessoal da Câmara dos Deputados,' criado pelo artigo 1" do Ato

da Mesa na 61, de 10 de abril de 1997, combinado com o

parágrafo único do artigo lOdo Ato da Mesa n Q 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 06 de novembro de 2001.

)~OrIa NEVES
residente
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DEPUTADOS,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
....

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuiçOes que lhe confere o

Novt:mbro de 2001

artigo 1°, item I, alinea Ra", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo

9°, item lI, da Lei n° 8.112, citada, VICTOR EGON LOMB para

exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de Assessor

Técnico Adjunto S, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 37, de 30

de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 06 de novembro de 2001.

J,~10 NEVE
President

....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, a1inea ~aa, do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO a.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução, nO 21, de 4 de novembro de 1992,

ROBERTO CARNEIRO DUARTE, oCupante de cargo da Categoria
I

Funcional de Analista Legislativo atribuição Técnica

Legislativa, Padrão 45, ponto n° 3.907, para exercer, a partir

de 10 de novembro do corrente ano, na Coordenação de

Treinamento, do Centro de Formação, Treinamento e

Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos Deputados, a

função comissionada de Diretor, FC-07, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, transformada pelo Ato da Mesa n° 37, de

30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 06 de novembro

A~;{p'CIO Ni;VE
President

de 2001.
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.Ao

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS,
artigo l°, item I,

junho de 1990, e

dezembro de 1990,

no uso das atr':buições que lhe con:ere o

alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

o artiço 6° àa Lei n° 8.112, de 11 de

RESOLVE des ignar PAULO CEZAR GONÇALVES

GUERREIRO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de ~écnico
,

Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 27,

ponto n° 5.869, 2° substituto do 2hefe da Seção de Deveres e

Direitos, FC-05, da Coordenação de Legislação de Pessoal

Estatutário, do Depa~tamento de Pessoal, do Quadro de Pessoal

da Câma-ra dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a

partir de 17 de outubro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em Q6 de nove::mf:lro de 2001.
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET)
DO BANESPA - BANCO DO ESTADO DE

SÃO PAULO S.A - (CPI BANESPA)

Ata da 138 reunião, realizada em 31 de outu
bro de 2001

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano
de dois mil e um, às doze horas e nove minutos, no
plenário cinco do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, ordinariamente, a Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar várias
irregularidades praticadas durante a Vigência do
Regime de Administração Especial Temporária
(RAET) do Banespa - Banco do Estado de São Paulo
S.A, criada pelo requerimento de CPI n° 5 de 1999.
Compareceram os Deputados: Bispo Wanderval, Chi
co Sardelli, Corauci Sobrinho, Iara Bernardi, João
Eduardo Dado, Julio Semeghini, Kincas Mattos, La
martine Posella, Luiz Antonio Fleury, Marcelo Barbie
ri, Ricardo Berzoini, Robson Tuma e Veda Crusius,
Titulares; e os Deputados Alex Canziani, José Pimen
tel, Léo Alcântara, TeIma de Souza e Wagner Salusti
ano, Suplentes. Compareceram ainda os Deputados
Benito Gama e Marcos Cintra, Não-Membros. Deixa
ram de comparecer os Deputados: Basílio Villani, Cel
so Russomanno, Cunha Bueno, José de Abreu e Ro
land Lavigne. Verificada a existência de quorum regi
mental, o Presidente, Deputado Luiz Antonio Fleury,
declarou abertos os trabalhos. Ata: Tendo em vista a
distribuição de cópias da ata da décima segunda reu
nião, o Presidente indagou sobre a necessidade de
sua le~ura. Os Deputados Marcelo Barbieri e Ricardo
Berzoini solicitaram a dispensa da leitura. A ata foi co
locada em discussão. Não havendo oradores inscri
tos, o Presidente a submeteu à votação, a qual foi
aprovada. Expediente: O Presidente fez distribuir sú
mula das correspondências recebidas e informou que
os documentos encontram-se à disposição na Secre
taria da Comissão. Ordem do Dia: Item 1) Apreciação
de Requerimentos; Item 2) Audiência Pública para a
tomada de depoimento, na qualidade de testemunha,
do Senhor Alkimar Ribeiro Moura, ex-Diretor de Políti
ca Monetária do Banco Central do Brasil. Dando início
ao item 1 da Pauta, o Presidente submeteu ao Plená
rio o Requerimento nO 20, do Deputado Bispo Wan
derval, que requer seja intimado a prestar depoimen
to na Comissão, na qualidade de testemunha, o Se
nhor Michael Paul Zeitlin, representante da Empresa
Vega Sopave S/A. Em votação, o requerimento foi

aprovado. Requerimento n° 21, do Deputado Ricardo
Berzoini, que requer seja intimado a prestar depoi
mento na Comissão, na qualidade de testemunha, o
Senhor Eduardo Guimarães, ex-Presidente do Ba
nespa. Em votação, o requerimento foi aprovado.
Requerimento nO 24, do Deputado Marcelo Barbieri,
que requer seja intimado, na qualidade de testemu
nha, o Senhor Marco Vinício Petrelluzzi, ex-Assessor
Jurídico do ex-Governador Mário Covas. Em votação,
o requerimento foi aprovado. Requerimento n° 26, do
Deputado Ricardo Berzoini, que requer sejam realiza
das audiências públicas na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, nos próximos dias 12,13 e 14
de novembro, para oitiva de testemunhas. Em vota
ção, o requerimento foi aprovado. Passando ao item 2
da Pauta, o Presidente convidou a testemunha a to
mar assento à mesa e solicitou-lhe que prestasse o
juramento, em atendimento ao artigo 203 do Código
de Processo Penal. Em seguida, o Presidente infor
mou-lhe das penas previstas no Código Penal para o
crime de Falso Testemunho. O Presidente passou a
palavra ao Senhor Alkimar Ribeiro Moura por até vin
te minutos, caso quisesse fazer uso da palavra antes
de responder às perguntas dos Deputados. A teste
munha dispensou o uso da palavra e se pôs à disposi
ção para responder aos questionamentos dos parla
mentares. Interpelaram a testemunha os Deputados:
Robson Tuma, Relator; Lamartine Poselia, Marcelo
Barbieri, Julio Semeghini, Ricardo Berzoini, Iara Ber
nardi, Veda Crusius, João Eduardo Dado e Luiz Anto
nio Fleury. A Deputada Veda Crusius levantou ques
tão de ordem sobre a possibilidade de liberar a teste
munha do compromisso com a verdade. Usou da pa
lavra para contraditar o Deputado Ricardo Berzoini.
Debateram o assunto os Deputados Marcelo Barbieri,
Robson Tuma e Marcos Cintra. O Presidente informou
que já havia ocorrido idêntica situação no depoimento
do Sr. João Alberto Magro quando, por sugestão des
ta Presidência, a testemunha foi liberada do compro
misso com a verdade, em razão de que as respostas
poderiam incriminá-lo. Em seguida, o Presidente con
sultou o Sr. Alkimar Ribeiro Moura se desejaria fazer
uso da prerrogativa legal de eximir-se do compromis
so com a verdade, tendo em vista que as respostas
poderiam incriminá-lo. A testemunha declarou que
continuaria seu depoimento sob o compromisso com
a verdade. O Relator necessitou ausentar-se para di
rigir-se ao Senado Federal, e o Presidente solicitou
que o Deputado Kincas Mattos o substituísse, para
fins de acompanhamento dos trabalhos na reunião.
Encerrada a lista de oradores inscritos, o Presidente
indagou se alguém desejaria fazer uso da palavra.
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Não mais havendo quem quisesse fazer uso da pala
vra nem matéria a ser tratada, o Presidente encerrou
a reunião às dezesseis horas e cinqüenta e nove mi
nutos, antes informando a agenda de reuniões para a
semana seguinte: terça-feira, dia seis de novembro,
às dezesseis horas, Audiência Pública para oitiva da
testemunha Sr. Pérsia Arida, ex-Presidente do Banco
Central do Brasil; quarta-feira, dia sete de novembro,
às quatorze horas e trinta minutos, Apreciação de Re
querimentos e Audiência Pública para oitiva da teste
munha Sr. Cláudio Ness Mauch, ex-Diretor de Fiscali
zação Financeira do Banco Central do Brasil; quin
ta-feira, dia oito de novembro, às nove horas e trinta
minutos, Audiência Pública para oitiva da testemunha
Sr. Gustavo Jorge Laboissiêre Loyola. ex-Presidente
do Banco Central do Brasil. A reunião foi gravada e as
notas taquigráficas, após decodificadas, serão publi
cadas, juntamente com a presente Ata, no Diário da
Câmara dos Deputados. E para constar, eu, ,Francis
co de Assis Diniz, Secretário da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente desta Comissão, , Deputado Luiz Anto·
nia Fleury.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Havendo número regimental, declaro aber
tos os trabalhos da 13areunião. Tendo em vista a dis
tribuição de cópias da ata da 12a reunião a todos os
membros presentes, indago sobre a necessidade de
sua leitura.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Peço a dispensa da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Dispensada a leitura da ata a pedido dos
Deputados Marcelo Barbieri e Ricardo Berzoini. Em
discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-Ia,
passamos à votação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprova
da. Fiz distribuir cópias das correspondências recebi
das pela CPI, as quais se encontram à disposição dos
senhores membros para análise na Secretaria da Co
missão. Ordem do dia. Item 1. Apreciação de Requeri
mentos. Sobre a mesa Requerimento nO 20, do Depu
tado Bispo Wanderval, que requer seja intimado a
prestar depoimento na Comissão, na qualidade de
testemunha, o Sr. Michael Paul Zeitlin, representante
da empresa Vega Sopave SA Em votação. Os Depu
tados que aprovam permaneçam como se acham.
(Pausa.) Aprovado. Sobre a mesa Requerimento n°
21, do Deputado Ricardo Berzoini, que requer seja in
timado a prestar depoimento na Comissão, na quali-

dade de testemunha, o Sr. Eduardo Guimarães,
ex-Presidente do BANESPA. Em votação. Os Srs. De
putados que o aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.) Aprovado. Requerimento n° 24, do
Deputado Marcelo Barbieri, que requer seja intimado,
na qualidade de testemunha, o Sr. Marco Vinício Pe
trelluzzi, ex-Assessor Jurídico do ex-Governador Má
rio Covas. Em votação. Os Srs. Deputados que o apro
vam permaneçam como se acham. (Pausa.) Aprova
do. Requerimento n° 26, do Deputado Ricardo Berzoi
ni, que requer sejam realizadas audiências públicas
na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
nos próximos dias 12, 13 e 14 de novembro, para oiti
va de testemunhas. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado. Passamos agora ao item 2 da Pauta. Con
vido o Sr. Alkimar Ribeiro Moura para tomar assento à
mesa. Por favor, Sr. Alkimar. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pela ordem. Antes de passar a palavra a
VExa pela ordem, Deputado Marcelo Barbieri, peço
ao encarregado do ar-condicionado, atendendo a pe
dido da Deputada Iara Bernardi, que faça diminuir o
ar-condicionado, mas, por favor, sem desligá-lo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Até por
que a Deputada, como todos nós, tem de ficar preo
cupada com a economia de energia, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o Deputado Marcelo Barbieri
pela ordem.

o O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Sr.
Presidente, na ata de hoje, que aprovamos, VExa
anunciou que o Dr. Vezzola mandou o relatório que
determinava o arquivamento da CI do Banco Central,
e eu gostaria de pedir a VExa seja esse relatório dis
tribuído.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Já está sendo providenciado. Será encami
nhado aos gabinetes dos Srs. Deputados ainda hoje.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Esta audiência pública decorre da aprova
ção do Requerimento n° 14 do Relator, Deputado
Robson Tuma, aprovado em 9 de outubro passado.
Quero lembrar que cada Deputado inscrito, ao fazer
suas indagações, terá direito à réplica e à tréplica, as
sim como o terá o depoente. A presente reunião desti
na-se à oitiva de testemunha, portanto solicito ao Sr.



o SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Dr. Alki
mar... É Alkimar, não é isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Alkimar.
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Alkimar Ribeiro Moura que preste o juramento, em O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Dr. Alki-
atendimento ao art. 203 do Código de Processo Pe- mar, o senhor era exatamente o quê - eu sei que o se-
na!. Solicito que todos fiquem de pé para ouvir o jura- nhor falou agora no começo, mas só para... -, no mo-
mento. Peço que o senhor fale ao microfone. mento em que o banco BANESPA teve sua interven-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Faço, sob ção decretada?
palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Como eu
que souber e me for perguntado. disse, de março de 94 até fevereiro de 96, fui Diretor

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio de Política Monetária do Banco Central. Então, exata-
Fleury) - Em conformidade com o art. 210 do Código mente em dezembro de 94, a data da decretação do
de Processo Penal, advirto o senhor depoente das Regime de Administração Especial Temporária no
penas cominadas ao crime de falso testemunho, pre- BANESPA, eu era responsável pela Diretoria de Polf-
vistas no Código Penal, art. 342: "Fazer afirmação fal- tica Monetária.
sa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E o se-
perito, tradutor, ou intérprete em processo judicial, ou nhor era responsável também pelo acompanhamento
administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral". da situação dos bancos do Brasil?
A pena é reclusão de um a três anos e multa. Com a O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, en-
palavra o Sr. Alkimar Ribeiro Moura, por até vinte mi- quanto Diretor de Política Monetária, uma das regras,
nutos, caso queira fazer uso dela antes de responder das funções não escritas é que eu tinha que acompa-
às perguntas dos Srs. Deputados. nhar a situação de liquidez da economia e dos ban-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Sr. Presi- coso Então, eu realmente tinha um acompanhamento
dente da Comissão, Srs. Deputados membros da - não direto, mas indireto - da situação de Iiquidez
Comissão desta CPI, senhoras e senhores, demais dos principais bancos. Não sei se o senhor lembra
Deputados, eu só queria usar aqui meus... minha que naquele período a gente estava implantando o
apresentação inicial para me apresentar, dizer quem Plano Real, e o Plano Real exigiu mudanças muito
eu sou e em que qualidade eu participei das deci- bruscas na situação dos bancos comerciais. Então,
sões que levaram a esta CPI, ao que está investigan- havia um acompanhamento indireto da situação dos
do esta CPI. Atualmente sou professor universitário, bancos comerciais em geral.
professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Qual era
em São Paulo, mais precisamente da Escola de a situação em geral dos bancos durante os três últi-
Administração de Empresas de São Paulo da Funda- mos meses de 1994?
ção Getúlio Vargas, onde leciono desde 1970. Atual- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olha, a
mente estou em licença, prestando serviço ao Banco situação geral dos bancos era uma situação em que
do Brasil. Por duas vezes fui Diretor do Banco Cen- alguns bancos tinham de enfrentar problemas de or-
trai: em 1987, na qualidade de Diretor de Dívida PÚ- dem variada, problemas de liqüidez, alguns proble-
blica e Mercado Aberto, e, de março de 94 a setem- mas de dificuldades de ajustamento. Isso é fácil en-
bro de 97, Diretor de Política Monetária e, posterior- tender, Sr. Deputado, porque, no período de inflação
mente, Diretor de Normas. Talvez valesse a pena alta, os bancos são bastante beneficiados com a in-
mencionar também que eu já estive também uma fiação. Na verdade, os bancos são... Num certo senti-
passagem pelo BANESPA. Fui Diretor da Corretora do, posso dizer que o sistema bancário é sócio da in-
BANESPA e Presidente da Distribuidora BANESPA, fiação. Eles ganham com a inflação. Por quê? Porque
no período de 1983 a 1986. São essas as informa- eles têm recursos captados a vista sobre os quais
ções que gostaria de aduzir, de dizer no início do eles não pagam nenhuma remuneração e reempres-
meu depoimento e, certamente, estou à disposição tam esses recursos a taxas de juros de mercado. Nes-
dos Srs. Deputados para as argüições que me forem sas condições, os bancos, na verdade, têm ganhos-
feitas. Muito obrigado. os chamados ganhos de flutuante -, em função da

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio trajetória de inflação. Quando há uma estabilização,
Fleury) - Com a palavra o Sr. Relator, Deputado Rob- como aconteceu com o Plano Real, realmente o siste-
son Tuma. ma bancário tem um processo de ajustamento, pro

cessamento esse de ajustamento que não é um pro
cesso indolor, como a gente viu, como a experiência
de estabilização de muitos países demonstrou e tam
bém a experiência brasileira. Exatamente porque... O
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governo implantou um programa de reestruturação
do setor bancário privado e reestruturação do sistema
bancário público exatamente para lidar com esses
problemas de ajustamento da indústria bancária, do
setor bancário, a um período de estabilidade.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Qual era
a diferença da situação do BANESPA com a de outros
bancos?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O senhor
pode ser...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se exis
tia, não é?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...um
pouco mais específico em relação à questão?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sim. Por
que se decretou a intervenção do BANESPA e não se
decretou intervenção nos outros bancos, já que todos
estavam na mesma situação?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não.
Sr. Deputado, eu não disse que todos estavam na
mesma situação.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não,
aqueles que estavam. O senhor disse que a situação
dos bancos... O senhor fez uma média para me dizer
que estavam todos com problema porque tinha aca
bado o sistema inflacionário.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
alguns deles se ajustaram mais rapidamente, e ou
tros, menos. Outros tiveram dificuldade de se ajustar
a um novo ambiente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quais os
que tiveram mais dificuldade?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Certa
mente alguns bancos estaduais, não necessariamen
te o BANESPA, mas alguns bancos estaduais tive
ram, está certo?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Por que
houve um tratamento diferenciado em relação aos ou
tros bancos estaduais e em relação ao BANESPA?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
houve um tratamento diferenciado. A questão do
BANESPA é o seguinte: no dia 29 de dezembro de 94,
o BANESPA apresentou descumprimento em relação
às normas de reservas bancárias, ou seja, o
BANESPA, numa linguagem... virou reserva, ou seja,
as reservas do BANESPA eram negativas, foram ne
gativas, ou seja, ele não tinha condições mais de ope
rar. É uma situação... é uma questão de liqüidez. Eu
quero que os senhores entendam isso, porque está
havendo uma confusão entre o problema da interven
ção e o problema do tratamento contábil dos créditos

contra o Estado. A intervenção do BANESPA foi de
cretada única e exclusivamente por razões de liqüi
dez. Ele não tinha caixa para atender seus compro
missos. Isso que determinou a decisão do Banco
Central de intervir, amparado pelo Decreto-Lei 2.321.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Isso na
quele dia?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Naquele
dia, no dia 29 de dezembro...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Embora
eu não me lembre exatamente quem, alguém veio de
por aqui e disse claramente que a situação do
BANESPA era grave há algum tempo e que o grande
problema é que se demorou para se entrar com a in
tervenção, mas isso já estava sendo discutido há al
gum tempo. Se já estava sendo discutido há algum
tempo, por que demorou tanto tempo, até o dia 29 de
dezembro, véspera da entrada do novo Governo, para
ser decretada essa intervenção?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Por uma
razão muito fácil de entender, uma razão factual, Sr.
Deputado. No dia 29 de dezembro, o banco... o
BANESPA, o Banco do Estado de São Paulo, não
apresentou... ele não teve condições de tomar em
préstimos junto ao Banco Central e, nesse sentido,
ele apresentou reservas negativas. Então, há um fato,
um fato concreto. Os demais bancos que tiveram pro
blemas, eles não... nenhum deles teve problema, difi
culdade de virar reservas. Porque se o banco vira re
serva, ou seja, apresenta reservas negativas, é obri
gação do Banco Central tomar alguma decisão com
relação àquele banco. Por quê? O que significa reser
va negativa, senhores? Significa o seguinte: os ban
cos comerciais têm uma conta no Banco Central 
esta conta é chamada conta de reservas -, onde eles
efetuam transferências entre eles, efetuam opera
ções entre Banco Central e bancos, na compra e ven
da de papéis públicos, na compra e venda... em ope
rações de câmbio, várias operações entre bancos co
merciais e Banco Central, e Banco Central e entre os
próprios bancos comerciais, elas são cursadas na re
serva bancária. Essa reserva bancária é uma conta
corrente que o banco tem no Banco Central, como
nós, clientes, temos conta corrente no banco comer
ciaI. Se nós sacamos a mais da nossa conta corrente,
nós ficamos virados; nós estamos tomando emprésti
mo dos bancos. A mesma coisa, a mesma relação
existe entre o banco comercial, os bancos comerciais
e o Banco Central. Os bancos comerciais têm uma
conta corrente no Banco Central- chama conta de re
servas bancárias. Naquele dia, o BANESPA virou, sa
cou mais da sua reserva bancária do que ele podia



O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...que tal
vez para o senhor sejam simples, mas para mim são
muito complicadas.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Certa
mente eu estarei à disposição de V.Exa para qualquer
tipo de esclarecimento com relação a isso. É meu de
ver fazê-lo. Sr. Deputado, o que aconteceu é o seguin
te: qualquer banco comercial, quando solicita um em
préstimo de liqüidez junto ao Banco Central - o cha
mado redesconto - ele tem de aportar garantias, por
que o Banco Central não pode dar um empréstimo
sem garantias. A legislação obriga que o Banco Cen
trai exija a garantia dos bancos que exigem... Porque,
na verdade, quando estamos falando em reservas
bancárias, estamos falando em dinheiro do público. É
isso que nós estamos falando, está certo?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Reserva
bancária é reserva do País?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não.
É uma reserva internacional. Não. É conta corrente
que o banco tem no Banco Central, está certo? Então,
na verdade, o Banco Central, ao conceder esses em
préstimos, ele o faz com a exigência de garantias.
Veja a situação do BANESPA. O BANESPA começou
a tomar empréstimos junto ao Banco Central por volta
de meados de final de setembro, começo de outubro
de 94, aportando garantias normais, que o Banco
Central aceitava como garantias. Agora, quero dizer
ao senhor que o Banco Central não aceita qualquer
coisa como garantia; ele tem certos critérios. Ele não
aceita fazendas, sabe, essas coisas ilfquidas. Real
mente, o Banco Central tem critérios para... Aeropor
tos, fazendas, esse tipo de coisa não é aceitável como
colateral, como instrumento de garantia do Banco
Central. Então, o que aconteceu com o BANESPA? O
BANESPA continuou tomando emprestado do Banco
Central, por quê? Porque ele tinha uma dificuldade de
caixa crescente. Chegou um momento - eu não sei
exatamente precisar quando, porque, na verdade, já
foram cinco anos, Sr. Deputado- em que o BANESPA
não tinha garantias suficientes para tomar dinheiro no
Banco Central. Não tinha garantias suficientes. Então,
o que ele fez? Ele fez um acordo - que tipo de acordo
eu não sei - com a Caixa Econômica Estadual, que é
a Nossa Caixa Nosso Banco, que é outro banco do
Estado de São Paulo, aportou garantias em substitui
ção ao BANESPA, em complementação àquelas do
BANESPA. Então, veja só: o Banco Central aceitou

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Está
bom.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...não
entendo de sistema financeiro, estou aprendendo
agora, e banqueiro eu sou de vez em quando. Quan
do eu estou dormindo e sonho, então, às vezes, eu
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sacar, o que significa que o BANESPA apresentou consigo sonhar em ser banqueiro. Por isso que eu es-
descumprimento das normas de reservas bancárias tou perguntando para o senhor algumas coisas...
junto ao Banco Central, o que, segundo o Decreto-Lei O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Pois não,
2.321 é motivo suficiente para decretação do RAET. eu...
Então, a decretação do RAET, a intervenção no
BANESPA foi pura e simplesmente um ato que res
pondeu à i1iquidez do banco. Não tem nada a ver com
o problema do crédito, mas do tratamento tributário
do crédito contra o Estado de São Paulo. É isso que
eu quero deixar bem claro. A decisão de dezembro de
94 não tem nada a ver com a decisão com relação ao
tratamento contábil dos créditos de São Paulo. A deci
são do crédito de São Paulo foi por decisão por reser
vas negativas. A mesma... No mesmo dia, foi feita in
tervenção, pela mesma razão, no BANERJ. O Banco
do Estado do Rio de Janeiro também sofreu interven
ção, e pela mesma razão do BANESPA. Por que isso
aconteceu naquele dia? Porque... Épossível imaginar
o que acontece, porque, em final de ano, geralmente
existe maior pressão dos clientes dos bancos em re
lação a recursos. As pessoas sacam mais papeI-moe
da da caixa dos bancos. Os bancos precisam de caixa
para atender os saques de papel-moeda. Todos os
bancos precisam, está certo? Ora, se todos os ban
cos precisam, eJes vão ter que ter reservas para aten
der a essa demanda por moeda manual por parte do
público. Isso acontece geralmente no final de ano.
Então, aconteceu. Tudo isso aconteceu. E geralmente
no final do ano. O BANESPA também teve esse pro
blema, como os demais bancos. Mas ao sacar, ao ter,
ao verificar a sua conta reserva, o BANESPA viu que
tinha um desequilíbrio financeiro; ele não tinha como
atender a reserva, a necessidade de reservas. Então,
ele realmente ficou com reserva virada, da mesma
maneira que o BANERJ, naquele dia.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E por
que outro... Num outro momento, na CPI, houve uma
colocação de que a Nossa Caixa poderia entrar com
esse recurso no BANESPA, cobrindo aquele furo de
caixa, o que então não foi aceito pelo Banco Central e
pelo Ministro Pedro Malan, pelo Banco Central. O se
nhor pode falar por aquele momento? Por que não fo
ram aceitas aquelas reservas que existiam na Nossa
Caixa? Eu quero explicar para o senhor que eu não
sou bancário...
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dar empréstimos de liqüidez ao BANESPA baseado O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Deputa-
nas garantias oferecidas pela Nossa Caixa, dado que do, como eu falei, há cinco anos que isso ocorreu, eu
são do mesmo controlador. É como se fosse, toman- me lembro de uma única reunião envolvendo Direto-
do uma analogia, por exemplo - estou fazendo aqui res do Banco Central e membros do Conselho Diretor
puramente um exemplo, por favor -, como se o e da Comissão de Inquérito. Uma única reunião que
BRADESCO fosse tomar redesconto no Banco Cen- eu me lembro que tenha ocorrido.
trai e oferecesse garantias do Itaú. Isso seria inviável. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
Mas, naquelas condições, o Banco Central resolveu se lembra de uma única?
aceitar garantias da Nossa Caixa. Porque as garanti- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
as que o BANESPA tinha eram insuficientes para as O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Nessa
necessidades de financiamento, que eram crescen- reunião, quem estava presente e o que foi tratado?
teso Cada vez mais o BANESPA precisava de mais re-
cursos. Começou com 800 milhões de reais, no final O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
de dezembro de 1994 estava mais de 4 bilhões de re- posso lembrar de todas as pessoas, me lembro do
ais. Então, o BANESPA não tinha garantias suficien- Presidente Gustavo Loyola, do Diretor Cláudio Mauch,
tes, aportou garantias da Nossa Caixa. No dia 29 de eu, provavelmente o Presidente do Conselho Diretor,
dezembro, nem juntando as garantias adicionais da provavelmente o Presidente da Comissão de Inquéri-

to. Como eu não conhecia todos, eu não posso nonii
Nossa Caixa, não houve possibilidade de conceder

empréstimos ao BANESPA. Por isso que o Banco ~:~ ~:nl~~~d~~~:::oe~en~~eC~~~:~i~o~: ~:~~~~
Central decretou o Regime de Administração Especi- da Comissão de Inquér~o. Então não poderia dizer,
ai Temporária em cumprimento às determinações le- olhe...
gais. Porque o Decreto-Lei n° 2.321 diz exatamente
que o descumprimento das normas de reservas ban- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se não
cárias é condição para decretação do regime de inter- me falha a memória, o Presidente do Conselho não
venção, que foi decretado. estava presente a essa reunião, estava?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Então, O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu

deixa eu entender. Então, na verdade, o Banco Cen- não...
trai aceitou as garantias que vinham da Caixa, porém O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não es-
não eram suficientes, é isso? tava. Eu perguntei a ele, ele disse que: "Até no mo

mento me causou estranheza".
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Naquele O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- De-

dia não foram. Exatamente, naquele dia não foram su-
clarou que não estava.

ficientes. Então, mesmo que o Banco Central, reve-
lando uma boa vontade para ajudar resolver o proble- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ele de-
ma do BANESPA - ele aceitou as garantias de outro clarou que não estava.
banco -, mesmo nessas condições, o volume de re- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Tudo
cursos que o BANESPA necessitava junto ao Banco bem, eu não posso... De novo...
Central foi muito grande, e o Banco Central não pôde, O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
sem exigir garantias... Porque, na verdade, se o Ban- está dizendo que estava. Então...
co Central emprestasse sem garantias ele estava re- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De novo,
almente fazendo um ato que não podia ser feito. são cinco anos, eu não posso...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA-Aífoi de- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Tudo
cretada, então, a intervenção. Agora vou entrar num bem, o senhor tem o direito de estar enganado. Ago-
outro momento. Decretada a intervenção, foi a Comis- ra, existem dois caminhos: ou ele realmente estava, a
são de InqUérito e, obviamente, o Conselho Interven- memória do senhor é melhor do que a dele, e ele
toro Naquele processo, pelos acontecimentos e pelo mentiu; ou ele não estava porque não foi convocado e
que nós temos ouvido, teve algumas reuniões em que não foi chamado. Se estava sendo tratado sobre ba-
se tratou a respeito do BANESPA, sendo que algu- lanço do banco de que ele era o Presidente, por que
mas foram especificamente para ser tratada a forma ele não estaria na reunião?
que ia ser colocada no balanço a situação das dívidas O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Veja só,
que existiam contra o BANESPA. Quantas reuniões Sr. Deputado, o senhor me fez uma pergunta, eu falei
existiram para tratar desse assunto? que eu não posso lembrar de todos.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Agora eu O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Esse pro-
estou fazendo uma segunda. Vamos supor que a me- cesso não era dirigido ao Diretor de Política Monetá-
mória do senhor não tenha sido perfeita e que ele re- ria. Essas cartas não eram dirigidas ao... Eu não me
aimente não estava, como ele afirmou e outros depo- lembro de ter recebido essas cartas.
entes afirmaram que ele não estava presente. Então, O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Era, in-
ele não estando presente, como é que se decidia so- c1usive o senhor que responde.
bre o tratamento que ia ser dado às dívidas que existi- O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. Sim.
am no balanço do banco sem estar presente o Presi- Não, eu respondi em nome da Diretoria do Banco. Eu
dente do banco? não respondi em nome do Diretor...

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - É... Não O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pode ter
saberia responder a sua pergunta, Deputado. sido ao Presidente do Banco Central.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É estra- O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Está certo?
nho, não é? O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sa- respondeu aqui. O senhor lembra dessa resposta do
beria responder. senhor?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se eu for O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, me
Presidente de uma empresa e tiver que fazer o balan- lembro perfeitamente. É uma resposta não minha, Sr.
ço da minha empresa e eu não estiver presente, eu Deputado, é uma resposta da Diretoria do Banco
não aceito de jeito nenhum. Vou arrumar um salseira. Central, nós comunicávamos que a Diretoria do Ban-
O senhor acha normal que exista um balanço sem a co Central, não o Alkimar Moura, mas os Diretores do
presença do Presidente da instituição financeira? Banco Central decidiram que consideravam os crédi-

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA _ Veja só, tos do setor público deveriam ser transferidos para
balanço sem a presença? crédito em liquidação.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ É. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sim, eu
vou entrar lá. Tem uma matéria na revista Carta Capi-

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, veja tal que coloca aqui uma conversa que houve e cita o
só, naquela reunião... senhor aqui. Então, eu vou ler algumas coisas. Esta-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Para dis- vam lá conversando sobre o problema de como, essa
cutir sobre o balanço da empresa, tem que estar o tal reunião que o senhor disse que existiu ...
Presidente. O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De fato,

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...0 que ocorreu.
foi feito foi uma consulta ao Banco Central sobre o tra- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
tamento que o Banco Central achava que deveria... está: "Alkimar Moura protesta" - estou lendo; não falei
Acordou-se na reunião que o Conselho Diretor ia fa- "senhor" nem "doutor" porque estou lendo o que está
zer uma solicitação ao Banco Central, pedindo qual a na revista. "Quer dizer que se aplica um RAET ao
orientação que o Banco Central achava que devia fa- BANESPA, vocês preparam um relatório com milha-
zer com relação aos créditos contra o Estado de São res de páginas e recomendam o seu arquivamento?
Paulo. Onde estão os culpados? E os que prejudicaram o

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Porque, banco?" O senhor se lembra desse diálogo que o se-
se a reunião aconteceu, foi porque existiram algumas nhor teve?
insistências da Comissão de Inquérito em cima do O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
Conselho para que o Conselho apresentasse o balan- me lembro desse diálogo.
ço. E o Conselho dizia que não ia apresentar porque OSR. DEPUTADO ROBSONTUMA-AíCarlos
estava esperando uma decisão dos senhores do Ban- José, que é o Relator, explica: "Mas nós estamos en-
co Central. E ficou o jogo de empurra: os senhores viando ao Ministério Público os casos de irregularida-
não decidiam, o Conselho não fazia, e a CI ficava ner- des! O processo tem de ser arquivado porque não há
vosa e reclamava. Aí, quando teve algumas reclama- patrimônio líquido negativo, e o devedor principal é o
çôes, e chegou a ser por escrito, o Conselho ficou próprio Governo do Estado, que está negociando com
preocupado, fez também a pergunta por escrito - e o Banco Central uma forma de amortização da dívi-
estou com os ofícios aqui. O senhor lembra desse da". Alkimar, irritado, retruca: "Eu não acredito que os
processo? ex-Governadores possam sair desse caso sem se-
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rem responsabilizados". Um dos membros da comis
são socorre Alkimar: "Há uma maneira de responsabi
lizá-los: basta contábilizar toda a d{vida do Estado
para com o BANESPA na conta de créditos em liqui
dação". Alkimar: "E isso é possível?" Antonio Carlos
Verzola: "É, se o Banco Central considerar aplicável o
que estabelece o art.; 1°, item IX, da Resolução 1.748
do Conselho Monetário Nacional". Alkimar: "Pois en
tão vamos dar esse entendimento". Essa conversa
existiu? Esse diálogo existiu?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
existiu. Esse diálogo é falso. Eu não...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se ele é
falso, por que o senhor não processou a revista Carta
Capital, não a interpelou judicialmente?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Mas por
que eu teria que fazê-lo? Primeiro, eu não reconheço
nenhuma credibilidade nessa revista. Então, por que
faria ... Resolvi não fazê-lo. E devia ser feito no Banco
Central. Eu realmente resolvi não fazê-to e não achei
que isso é... É um diálogo que não existiu nos termos
que estão aí apontados, não falei nada que está dito
aí. Eu gostaria que fossem apresentadas provas que
isso realmente foi feito.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Que pro
vas?

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Deixe-me só fazer uma contribuição. Eu gostaria só
de lembrar ao depoente que ele está sob juramento, e
um dos depoentes, eu não me lembro bem qual deles
foi, mas é fácil ver pelos autos, ele inclusive confirmou
o diálogo e chegou a mencionar o fato de que deve ter
sido gravada a reunião pela propriedade da própria
entrevista, da própria reportagem. Ou seja, ele diz
que para ser repetido com tanta similaridade ao que
foi feito na reunião, provavelmente alguém deveria ter
gravado. E ele confirmou ipsis litleris todos os diálo
gos aqui colocados. Então, eu queria somente, Sr.
Presidente, lembrar ao depoente que se ele negar
efetivamente, dizendo que tenha sido falso esse diá
logo, ele pode ser acareado. E não só com o autor da
reportagem, mas também com um dos participantes
que declarou que, efetivamente, tenha havido esse
diálogo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, pelo que eu me recordo, foi o Relator da
Comissão de Inquérito que declarou que o diálogo
está tão bem reproduzido na reportagem que ele ima-

gina ter sido gravado para que o jornalista pudesse
reproduzir dessa forma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então o
senhor...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu queria
saber o que significa "gravado". Gravado por decisão
do Banco Central ou gravado por. ..

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não,
não. Ele quis... Eu vou dizer exatamente como foi. Não
exatamente, porque talvez minha memória não seja
tão perfeita. Mas, foi perguntado para ele sobre esse
diálogo, e ele fez a expressão, eu não me lembro exa
tamente como ele falou, mas tipo: até parece que foi
gravada essa conversa. Foi isso. Ele não falou: "essa
conversa foi gravada", mas "até parece que essa con
versa foi gravada". Isso ou algo que desse o mesmo
caminho.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olhem,
Srs. Deputados, o Presidente Gustavo, o ex-Presi
dente Gustavo Loyola, que deverá depor aqui, nos
confirmou, isso há bastante tempo, que existe uma
carta de todos os membros da Comissão de Inquérito
dirigida a ele, eu não tenho essa carta ...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Nós te
mos aqui.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...negan
do todos as informações contidas nessa reportagem.
O que eu quero dizer é o seguinte: a reunião efetiva
mente ocorreu; que os termos da reunião fossem
aqueles da entrevista, eu nego.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, só para registrar, o que é surpreendente é
que essa carta foi produzida apenas quatorze dias
depois da edição dessa revista, que contém acusa
ções gravíssimas à Diretoria do Banco Central e à
própria Comissão de Inquérito. O que me parece - e
qualquer pessoa pode induzir conhecendo os mean
dros do Banco Central, Banco do Brasil e Caixa Eco
nômica Federal - é que foi uma carta possivelmente
encomendada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputada Iara.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Depu
tada Veda Crusius.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Desculpe, Deputada Veda Crusius.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Não, eu
amo a minha irmã Vara. Nós várias vezes somos tro
cadas de nome. É uma questão de ordem. Eu acho
que da mesma maneira como aqui é colocado, e eu
creio que o depoente sabe, que qualquer testemunho
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dele está coberto por um conjunto de leis e implicam nem eu estamos pedindo ausência da verdade. E,
determinadas responsabilizações. Da mesma manei- sim, quando colocado o fato, durante o inquérito, de
ra eu quero aqui citar, por intermédio da Presidência - uma questão que possa incriminar o depoente, ele
e tenho certeza que o depoente Alkimar Moura co- pode - e eu leio de novo - deixar de revelar fatos que
nhece, mas não é crime e, portanto, é bom que se possam incriminá-lo, já que o processo é muito mais
diga neste instante - que o Supremo Tribunal Federal complexo e completo do que uma pergunta pode re-
já decidiu que, sob inquérito, não configura crime de velar.
falso testemunho quando a pessoa, depondo perante O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela or-
uma CPI, ainda que compromissada, deixa de revelar dem, Sr. Presidente.
fatos que possam incriminá-Ia. E eu creio que é este o O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Sr.
caso. Então, da mesma ma~eira como uma regra é Presidente, eu pedi para contraditar, pode ser?
colocada, da mesm~ manelr~ uma outra regra e~ O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Eu gos-
quero colocar como Informaçao ao depoente na ml- t' d 'f t S P 'd t
nha questão de ordem. ana e me manl es ar, r. resl en e.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio O SR.. P~ESIDENTE (Deputad~ Luiz Antonio

FI ) E It t t h I
Fleury) - Pnmelro, o Sr. Relator, depOIS o Deputado

eury - u consu o a es emun a se quer se va er M I B b' . d '
d d· . . , h f' 'd·· d d arce o ar len, epols o...esse Ispositlvo, ai o sen or Icara Ispensa o a
condição de testemunha e será ouvido como indiciado. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ness~

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ Não Sr. caso, eu de,vo co~cordar com a Deputada Veda Crusl-

P 'd t I d 'us: ele esta sob Juramento. No momento em que for
resl en e, pe a ar em. f 't I I t' t I 'd. . el o a e e a gum ques lonamen o e que e e conSI ere

O SR._ PRESIDENTE (Deputado LUIZ AntOniO aquilo incriminatório ou que possa prejudicá-lo poste-
Fleury) - Nao, ~u quero consultar a testemunha. A riormente, ele deve, naquele momento, dizer que não
testemunha esta com a palavra. responderá essa questão a ponto de poder ser preju-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Presi- dicado pela resposta. Ele faz essa declaração quando
dente, eu desconheço os meandros jurídicos dessa... entender necessário. Então, ele tem esse direito

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio constitucional: não respondo essa pergunta porque,
Fleury) - Porque a Deputada Iara Bernardi tem razão, se eu responder, eu posso me criar problemas crimi-
VExa... Perdão, a Deputada Veda Crusius... nais ou algum tipo de problema, possivelmente.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Me sin- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
to sempre honrada, tendo uma minha irmã Vara e Fleury) - Eu quero esclarecer a Deputada Iara, per-
sendo confundida com a Deputada Iara Bernardi. dão, Veda Crusius... É incrível, hoje...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Depois
Fleury) - Perdão, Deputada. A Deputada Veda Crusi- nós vamos fazer uma análise para saber como é que
us tem toda razão com relação à jurisprudência que o Freud explica isso.
aponta. Portanto, VExa, a partir de agora, por decisão O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
desta Presidência, está dispensado de dizer a verda- F/eury) - Talvez porque, infelizmente, nós não pude-
de. mos contar com a presença da senhora nas reuniões

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela or- anteriores. E a única mulher, até então...
dem, Sr. Presidente. (Intervenção inaudível.)

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Pela or- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
dem, ainda. Não é esse o caso. Fleury) - Plenamente justificado, VExa estava em

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio missão oficial. E a única mulher era a Deputada Iara
Fleury) - VExa acabou de citar que ele não é obriga- Bernardi, talvez por isso a confusão. Mas, eu quero di-
do a responder aquilo que possa comprometê-lo. zer a V.Exe ..

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Em A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Sr. Pre-
caso específico, Sr. Presidente, que é um renomado sidente, eu ouvi aqui - e lhe peço escusas por ser in-
jurista - e eu quero aqui dizer que eu vou aprendendo sistente -, mas eu ouvi aqui uma afirmação da Depu-
ao longo do meu mandato parlamentar. Estamos tada Iara Bernardi, que disse: "Compareça às reu-
numa CPI, solicito sempre que as regras jurídicas já niões". Todos nós sabemos que existem ações parla-
consubstanciadas pelo Supremo Tribunal me sejam mentares que são cumpridas pelo Parlamentar. Esti-
sempre aportadas, e eu creio que nem o depoente ve em missão oficial. ..
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio prio, para não se incriminar. Então, precisa mudar a
Fleury) - É verdade. qualidade do tipo de depoimento aqui feito. O que não

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - ... repre- invalida a questão de ordem levantada pela nobre De-
sentando o Presidente da Câmara dos Deputados. putada Veda Crusius.
Portanto, não admito que me seja pedida a presença O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
quando outros o desejam. Exigência da minha pre- Fleury) - Deputado Marcelo Barbieri, até o presente
sença, quem sabe dela sou eu. momento o Sr. Alkimar Moura está depondo na condi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio ção de testemunha. Se ele entender que qualquer
Fleury) - Eu quero dizer a V.Exa que, inclusive, o ofi~ resposta possa comprometê-lo, ele poderá se negar a
cio foi lido. Eu só gostaria de esclarecer a V.Exa que, se manifestar e declarar que o faz e que vai fazer uso
no depoimento do Sr. João Alberto Magro, ele foi libe- desta prerrogativa constitucional de não se auto-incri-
rado exatamente do compromisso de dizer a verdade minar e depois caberá a esta Comissão decidir a res-
baseando-se exatamente na jurisprudência que V.Exa peito do depoimento que ele fizer. É assim que esta
traz agora, por sugestão desta Presidência, para que Mesa vai proceder, esclarecendo que a testemunha
ele não se auto-incriminasse. Esse direito será esten- continuará com o compromisso da verdade, a não ser
dido à testemunha presente sempre que ela achar ne- que ele abra mão deste compromisso de forma ex-
cessário. E também quero dizer a V.Exa que nós não pressa neste momento. Se não ele poderá calara ver-
temos o crime de perjúrio. Às vezes eu escuto até dade, perdão, poderá deixar de se manifestar a res-
pessoas falando: "Cometeu perjúrio". Na verdade o peito de determinado assunto, e nós faremos depois
crime de perjúrio por parte de alguém que se nega a a avaliação do seu depoimento.
responder a respeito de algo que o incrimine não está O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi-
previsto na legislação penal brasileira. Então, quero dente, só para esclarecer que naquele momento, do
dizer que já aconteceu, e esta Presidência já tomou outro depoente, não era a mesma situação em que
providências para evitar exatamente esse tipo de está agora o Dr. Alkimar, por isso naquele momento
constrangimento. foi interpretado que dali para frente as perguntas es-

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Agrade- tariam liberadas do juramento. Neste caso, há uma di-
ço, mais uma vez, o encaminhamento da Presidência. ferença entre o momento e a situação que pode num

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio momento futuro acontecer com o Dr. Alkimar. Mas
Fleury) - Com a palavra o Deputado Marcelo Barbieri. não é este. Neste ele tem a prerrogativa, como qual-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Sr. quer cidadão brasileiro te~, de responder aquilo que
Presidente, queria apenas deixar uma coisa clara, não lhe .c~mprome.te, ~qUllo que_'he compromete ~'e
que não foi deixada até agora. É o seguinte: a teste- tem o dlr~lto constitucional d~ nao responder. Obvl~-
munha se ela é testemunha tem a obrigação de di- mente, citando: Olha, eu prefiro... Agora, eu gostana
zer a v~rdade e de relatar to'dos os fatos de que ela de voltar a fazer a pergunta.
tem conhecimento. O indiciado pode omitir a verdade O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
e pode se negar a responder. São duas qualidades di- Fleury) - Deputado Marcos Cintra.
ferenciadas no Direito. Nós já tivemos CPls das quais O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
participei, por exemplo, tivemos a CPI do PC Farias. O Presidente, eu queria fazer um breve comentário, eu,
PC Farias - eu participei como membro titular -, ele inclusive, não sendo membro da Comissão, quero
não foi testemunha, ele não fez juramento. Portanto, confessar a minha perplexidade pelo que está ocor-
ele pôde omitir a verdade e pôde até mentir, se ele rendo aqui hoje nesta Comissão, porque pelo que eu
achou que mentir para ele seria um bom negócio no entendi o depoente, o Prof. Alkimar Moura, em mo-
caso, porque ele foi um dos indiciados naquela CPI. mento nenhum apelou a esta prerrogativa de deixar
Até o presente momento o Sr. Alkimar Moura compa- de dizer a verdade. Foi claro, peremptório, negou a
rece a esta CPI como testemunha, não como indicia- validade das afirmações, afirmou que elas são abso-
do, a não ser que. a partir deste momento, mude a lutamente inverídicas. Portanto, eu não vejo por que
qualidade da sua presença nesta CPI, se ele continu- se discutir se ele terá ou não o direito de dizer a verda-
ar como testemunha ele tem que declinar a verdade, de ou não, porque em momento nenhum isso foi le-
porque ele está sob juramento e tem que falar todos vantado pelo próprio depoimento, porque ele está
os fatos que ele conhece. O contrário, tudo bem, ele respondendo a todas as questões da maneira mais
deixando de ser testemunha, passando a ser indicia- clara e objetiva possível. Portanto, eu quero manifes-
do, ele pode sonegar a verdade em seu benefício pró- tar essa minha perplexidade, uma vez que o depoen-



O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu vou
perguntar para o senhor então a respeito da conver
sa da revista. Aqui a revista coloca uma conversa do
senhor com o Sr. Carlos José e outras pessoas que
entraram no meio dessa conversa, como o próprio
Antonio Carlos Verzola, alguém da Comissão que
não tenho o nome, depois parece que o Sr. Loiola
também, Subprocurador. Enfim, houve um diálogo
que a revista escreve. Existiu esse diálogo entre os
senhores?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A reunião
foi convocada a pedido da Comissão de Inquérito
para ouvir, para encaminhar uma solicitação ao Ban
co Central a respeito do tratamento que deveria ser
dado aos créditos contra o Estado de São Paulo no
balanço do BANESPA, no dia 30 de dezembro de
1994. A reunião tratou objetivamente disto aí. A reu
nião ocorreu, de fato, no Banco Central, em São Pau
lo, envolvendo as três pessoas que eu falei, mais os
membros da Comissão, provavelmente me esqueci
de alguma outra pessoa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas aqui
a revista coloca um diálogo escrito.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Agora, o
diálogo como está, de maneira nenhuma eu me lem
bro desse diálogo da maneira como está colocado
pela revista. De maneira nenhuma esse diálogo...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Esse diá
logo stiu; o senhor não sabe se é exatamente com
esse teor aqui, exatamente com essas palavras?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Esse diá
logo não existiu nestes termos, Sr. Presidente, Sr. Re
lator.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Estou
aqui com uma carta, que é a carta que o senhor refe
re, vou até passar ela para o senhor, que a Comissão
aqui assinando, falando sobre a matéria da revista.
Essa carta que o senhor se referiu e que o senhor não
tinha. Só que no dia 21 - a matéria foi feita no dia 7, a
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te está respondendo a todas as questões ciente do ju- tra também será, pedindo ao Presidente uma questão
ramento que fez e, em momento nenhum, se está co- de ordem. Agora, qualificar se é necessário ou não é,
gitando da necessidade de, eventualmente, ele abrir se é exigido ou não é, eu creio que os demais Parla-
mão ou invocar esse direito constitucional que ele mentares, Sr. Presidente, poderiam se abster das
tem, se transformando de testemunha em indiciado, o qualidades...
que não é o caso. De modo que eu queria apenas pe- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
dir a V.Exa. que encerre esse capítulo do debate e Fleury) - Então, o senhor fica ciente de que se o se-
partamos diretamente para as questões que dizem nhor quiser usar a sua prerrogativa constitucional o
respeito aos fatos e não às eventuais alegações que senhor tem direito, embora não haja necessidade
poderiam estar por ... de explicitar, porque é uma garantia constitucional,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio e todos nós sabemos dela. Com a palavra o Sr. Re-
Fleury) - Eu agradeço a contribuição de V.Ex", mas lator.
eu não poderia deixar de responder a questão de or
dem levantada pela Deputada Veda Crusius - acertei
o nome, Deputada, nada como o treino (risos) - pela
Deputada Veda Crusius que fez exatamente esta co
locação em relação ao depoente. Agora, vou indagar
ao depoente se ele continua, mantém o seu juramen
to ou não, apenas tão-somente ele é que vai dizer, se
ele quiser.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu gostaria que ele se manifestasse, Sr. Re
lator. Se ele disser...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu quero
levantar uma questão. Ele não precisa se manifestar
nisso, ele já sabe dos seus direitos e dos seus deve
res. Acho que a gente poderia continuar no depoi
mento. Se ele, eventualmente, em alguma pergunta
ele não quiser responder, ele sabe...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Como foi levantada a questão de ordem pela
Deputada Veda Crusius, eu quero saber se o depoen
te se sente à vontade diante do juramento feito, só
isso. Gostaria que o senhor respondesse.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, eu
continuo mantendo o juramento que fiz no início des
se depoimento.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Podemos continuar. Deputada Veda Crusius.
A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Sem

dúvida, embora tenha sido fora do microfone, tudo
que aqui for colocado por Parlamentar não tem que
ser qualificado como sendo necessário ou não. Justa
mente na direção do que fala o Deputado Marcos Cin
tra, que a gente se atenha a fazer o depoente reco
nhecer as regras quando uma é citada e a outra não.
Então, na minha questão, para não haver nenhum tipo
de constrangimento, quando uma regra é citada, a ou-



O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não é ar
tifício legal, Sr. Relator. A legislação obriga que, numa
intervenção - a 6.404, 6.024 -, o Conselho Diretor, na
data da intervenção, tenha que realizar um balanço
na situação patrimonial do banco naquele momento.
Essa é uma regra da legislação que regula as inter
venções bancárias. O Conselho Diretor, por lei, tem
que fazer aquele balanço. Ele não pode aceitar o ba
lanço elaborado pela gestão anterior, porque a gestão
anterior exatamente é a que levou o banco à situação
que chegou. Então, é obrigado... a legislação estabe
lece que o Conselho Diretor, em 30 de janeiro, por lei,
tem que levantar um balancete para espelhar a verda
deira situação patrimonial do Banco do Estado de
São Paulo naquele momento. É isso que foi feito.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
quando o senhor se referia a seis meses era para
chegar lá no dia 29 de dezembro?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, por
que o balanço não estava fechado. Por quê? Porque o
balanço, na data da intervenção, não foi fechado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Agora, o
Banco Central pode considerar crédito de liquidação
mesmo que o atraso seja de 15 dias? Porque, na ver
dade, as prestações estavam em dia, pejo menos até
onde eu estou sabendo. As prestações estavam em
dia. Só a prestação do dia 15 de dezembro de 94 é
que ficou atrasada. Ou seja, no dia 29, são 14 dias.
Em 14 dias o Banco Central poderia considerar aquilo

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Rela
tor, eu não saberia responder essa questão. Por que
havia...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Existia
uma disputa ou uma discussão entre eles a respeito
do balanço do banco que pudesse ter deixado es
sas...?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
era membro da Comissão de Inquérito, Sr. Deputado.
Então, eu não poderia saber se existia ou não essa di
vergência. Eu era Diretor de Polftica Monetária.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O que
parece...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Só para
esclarecer. Como Diretor de Política Monetária, eu
não tinha nenhuma obrigação de ter acesso a esse
relatório, nem me eram dados esses relatórios.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O que
parece que aconteceu, pelo menos até o momento...
fatos que podem acontecer e podem modificar esse
pensamento, mas o que eu acho que aconteceu é que
existia uma grande controvérsia entre a CI, que era a
Comissão de Inquérito, e o Conselho de Administra
ção do banco, e que tiveram que socorrer os diretores
do Banco Central para não virar ali um desgaste in
controlável. E aí é que começaram a se fazer as reu
niões, e aI é que a Diretoria do Banco Central come
çou a ter que tomar algumas decisões. A pergunta
que eu faço é a seguinte: esse caminho, eu posso
acreditar que existiam alguns choques de idéias entre
a Comissão de Inquérito e o Conselho Administrativo
do banco?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Rela
tor, de novo, eu não fui membro do Conselho Diretor
nem da Comissão de Inquérito.
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carta do dia 21 -, data em que a revista estava lan- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não, eu
çando mais uma edição e coloca aqui uma entrevista, sei, mas chegou isso para a diretoria do banco: "Olha,
se não me engano com o Relator, que já confirma os não estão se entendendo lá, vamos"...
diálogos ou parte deles lá atrás. O senhor tem aI a re- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De mane-
vista. E ele ali cita coisas, como o próprio jornalista, ira alguma.

ontem disse, que ele nesta conversa, nesta entrevis- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ .. ,"lá,
ta, poderia se chamar assim, ele confirma algumas

porque tem que ter um caminho", o que não seria
coisas que estavam na matéria do dia 7, ou seja, de-

nada errado, porque são todos... Estavam ali comis-
pois que saiu desta carta que eles desmentem a ma- sões do Banco Central.
téria. A pergunta que eu faço para o senhor é a se-
guinte: por que o senhor acha que existia tantas con- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não...
trovérsias em relação a entrevistas, a colocações e, de novo, respondendo, infelizmente, eu não fui mem-
aqui na própria comissão, entre membros da Comis- bro da Comissão de Inquérito, eu não fui membro do
são de Inquérito e membros do Conselho Administra- Conselho Diretor. Eu desconheço essas - como o se-
tivo? nhor está chamando - divergências.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O se
nhor pede para colocar na carta em que o senhor
encaminha resposta ... "Créditos em liquidações", e
o senhor pede para retroagir seis meses do inIcio
do processo de administração especial temporária.
Qual é o artiffcio legal que permite se voltar há seis
meses antes?
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como uma dívida impagável para ser colocado no cré- Comissão de Inquérito. Eu não posso... eu não tenho
dito em liquidação? acesso a essas informações.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Essa de- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sim, mas
cisão de considerar os créditos contra o Estado de quando foi decidido colocar em crédito de liquidação
São Paulo... , de transferir esses créditos para crédi- a dívida do Estado com o banco, por que não foi deci-
tos de liquidação foi tomada pela Diretoria do Banco dido também colocar todas as dívidas em atrasos que
Central, ouvidas as áreas técnicas do Banco Cen- existiam de empresas privadas com o banco em cré-
trai, ouvido o Jurídico do Banco Central. Então, base- dito de liquidação?
ado na Resolução 1.748, ouvidas as áreas técnicas O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Única e
do Banco Central eo Departamento Jurídico do Ban- exclusivamente, Sr. Relator, pelo fato de que a única
co Central, a Diretoria do ~anc? Central,- e.eu quero coisa que foi perguntada ao Banco Central foi o que
esclarec~r novamente: nao foi nem ClaudiO M~u_ch foi respondido. Nem o Conselho Diretor nem a Comis-
nem Alklmar Moura que tomaram aquela declsao. são de Inquérito perguntaram nada sobre o tratamen-
Foi a Diretoria do Banco Central que resolveu inscre- to que deveria ser dado às dívidas do setor privado.
ver os créditos de São Paulo em liquidação naquela Então, nós não podíamos responder ao que não foi
data base. perguntado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Tudo O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Certo.
bem. Agora... Agora, fazer uma última pergunta para o senhor. O

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Então, balanço do banco... Como o senhor disse, a norma
havia fundamentos legais regulatórios para isso. exige que na data da intervenção seja feito um baian-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É isso o ço pelo Conselho que está entrando. Não é isso?
que eu ia perguntar. Isto. Os fundamentos a que o se- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, se-
nhor se refere são os da lei... nhor.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, da O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Por que
Resolução 1.748. Agora, eu não sou mais funcionário demorou tanto tempo para ser feito o balanço?
do Banco Central. Então, eu estou apenas reportando O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olha a
q~e havia fund~mento legal para ~ssa ?ecisão, que pergunta é por que o Conselho Diretor demorou a in-
fOI tomada conjuntamente pela Diretoria do Banco quirir o Banco Central. Eu diria o seguinte ao senhor:
Central. havia algumas tratativas de tentar negociar uma solu-

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor ção para o BANESPA entre o Banco Central e o
é diretor de uma instituição financeira hoje e foi diretor ex-Governador de São Paulo. Então, nós esperáva-
do Banco Central. O senhor acha que a expressão mos que houvesse alguma solução por fruto dessa
"passivo a descoberto de aproximadamente 4.248,3 negociação. Como não surgiu nenhuma solução, en-
milhões de reais" é uma forma de um presidente de tão, viu-se que, na verdade o... Então, o Conselho Di-
urna instituição financeira declarar o seu balanço? . retor fez aquela indagação formal à Diretoria, e a Di-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não retoria tomou aquela decisão.
saberia responder a essa questão, Sr. Relator. O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Só

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Balanço para entender, o senhor falou ex-Governador. A qual
tem que ser uma coisa precisa ou pode ser publicado ex-Governador o senhor se referiu, o nome dele?
que a empresa tal tem "aproximadamente" tanto de O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mário
dfvida, "aproximadamente"... Covas.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. O O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Governa-
balanço, seguindo as regras contábeis, tem que ser dor Mário Covas. Mas eu queria esclarecer: dessas
uma coisa precisa. negociações eu não participei de maneira nenhuma.

OSR. DEPUTADO ROBSON TUMA-Outraco- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Agora,
isa que eu quero perguntar para o senhor: quais fo- qual era a diferença, só para eu entender, de que, se o
ram as decisões que o Banco Central, naquele mo- Governo do Estado de São Paulo ia ter o banco de
mento, tomou em relação às empresas privadas? volta ou não... Qual era a diferença para ser demora-

o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Rela- do o balanço que tinha que ser feito na data? Qual era
tor, eu não sou membro do comitê diretor e nem da a diferença, o balanço sendo feito ou não? Qual era a
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diferença das tratativas que tinham com o ex-Gover
nador Mário Covas?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sa
beria responder.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
eu vou voltar, então, a perguntar para o senhor outra
vez: por que demorou tanto para ser feito o balanço?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olha, a
Diretoria do Banco Central só pode responder ao que
foi perguntado na data que foi perguntado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas toda
Comissão e o Conselho Diretor do Banco disse que ti
nha feito consultas verbais, várias vezes, com os dire
tores do Banco Central, e só depois é que fizeram por
escrito, mas que antes da por escrito fizeram várias
verbais. Como não tinham uma solução, eles fizeram
a por escrito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sr. Relator, apenas para esclarecer a sua
pergunta. No dia 25 de janeiro de 95, foi encaminha
do um ofIcio à Diretoria do Banco Central, indagan
do exatamente a respeito de como tratar a questão
da dIvida. Por que a resposta só veio em 17 de
agosto de 95?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sa
beria dizer. Eu mencionei que havia uma tentativa de
negociação para resolver o problema do BANESPA,
que...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Tudo
bem, o senhor mencionou. Mas se não fazia diferença
em relação ao... Porque balanço é balanço.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sei
que tipo...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É um re
trato da situação naquele dia. Depois, negociação é
negociação. O que vai acertar...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - É, de fato,
o senhor tem razão.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não é
isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por
que então...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Mas o
Banco Central SÓ pôde... O senhor fala que houve
consultas verbais. O Banco Central não pode agir sob
consulta verbal.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Houve
cobranças. Houve uma consulta no dia 25 de janeiro...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Outra em 29 de maio e várias outras. E a
resposta só veio dia 17 de agosto.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E essas
por escrito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - É isso que a gente gostaria de saber.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É isso.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A respos
ta só veio no dia 17 de ag9sto, de fato.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Por que
é que teve essa demora?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não te
nho nenhuma explicação, Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Agora, a
pergunta que eu faço só para encerrar. Se eu tiver que
colocar em meu relatório a responsabilidade pela de
mora do balanço, a quem eu devo responsabilizar?
Os diretores do Banco Central, que não responde
ram, ao Presidente e mais os diretores do Conselho
de Administração, que não reclamaram ou não fize
ram o balanço - que a obrigação era deles, não era do
Banco Central-, ou a Comissão de Inquérito, que não
fazia o relatório da sua sindicância porque o Conselho
não dava o balanço? A quem eu responsabilizo por
esse ato de não-cumprimento da lei?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olha,
isso é uma decisão do senhor, em função dos dados
objetivos que...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não, eu
estou perguntando, tecnicamente, quem são os res
ponsáveis.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
posso...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu posso
consultar alguém por alguma coisa, mas isso não ini
be as responsabilidades que eu tenho. Por exemplo,
eu posso fazer meu relatório, mas eu posso perguntar
para algUém que é que eu faço no relatório. Se eu não
apresento o relatório porque esse alguém não me
respondeu, não tira a minha responsabilidade de não
ter apresentado o relatório. Então, a pergunta que eu
faço para o senhor: quem exatamente tinha a obriga
ção de fazer o balanço do BANESPA? Ou seja, real
mente dependia de uma resposta da Diretoria do
Banco Central para saber como se colocaria aquilo?
É uma norma? "Olhe, só pode fechar o balanço sa
bendo depois oficialmente dos diretores do Banco
Central se as dívidas são colocadas em crédito de li
quidação". Ou não? Ou era a Comissão de Inquérito
que tinha que fazer o balanço, ou era o Conselho que
ficou perguntando porque estava querendo ganhar
tempo? De quem é a responsabilidade de realmente
elaborar o balanço?
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A respon
sabilidade de elaborar o balanço é do Conselho Dire
tor do Banco.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Que não
dependia da resposta da Diretoria para fazer. Ele po
dia fazer o balanço sem essa resposta que foi dada
pelo Banco Central no dia 17 de agosto?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Mas era
um fato... Como era um fato importante, ele resolveu
consultar a Diretoria do Banco Central.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Tudo
bem. Mas se por acaso os diretores do Banco Central
resolvessem: "Esses caras estão lá, eles têm a obri
gação de se virar, eles que façam o que eles acham
que eles têm que fazer lá, porque não tem norma que
diga que eu tenho que responder isso para eles". Ou
não? Tem uma norma? Eles tinham que perguntar, e
os senhores tinham a obrigação de responder?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O único
fato concreto é que a pergunta foi feita, a solicitação
foi feita e foi respondida naquele dia.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não, eu
estou perguntando para o senhor sobre normas. Só
isso. Eu estou querendo saber de quem que é a res
ponsabilidade. Foi feita uma pergunta para os direto
res do Banco Central. Vou perguntar bem claro para o
senhor. A Diretoria do Banco Central tem obrigação,
de norma ou por força de lei, de responder ao Conse
lho ou, se não respondesse, a obrigação do balanço
continuaria com o Conselho de Administração?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
saberia responder, Sr. Relator. Mas, de qualquer ma
neira, o que eu quero deixar claro é que, uma vez con
sultado o Banco Central, a resposta foi feita.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Muito
bem. Eu estou querendo achar o caminho para saber
a quem eu devo responsabilizar pelo balanço não ter
sido feito. Está complicado.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O balan
ço foi feito, Sr. Relator.

a SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não.
Tudo bem, mas ele foi feito... A norma a que o senhor
se referiu é bem clara. Ela diz o seguinte: "Imediata
mente o Conselho de Administração nomeado no
RAET tem que fazer o balanço". E não fez. Demorou
sete meses e dezoito dias para apresentar um balan
ço que, na verdade, não era um balanço, era uma car
ta dizendo "aproximadamente". E por isso tem que ser
responsabilizado algUém. Do mesmo jeito que, se
houve lesões ao banco antes do RAET e depois do
RAET, tem que ser responsabilizado. Nesse fato, al-

guém tem que ser responsabilizado. O banco, como
disseram alguns depoentes aqui - eu tenho certeza
de um; não lembro se alguns... Eles disseram-me que
o banco pode, sim, ter tido grandes prejuízos pela fal
ta do balanço, e tem que responsabilizar, e alguém
tem que ser responsável por isso. Eu estou querendo
achar o caminho para ser justo. Só por isso que eu es
tou perguntando para o senhor. O senhor tem alguma
coisa a acrescentar nisso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, Sr.
Relator.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o primeiro inscrito, Deputado
Lamartine Posella.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Sr. Alkimar Moura, eu gostaria de voltar sobre a reu
nião que decidiu, no dia 7 de agosto, lançar em crédi
to de liquidação a dfvida do Governo do Estado, des
de lá do Paulo Egydio Martins, porque nós temos
consciência de que essa dívida que avermelhou o ba
lanço veio desde lá do Paulo Egydio, depois passan
do pelo Maluf, depois pelo Montoro, depois pelo Quér
cia e, por último, o Fleury e também o Mário Covas. A
minha pergunta é a seguinte: em primeiro lugar, qual
foi a razão que levou a Comissão de Inquérito a ter
responsabilizado somente o Governador Quércia,
bem como o Machado, à época o seu Secretário da
Fazenda? Por que é que não foi mencionado, por
exemplo, no relatório, o ex-Governador Fleury, que
também estava dentro deste período? Essa é a minha
primeira pergunta.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Depu
tado, eu não fui membro da Comissão de Inquérito e
não tive acesso ao relatório. Eu não posso responder
essa pergunta.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Tá, mas o senhor, como uma pessoa que trabalha na
área de banco e tudo, uma opinião sua, uma opinião
isenta. O senhor acha que quando alguém vai fazer
um relatório tem que responsabilizar a todos quantos
estavam na administração?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olhe, Sr.
Deputado, eu não tenho condição de responder a
essa pergunta.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - A
minha pergunta procede pelo seguinte: veja bem, nós
sabemos que a lei manda que o RAET responsabilize
até cinco anos. Então, obviamente, os primeiros Go
vernadores não poderiam, pela lei, ser responsabili
zados. No entanto, nós sabemos que após o Governo



O SR. DEPUTADO LAMARTlNE POSELLA 
Mas isso foi discutido. Os depoentes anteriores disse
ram que isso foi discutido na reunião. Eu quero saber
se o senhor... O senhor não pode negar tudo o que
eles disseram também.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
me lembro disso.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só
uma questão de ordem, por favor, Lamartine. É só
para ajudar a esclarecer. Eu estou vendo que o tema
muito importante de hoje desse debate, mesmo não
sendo feitas as perguntas para a pessoa mais ade
quada para responder, eu tenho percebido no Dr. Alki
mar um esforço muito grande de estar respondendo.
Eu tenho um material que estou estudando - estou
chegando agora na Comissão -, estou tentando en
tender esses pontos polêmicos. Talvez já tenha sido
aqui discutido, não seja nem pertinente, mas acho
que é bem importante. O papel que tenho, por exem-
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Fleury veio o Governo Mário Covas. E ele parou de dos anteriores, que vieram aqui dizer que realmente
pagar. E a dívida do Governo Mário Covas foi também houve a conversa, aqui ret~atada na re~ista Carta C~-

acrescida a esse balanço. Então, eu quero saber do pital, um dos depoentes disse o seguinte: que havia
senhor: o senhor acha que houve uma falha ou uma um pré-relatório da Comissão de Inquérito que dizia
intenção polftica? que deveria se arquivar o processo, na medida que o

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não balanço era positivo. E teria havido - nós não .va~os

acho. Não houve nenhuma falha nem intenção polfti- entrar nos méritos, porque, senão, o senhor ~al ate se
ca, Sr. Deputado. utilizar desse artifíc!o para ~e esquivar da minha per-

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA _ gunta... A verdade e a ~egurnte: hou~e uma mudanç,a
O Governador Fleury não estava dentro desse perío- ~e regr~. ~ouv~ ~ depolment~, que dlss~que o relato-
d ? riO preliminar dizia que deveria ser arquivado, porque

o. era um relatório positivo. Eu quero perguntar para os
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não senhor o seguinte: no momento em que houve, nessa

tive acesso ao relatório, Sr. Deputado. O senhor não discussão, a idéia de se lançar em crédito de liqüida-
pode me perguntar uma coisa que... ção a dívida do Governo do Estado desde lá do Paulo

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - Egydio, quem propôs isso? O senhor se lembra?
O senhor é diretor. Como não teve acesso? Alguém propôs. Quer dizer, o senhor era diretor do

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas Banco Central e alguém propôs.
a Comissão de Inquérito não tem obrigação... O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A reu-

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - nião foi para que a Comissão de Inquérito fizesse
Não, mas eu estou lhe dizendo agora que, inclusive, uma indagação ao Banco Central. E a indagação ao
os depoentes que vieram aqui reconheceram que so- Banco Central gerou um voto que, de novo, passou
mente o Governador Quércia foi responsabilizado. pelos trâmites, pelos órgãos técnicos do Banco
Então, o relatório diz isso, que somente esses dois fo- Central e pelo órgão jurídico do Banco Central, que
ram responsabilizados. O senhor é um professor de deu a base para a decisão. Não foi uma decisão fei-
universidade, é um homem inteligente, e eu gostaria ta naquela reunião.
que o senhor não fosse evasivo e pudesse me res- O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA _
ponder. O senhor não vai se incriminar. Eu gostaria de Mas o senhor concorda com o fato de que o relatório
saber se o senhor. .. Tecnicamente falando, quando al- preliminar da Comissão de Inquérito era pelo arquiva-
guém faz um relatório, urna comissão de inquérito, mento?
mesmo que o senhor não tenha participado da mes- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
ma... O senhor conhece isso mais do que eu. Quando tive acesso a esse relatório. Então, não posso concor-
alguém faz um relatório, a Comissão de Inquérito, que dar.
lança a dívida desde lá de trás, do Paulo Egydio, pas-
sando pelos demais Governadores - e essa dívida in
clui, inclusive, a dívida da administração do Governa
dor Fleury e, posteriormente, do Governador Covas
-, e somente um Governador, que à época era o Go
vernador Quércia, foi responsabilizado, o senhor não
acha que houve um erro?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olhe, de
novo, Sr. Deputado, eu não posso responder à ques
tão. Eu não tenho, não tive acesso ao relatório. Como
é que eu posso responder?

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Mas eu estou lhe dizendo que o relatório responsabili
zou somente a ele.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Prefiro
não emitir nenhum julgamento sobre isso.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O.k. Eu vou continuar a minha pergunta, então. Nesta
reunião, nós sabemos, até pelo próprio depoimento
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pio, do Conselho, porque é essa a pergunta que a so
ciedade toda está fazendo, Dr. Alkimar, porque é que,
então, alguém estava tentando estudar, durante tanto
tempo, um conselho, que a gente reconhece, de pes
soas que têm capacidade para tomar essa decisão
mais rápida, por que é que naquele momento encami
nha essa pergunta, oficialmente, ou aguarda essa po
sição do Banco Central e tal? Eu tinha pedido aqui, e
estou vendo, na verdade, o seguinte: isso é uma obri
gação do Conselho. Quando você vai colocar algum
valor elevado, na verdade... Que você está aqui. Eu
quero até dizer o seguinte: nós temos aqui o decreto.
O Conselho, atendendo a essa coisa...

O SA. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Presidente, pela ordem. Ele está desviando a minha
pergunta.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Não. É
exatamente a obrigação. Então, está bem, eu aguardo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Ele pediu a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu quero ver a questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- É só
para tentar evitar que o Dr. Alkimar tenha sempre que
dizer não. Se o senhor me permite, nobre Deputado, é
rápido. Eu estou concluindo. O que diz aqui é o se
guinte: o Conselho, na verdade, Deliberativo tem toda
a responsabilidade de preparar o trabalho como foi fe
no. Só que, no entanto, quando você vai fazer algum
ato que não caracteriza como uma gestão ordinária,
implique uma disposição ou oneração do patrimônio
da sociedade que está sendo analisada, ele, obriga
toriamente, tem que submeter essa pergunta ao Ban
co Central, na verdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury} - Eu gostaria de esclarecer.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Não é
uma decisão de fazê-lo ou não. É uma questão de res
ponsabilidade administrativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputado Julio Semeghini, eu gostaria de
esclarecer essa questão de ordem de VExa Se VExa
leu o art. 3°, no caput, vai verificar que trata de atos de
gestão. Então, isso é durante a gestão e não nas pro
vidências decorrentes previstas no art. 9.024. Então,
se no ato de gestão isso ocorrer - apenas é um escla·
recimento técnico jurídico -, na verdade, esse dispo
sitivo não é aplicável. Está certo? Mas, mesmo que o
fosse, admitindo-se que o fosse, apenas para esclare
cer, já que V.Exa está chegando agora, os ofícios co
meçaram a ser expedidos à Diretoria do Banco Cen-

trai no dia 25 de janeiro. E vários ofícios se repetem
do Conselho. E a resposta só veio no dia 17. Apenas
para esclarecer VExa E esse decreto que VExa cita
pratica de atos de gestão que escapam, vamos dizer
assim, a atos normais da gestão da instituição finan
ceira que está sob RAET, e não a respeito do relató
rio, ou melhor, do balanço que obrigatoriamente tem
que ser feito de acordo com o art. 9° da Lei 6.024. É só
um esclarecimento técnico jurídico.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pois não, Deputado Lamartine.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu gostaria de focar a minha pergunta, Sr. Alkimar
Moura, porque o senhor participou dessa reunião. E
ainda que o senhor não tenha que responder a respe
ito do inquérito, os depoentes anteriores, aqueles que
eram responsáveis por tal inquérito, confessaram. E
não foi um só. Declararam que, de fato, havia um rela
tório preliminar que dizia que, tecnicamente, o RAET
deveria ser arquivado e o banco voltar para as mãos
do Governo do Estado de São Paulo. Então, a minha
pergunta é a seguinte: se houve esse relatório preli
minar, e se essa discussão houve, segundo esses de
poentes, veio, então, esta idéia de lançar em crédito
de liqüidação a dívida do Governo do Estado, desde
lá do Paulo Egydio. E, desta forma, a revista, inclusi
ve, usa um termo que eu acho muito interessante, que
é avermelhar o balanço. Porque, na verdade, a pala
vra vermelho é um adjetivo que foi tornado um verbo.
E, no momento que você torna um adjetivo um verbo,
você está dando ação àquela qualidade. Então, pres
supõe a idéia de tornar um balanço que era azul, ou
seja, um balanço positivo, em um balanço negativo. E
quando você torna aquele adjetivo em um verbo,
pressupõe uma intenção. Uma ação sempre tem uma
intenção e uma direção. E eles, os depoentes anterio
res, falaram claramente que havia esse relatório preli
minar e que foi discutido. Isso eu quero que o senhor
saiba. Embora, talvez, eles tenham em reuniões, que
vocês possivelmente tenham tido, não sei, não vou
nem afirmar, ou até mesmo essa carta, eles declara
ramaqui, nesta CPI, que realmente havia esse relató
rio preliminar e que o relatório era pelo arquivamento.
Então, eu quero lhe perguntar o seguinte: quando
houve este relatório, esta declaração de que se deve
ria arquivar o RAET, quem efetivamente... Se o se
nhor não lembrar quem, eu quero que o senhor me
diga se houve alguém que trouxe essa idéia de lançar
a dívida do Governo do Estado, desde aquela época
do Paulo Egydio, no balanço, para avermelhá-lo.



O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Mas o senhor tem conhecimento disso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não,
não tenho conhecimento. Não sei se foi ou não foi.
Não era... De novo, o Conselho Diretor era respon
sável pelos atos de gestão do BANESPA, não a Di
retoria do Banco Central.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Então, o.k, vamos para a segunda pergunta. Houve,
à época do Governador Mário Covas, que ele não
pagou as dívidas, por parte do Banco Central, um
tratamento de, por exemplo, acionar o Banco, fazer
qualquer coisa para que ele pagasse?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Essa é
uma pergunta que deve ser dirigida ao Conselho Dire
tor.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSElLA 
Mas eu gostaria de saber se o senhor, tecnicamen
te, quando alguém, um banco atrasa quinze dias, se
isso pode se configurar inadimplência.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Essa
questão tem que ser colocada para os técnicos do
Banco.

O SR. DEPUTADO lAMARTINE POSELLA
Não, eu estou colocando para o senhor, eu quero ou
vir a sua opinião. Tecnicamente falando.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Depende
da qualidade dos ativos do banco também.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSEllA
Não são sessenta dias que se configura a inadim
plência? A regra não é essa?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Depen
de. Pela Resolução 1.748, o Banco Central, a seu
critério, pode declarar, pode transferir para créditos
em liqüidação ativos que eles julgam ser de baixa
qualidade.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu gostaria, então, de fazer uma última pergunta.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mesmo
com atraso seja de cinco dias?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Inde
pendente da qualidade dos atrasos. O problema é a
qualidade dos créditos.
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O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Depu- O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
tado, de novo eu insisto, a reunião foi para solicitar Claro. Mas, se não estivesse em atraso, não se po-
uma decisão ao Banco Central. A decisão do Banco deria fazer. Poderia?
Central foi tomada ouvindo todas as áreas técnicas O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. Sr.
do Banco Central e o Departamento Jurídico do Ban- Deputado, não tem nada a ver uma coisa com a ou-
co Central. tra.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Então, o senhor nega que tenha havido essa conver
sa? O senhor nega que alguém tenha dito: "Olhe, va
mos arquivar'. E que alguém disse assim: "Não, não
podemos arquivar". O senhor nega isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Sr. Depu
tado...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu gostaria de ouvir um sim ou um não.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
me lembro disso. Eu não me lembro dessa questão.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Olhe, o senhor me desculpe, mas isso não cola.
Porque, uma reunião desse nível, uma reunião que
se destina, que se define o destino de um banco do
Estado, algo tão tremendo, uma responsabilidade
tão grande, que o senhor fazia parte, não está co
lando. Até porque os outros depoentes confessa
ram. Inclusive, disseram que a revista estava trans
crevendo o diálogo, ou a conversa, na medida que
tinha mais do que duas pessoas falando, a conversa
na íntegra. Então, o senhor está dizendo que não se
lembra. Quer dizer, não é nem sim nem não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSElLA 
Fale, por favor, ao microfone.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim,
não me lembro.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSElLA 
O.k. Por quê... agora, quero fazer uma pergunta
para o senhor do ponto de vista ... Eu sou leigo na
área, mas o senhor, como alguém que é da área
bancária, sabe melhor do que eu. Por que a dife
rença de tratamento? Quando o Governo do ex-Go
vernador Fleury atrasou quatorze dias houve uma
intervenção.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não,
desculpe. A intervenção não foi por causa disso. A
intervenção...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA
Foi por falta de liqüidez?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De liqüi
dez. Não foi por causa do atraso.
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o SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu gostaria de fazer uma última pergunta para o se
nhor que diz respeito à própria matéria da revista Carta
Capital, que o senhor negou, peremptoriamente, todos
os diálogos que foram explicitados aqui. Não negou?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu ne
guei. Os termos desse diálogo não ocorreram.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O conteúdo, então, portanto, houve?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Os ter
mos desse diálogo... Não, eu não participei desse diá
logo nos termos que estão aí.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
É, mas eu quero saber do conteúdo da conversa. O
senhor nega ou concorda com ela?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O conteú
do da conversa? O que é o conteúdo da conversa? O
senhor pode me dizer?

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Vamos começar agora. Eu gostei da sua colocação,
porque o senhor disse que não negou. Negou da ma
neira como foi colocado. Então, vamos agora para a
matéria da revista. Quando.... Aqui, a matéria começa
dizendo que "a proposta dos técnicos, comunicada
pelo Relator Carlos José ao Presidente do Banco
Central Gustavo Loyola, aos diretores - portanto, en
dereçada aos senhores -, Alkimar Moura e Claudio
Mauch, e às demais pessoas presentes, é arquivar o
processo devido à inexistência de Patrimônio Líquido
negativo, encaminhar ao Ministério Público algumas
operações de crédito e a empresas privadas que
mostram indícios de irregularidade". A matéria come
ça dizendo isso, que a proposta dos técnicos era o ar
quivamento. E, aí, a matéria diz assim: "Alkimar Mou
ra protesta - Quer dizer que se aplica um RAET ao
BANESPA, vocês preparam um relatório com milha
res de páginas e recomendam o seu arquivamento?
Onde estão os culpados? E os que prejudicaram o
Banco?" O senhor nega isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Que eu
tenha falado isso, nesses termos, apesar da distância
temporal entre aquela reunião e hoje, eu nego.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Ah! então, já existe um se, aí, um apesar, um a despei
to? Quer dizer, existe a possibilidade de o senhor ter
dito isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Nega?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Nego.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
É totalmente inverídica essa afirmação?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Depu
tado, nos termos que estão, sim, senhor.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O.k. Ai, Carlos José, o Relator, explica: "Mas nós esta
mos enviando ao Ministério Público os casos de irregu
laridades. O processo tem de ser arquivado, porque
não há Patrimônio Líquido negativo. E o devedor princi
pal é o próprio Governo do Estado, que está negocian
do com o Banco Central uma forma de amortização da
dívida. Ou seja, aqui, o Carlos José, o Relator, está di
zendo: "O Governo não pode quebrar". Então, o Gover
no está negociando com o Banco Central. Nós não po
demos ter outra atitude senão o arquivamento do pro
cesso, na medida em que o patrimônio é pos~ivo.

Então, eu quero, em primeiro lugar, perguntar para o
senhor o seguinte: o senhor se lembra de ter ouvido o
Carlos José? É verdade que ele disse isso, que a pa
lavra do Relator era pelo arquivamento?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olhe, eu
não me lembro, senhor, nessas condições.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Alguém, na reunião, teria falado sobre o arquivamento?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
lembro, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O senhor não se lembra de ninguém ter mencionado?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
lembro.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Mas, então, o senhor não está negando.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
lembro, não me lembro.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Porque, no começo, o senhor disse que a matéria era
inverídica.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A matéria
é inverídica nos termos que ela está colocada. Eu
quero deixar claro, também, Sr. Deputado, que o se
nhor fez uma afirmação que não é verdadeira. Esta
dos quebram, sim, senhor.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Então, me explique. Eu gostaria que o senhor me ex
plicasse.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Porque,
quando o Estado deve a um banco e não paga ao
banco, leva o banco à falência.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Então, o banco pode quebrar, mas não o Estado.
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O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas não é? Porque a matéria, aqui, está dizendo de algu-
o Banco quebra por quê? Porque ele tem créditos mas coisas. Mas até agora o senhor não se lembra de
contra o Estado. nada.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
Não, claro, eu não quis dizer Banco, quis dizer Estado. me lembro que as palavras, os termos que estão colo-
O Estado não pode quebrar. O Estado não pode se cados aí não condizem com o meu ...
tornar alguém que não pague. O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sei. Os termos, eu não estou falando dos termos, eu es-
O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - tou falando do conteúdo. Eu estou me referindo ao

Tanto é que foi renegociada a dívida de 110 para conteúdo.
200... (Não identificado) - Sr. Presidente, pela or-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Renego- demo Eu protesto contra a forma como o Deputado
ciada depois de federalizado, está certo? Depois de Lamartine está se dirigindo ao depoente. Não está Ii-
federalizado. É diferente. . dando com nenhum bandido. A forma, o linguajar que

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - o Deputado Lamartine está usando, realmente, me
Bom, mas antes disso já estavam em renegociação. deixa indignado. Eu acho que as perguntas, Deputa-
Inclusive, de dez para vinte anos. Já havia sido renego- do, deveriam ser de uma forma mais...
ciado em 92. Então, na verdade, estava provisionado. O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
E o atraso foi de somente quinze dias. Mas não é sobre Então, eu quero aqui pedir desculpas ao depoente. De
isso que eu quero falar aqui. Eu quero continuar falan- forma alguma eu estou considerando o senhor como
do com o senhor. Então, o próprio Antônio Carlos Ver- um bandido. Muito pelo contrário. Só que a minha an-
zola disse o seguinte: "Se o Banco Central considerar gústia, e creio que da maioria dos Deputados, é que
aplicável o que estabelece o art. 1°, item IX, da Resolu- nós estamos em uma CPI e nós queremos saber a ver-
ção 1.748 do Conselho Monetário Nacional, que..." dade. Eu acho que não tem nada de mais alguém dizer
Essa resolução todos nós discutimos. Ninguém falou a verdade sobre o que aconteceu. Porque, senão, essa
sobre essa resolução, também, nessa reunião? CPI vai acabar em pizza. Então, me desculpe. Eu acei-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não to a palavra do Deputado, e quero voltar a perguntar.
me lembro. Quer dizer que o senhor não se lembra...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Em pizza
O senhor se lembra de alguma coisa dessa reunião? eu também não aceito, não.
Porque, até agora, o senhor não se lembrou de nada. (Não identificado) - Eu também acho que essa

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Com expressão...
esse detalhe que o senhor está me dizendo, não me O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
lembro. Por isso é que eu acho que as perguntas têm que ser

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - respondidas. E, na medida que as perguntas estão
Por favor, eu estou falando do conteúdo. sempre sendo respondidas com a mesma palavra:

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O conteú- "não me lembro, não me lembro", isso me leva a ques-
do foi, de novo... tionar a resposta, porque, se eu estivesse no seu lu-

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - gar, participando de uma reunião como essa que defi-
O senhor se lembra de a resolução ter sido citada? niria os destinos de um Banco do Estado de São Pau-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Eu me lo, por exemplo, eu jamais me esqueceria. Então, eu
tenho o direito de questionar se realmente o senhorlembro que a reunião foi para saber da posição... de
não se lembra. Em seguida, eu quero perguntar ao

saber que... h é' h "It' t·sen or, e essa a mln a u Ima pergun a, aquI na ma-
O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - téria da revista Carta Capital o Sr. Manoel Lucivio de

Não, responda: o senhor se lembra desta resolução Loiola, Subprocurador-Geral teria falado - e a matéria
ter sido citada? diz que é com ar de satisfação, mas para mim não in-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me teressa se foi com satisfação ou não - "então vamos
lembro. Precisamente, não me lembro. avermelhar o balanço". Eu quero saber do senhor o

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - seguinte: houve essa declaração "vamos avermelhar
Então, o senhor não se lembra de praticamente nada, o balanço" ou não? Sim ou não?
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não pos
so responder pelo Sr. Manoel Lucivio, o senhor enten
de. Então, é melhor que o senhor convoque o Sr. Ma
noel Lucivio para responder a essa pergunta.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Não, tudo bem. Eu quero saber... Não estou pergun
tando se foi ele, se alguém falou?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
lembro de alguém ter falado isso.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O.k., Sr. Presidente, eu termino as minhas perguntas
e quero somente declarar que nós precisamos tomar
algumas atitudes, porque nós interpelamos outras
pessoas antes que confirmaram, e agora o depoente
está negando, não s6 negando como, em alguns mo
mentos, se esquivando, porque eu não acredito que
ele tenha problemas de memória ou de esclerose. Eu
não acredito, porque ele parece estar em perfeito es
tado, inclusive parece ser um homem muito inteligen
te e apto para responder a todas as perguntas, princi
palmente para nós, que somos leigos. Então, eu acho
que para que essa CPI não incorra no risco de se tor
nar uma CPI com descredibilidade diante de toda a
população, nós precisamos tomar depois algumas
atitudes. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o próximo inscrito, o Deputa
do Marcelo Barbieri.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Peço para aumentar o som dos microfones,
por favor.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Alkimar Moura, eu queria
saber do senhor o seguinte: o senhor já falou no co
meço da sua explanação que o senhor foi Diretor de
Política Monetária do Banco Central de 94 a 97, con
firma?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A 96.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- De

94 a 96.
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De mar

ço de 94 a março de 96.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O

senhor ocupou alguma outra função no Banco Cen
trai em algum período da sua vida?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Diretor de
Normas em março de 96 a setembro de 97 e anterior
mente, em 87, Diretor de Dívida Pública e Mercado
Aberto.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Essa última quando foi?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Em 87.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Em 87. Então, o senhor passou um período de 87 no
Banco Central, depois o senhor voltou em 94 e aí fi
cou de 94 a 96 como Diretor de Política Monetária,
depois de 96 a 97 como Diretor de Fiscalização.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Normas.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- De
normas. O senhor era o Diretor de Polftica Monetária
quando foi editada pelo Conselho Monetário Nacional
a Resolução nO 2.127, de 21 de dezembro de 94. Con
firma essa informação?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Provavel
mente... Nessa data eu era Diretor de Política Monetá
ria.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - E
quando foi decretado o RAET, nove dias depois, o se
nhor também era o Diretor de Política Monetária. A
proposta do Banco Central no Conselho Monetário
que deu origem à referida Resolução n° 2.127/94 e
que constituiu o voto n° 574/94 do Banco Central par
tiu das Diretorias de Normas (DJNOR), de Política Mo
netária (DIPOM) e de Fiscalização (DIFIS). Essa re
solução permitiu uma nova rolagem das dívidas públi
cas estaduais para com os bancos estaduais pelo
prazo de 20 anos. O senhor pode esclarecer quais fo
ram os motivos e fundamentos que levaram as referi
das três diretorias, a sua incluindo, a proporem essa
rolagem das dívidas públicas estaduais para com os
bancos estaduais pelo prazo de 20 anos?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olha, Sr.
Deputado, isso tem cinco anos. Eu não me lembro
dos detalhes que levaram...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, não estou perguntado os detalhes. Desculpa se eu
não me fjz esclarecer. Eu estou preocupado com o que
o Deputado Wagner levantou. Não quero que o senhor
se sinta agredido pela nossa Comissão. Quero que o
senhor tique bem à vontade. Aliás, eu lhe conheço. Foi
professor na Getúlio Vargas, eu fui aluno da Getúlio Var
gas, conheço o senhor daquela época. Eu não quero os
detalhes, eu quero que o senhor me diga se o senhor se
lembra os fundamentos que levaram a propor uma re
negociação de dez anos para vinte anos.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
lembro.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
O senhor não se lembra dos fundamentos.
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O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me por que idêntica medida não foi adotada em relação
lembro. ao BANESPA?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olhe, a
senhor lembra que essa resolução permitia, na práti- Nossa Caixa Nosso Banco não estava em situação
ca, ao BANESPA também promover a rolagem da dí- de iliquidez, ela não estava sob o RAET. No dia 30 de
vida pública do Estado de São Paulo e das suas esta- dezembro, o BANESPA estava sob o RAET. Então,
tais. Por esse prazo de vinte anos ela permitia, o se- Nossa Caixa Nosso Banco ela estava em situação,
nhor se recorda disso? em curso normal de atividades.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Se era O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
genérica, deveria também... Certo. Perfeitamente. Então, no dia que a Nossa Cai-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - xa fez essa renegociação, o BANESPA não pôde
Deveria também permitir. fazê-Ia porque estava sofrendo o RAET. Epor que de-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Claro. pois, quando o Conselho Diretor do Banco acabou re-
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _ cebendo uma notificação do Sr. Yoshiaki Nakano, que

Não havia a exclusão de que São Paulo não poderia? era o Secretário de Finanças do ex-Governador Mário
Não havia isso? Covas, o BANESPA não fez essa renegociação se ha-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Não co- via autorização do Banco Central e do Conselho Mo
netário Nacional para autorizar o próprio Governo de

nheço os termos da resolução que o senhor está me São Paulo, no caso o Governador Mário Covas, a fa-
falando, mas não havia. zer esse alongamento da dívida?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De novo,
Mas o senhor assinou a resolução?

Sr. Deputado, essa pergunta tem de ser dirigida a um
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. dos membros do Conselho Diretor do BANESPA, do
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu qual eu não fazia parte.

tenho essa resolução aqui assinada... O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não re- Perfe~o. Mas o senhor conhecia a resolução. Teorica-

solução. A resolução do Conselho Monetário. mente o senhor concorda que o BANESPA poderia
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - ter alongado essa dívida de acordo com a resolução.

Não, não. O senhor assinou... A reunião de diretoria... O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não,
O senhor participou da reunião de diretoria que pro- mas se ele estivesse em situação normal, ele, como
pôs, que foi o voto n° 574/94. qualquer banco estadual, poderia tê-lo feito, cOmo a

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não Nossa Caixa o fez. Não o fez porque ele estava na-
redigi o voto. quele momento sob intervenção do Banco Central de-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O cretado pelo RAET por insuficiência de liquidez.
senhor assinou o voto, que foi a resolução depois. O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Li-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O voto é quidez, naquele dia, não é? Naquele dia ele estava
do Banco Central e a resolução do Conselho Monetá- sem liquidez, naquele dia 30? O senhor poderia me
rio. explicar. .. O senhor era Diretor, nessa época, de Polí-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - tica Monetária, por que essa falta de liquidez nesse
Perfe~o. Eu já sei. É que o senhor assinou o Voto n° dia se no dia anterior, no dia 29, o banco apresentou
574, que depois fez... O mesmo voto virou resolução liquidez.
do Conselho Monetário, certo? O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, o

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. banco apresentou...
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -

Portanto, o senhor conhece essa resolução. No dia 30 Não, deixa eu só acabar de formular a pergunta para
de dezembro de 94, portanto no dia da intervenção, a o senhor ficar mais à vontade. No dia 29, o banco teve
Nossa Caixa Nosso Banco, outro banco pertencente a liquidez, estava tudo bem. No dia 30, foi negada
ao Governo do Estado de São Paulo, firmou um con- essa liquidez. Quer dizer, ele não apresentou liquidez
trato particular de renegociação de dívida com o Esta- e no dia 1°, logo depois, com o RAET, ele apresentou
do de São Paulo nos termos da Resolução n° 2.127, liquidez novamente, ele restabeleceu a liquidez. O se-
para receber o crédito em 20 anos. Eu lhe pergunto: nhor poderia me explicar isso, por favor?



O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Quer dizer, o Banco Central vinha fazendo isso já há
algum tempo, o senhor confirma, quer dizer...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Claro.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

...ele vinha fazendo e, depois, do RAET, ele voltou a
fazer. Ele não fez exatamente nos dias 29 e 30.

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não,
não é que ele não fez, não é uma decisão unilateral do
Banco Central, Sr. Deputado. Ele não fez porque o
BANESPA não tinha garantias. Então não é ... Eu não
posso... Eu, como Diretor de Política Monetária, não
poderia autorizar o Banco Central a realizar emprésti
mos sem garantia. O senhor está entendendo? Nós
estamos falando em recursos públicos.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, o senhor está... Eu estou calmo, o senhor pode
ficar tranqüilo.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Está
bem.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu
estou entendendo o que o senhor está falando, estou
prestando atenção no que o senhor está falando, fi
que à vontade. Eu só queria que o senhor explicasse
direito, parece que o senhor está tenso com essa
questão, porque ela é da sua área, o senhor era o Di
retor de Política Monetária, o senhor que autorizava
ou não o BANESPA a pegar o dinheiro, ou não. Quer
dizer, o senhor é que dava essa autorização e o se
nhor negou essa autorização no dia 29.

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
neguei, Sr. Deputado. Não neguei, não neguei.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, tudo bem. Então o senhor não negou. Então o
senhor não negou.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não ne
guei, o banco não tinha as condições objetivas de to
mar empréstimo.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas no dia 28 tinha?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Tinha. Eu
falei ... Eu acabei de falar...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- No
dia 27 tinha?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Tinha,
porque ele tinha garantias e chegou a, inclusive, usar
as garantias da Nossa Caixa, porque as garantias de
les também eram insuficientes.

o SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas no dia 29 ele tinha?

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - No dia
29 ele não teve.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas ele teve o dinheiro.

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Não...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ele
não teve o problema de Iiquidez no dia 29.

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - No dia
29 ele não teve e no dia 30 ele amanheceu com reser
va negativa, e o Banco Central decretou...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Então, mas no dia 28 ele tinha...

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
...porque o Banco Central socorreu.
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O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - O banco O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - O Banco
não apresentou Iiquidez, Sr. Deputado. O banco esta- Central estendeu empréstimos para o BANESPA,
va com desequilíbrio de caixa, ele estava... O que eu sim.
quero dizer é o seguinte: os pagamentos que o banco
tinha que fazer eram muito maiores que a entrada de
caixa. O banco estava em deficiência de caixa. Como
ele cobria essa deficiência de caixa? Tomando em
prestado junto ao Banco Central. Então, na verdade,
ele não estava com a situação de caixa normalizada.
Desde setembro de 94 até dezembro de 94, ele con
sistentemente usou recursos do Banco Central e to
mou o dinheiro do Banco Central, como mencionei.
Ele começou tomando por volta de 800 milhões até
alcançar 4 bilhões. Isso significa, Sr. Deputado, um
enorme desequilíbrio de caixa. Então, a caixa do
BANESPA não era... O BANESPA estava em situação
de iliquidez, correndo o risco de iliquidez, está certo?
Então, no dia 29, ele socorreu de novo ao Banco Cen
trai para tomar empréstimos para recompor a sua re
serva. Só que no dia 29 ele não tinha garantias para
que o Banco C!3ntral pudesse conceder aquele em
préstimo.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Perfeito. Então, o senhor afirma aqui o seguinte: que o
Banco Central, a seu bel-prazer, poderia em qualquer
momento deixar de bancar a Iiquidez do BANESPA,
como acabou deixando no dia 30?

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
deixando. O BANESPA não tinha condições objetivas
de acessar o redesconto porque ele não tinha garanti
as. O Banco Central não pode dar empréstimos
sem...



O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De novo:
as propostas que foram feitas pelo Secretário da Fa
zenda de São Paulo foram enviadas ao Conselho Di-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. De
novo: essa questão tem de ser respondida pelo Con
selho Diretor. Eu não fazia parte do Conselho Diretor
do BANESPA.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa para entender
bem a função do senhor no Banco Central: se o se
nhor era o responsável pela liquidez dos bancos,
como diretor da parte monetária, se um Governador
do porte do Governador de São Paulo, na época Go
vernador Mário Covas, vem ao banco, sugere a esse
banco alongar a dívida para ele poder regularizar a si
tuação financeira de pagamentos do Estado com o
banco, e o responsável pela direção, na época, o Sr.
Altino Cunha, era o interventor do Banco Central, por
tanto diretamente subordinado à Diretoria do Banco
Central, da qual o senhor fazia parte, o senhor sim
plesmente desconheceu essa condição, essa possi
bilidade de haver essa renegociação?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
não... Eu não... Desculpe-me, Sr. Deputado, eu não
estou entendendo a questão.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- A
questão é a seguinte: o Governador Mário Covas pe
diu para fazer uma renegociação da dívida, que pas
saria de 10 para 20 anos, de acordo com a resolução
que o senhor propôs, um dos diretores que propôs o
voto no Conselho Monetário Nacional. Ele requereu,
e não foi atendido. Um Governador do porte do Go
vernador de São Paulo, do porte do Governador Má
rio Covas, não é atendido no seu pleito. E o Diretor do
Banco Central, que conhecia, que se relacionava com
o Governador Mário Covas, não tinha conhecimento
dessa tentativa do Governador?
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O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - do BANESPA. No entanto, o senhor não quis... Não
Mas por que no dia 29 ele quis usar as garantias da sei se foi só o senhor, mas o senhor também partici-
Nossa Caixa e não pôde, vocês negaram. pou de uma negação ao Governador Mário Covas

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, desse direito sob que alegação? Qual foi a alegação
eram insuficientes. As garantias que ele apresentou que os senhores usaram para negar a ele o alonga-
eram insuficientes. mento da dívida?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, o
Eram insuficientes. O senhor se lembra bem disso, o Governador Mário Covas não solicitou nenhum alon-
senhor tem essa lembrança? gamento de dívida.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, até O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
me lembro de o Governador Fleury ter me ligado na- Solicitou, solicitou por escrito. Eu tenho documento do
quele momento, e aí eu falei: "Infelizmente, não existem Dr. Yoshiaki Nakano solicitando o alongamento da dí-
garantias, não é urna questão de o Banco Central que- vida. Ele solicitou.
rer fazer a operação. A questão é que o Banco Central
não pode fazer uma operação que implique emprestar
sem garantias".

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Perfeito. Bom, então foi feito o RAET, o senhor decidiu
que, aquele dia, não poderia ter a...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
eu decidi, Deputado. Eu não decidi nada.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor acabou de dizer que o Governador Fleury li
gou para o senhor, e o senhor disse para ele que não
poderia fazer o empréstimo no Banco Central porque
não tinha garantias, por isso eu falei que o senhor de
cidiu, porque o senhor acabou de dizer que o senhor
respondeu uma pergunta do então Governador Fle
ury. E o senhor, então, evidentemente, não podendo
fazer isso, criou-se uma situação para que houvesse
o RAET.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Um mo
mento, eu estou citando o Governador Fleury aqui, eu
não sei se o telefonema do Governador Fleury foi
para mim ou para o Presidente do Banco Central, não
sei, mas houve um telefonema do Governador Fleury.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Está certo. Mas o senhor falou que tinha sido ao se
nhor.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, mas
eu não me lembro muito bem, pode ter sido ao Presi
dente do Banco Central.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Está ótimo. Bom, depois, tudo bem, foi feito o RAET,
quer dizer, houve esse problema de Iiquidez, como o
senhor afirmou, e aí o Governador Mário Covas quis
renegociar a dívida a que ele tinha direito por esse re
solução já citada que o senhor, inclusive, fez o voto no
Banco Central. Ele queria alongar de 10 anos para 20
anos. Se ele tivesse alongado, evidentemente, ele po
deria até ter pago e melhorado a condição de liquidez
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retor, e o Conselho Diretor é que decidiu sobre as pro- O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
postas, não foi o Banco Central. Mas já havia sido explicitado, porque o Sr. Yoshiaki

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Nakano mandou por escrito.
Mas não consultou o senhor? Não? O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me isso aí, meu ilustre Deputado, é questão que o Conse-
lembro de ter sido consultado sobre isso. lho Diretor que resolveu, não sou eu.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ah, O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
o senhor vai me desculpar, mas eu vou repetir ao se- Mas o Conselho Diretor, o senhor falou que não se
nhor a pergunta, porque, na verdade, acho que isso é lembra, mas ele pode ter lhe consultado sobre isso.
importante, não é uma questão de pressioná-lo, mas é O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O Conse-
uma questão importante. É o Governador de São Pau- lho Diretor tem autonomia para tomar esse tipo de de-
lo, não é qualquer um. É o Governador Mário Covas, cisões, eu não sei se ele consultou o Banco Central.
que também não é qualquer um - o senhor conhecia O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
muito bem o Governador Mário Covas e privava com Mas ele não tinha autonomia para colocar em créditos
ele, que eu sei, eu lembro, de um bom relacionamento de liquidação a mesma dívida que o Governador esta-
pessoal, inclusive... va querendo renegociar, que o senhor que mandou

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Lamenta- que colocasse em crédito de liquidação, e ele não ti-
velmente, não tinha esse bom relacionamento, não ti- nha...
nha nem... O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Por favor,

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - não foi eu quem decidiu, foi a Diretoria do Banco Cen-
Não, mas tinha um relacionamento com ele. traI...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
gostaria de ter tido. Não, o senhor e o Dr. Cláudio Mauch que assinaram o

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _ documento.
Mas o senhor teve. Várias vezes, eu lembro que o se- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Assina-
nhor se encontrava com ele, o senhor é amigo do mos, assinamos.
Angarita. Não era amigo do Angarita? O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O senhor Claro. Mas, se ele não tinha o direito, se esse Conse-
está lembrando coisas da nossa história. lho não tinha o poder de propor, de jogar em crédito

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu de liquidação a dívida do Estado, obviamente, eu en-
sei bem da sua história, por isso eu estou lhe pergun- tendo que ele não deveria ter o mesmo poder para re-
tando, e sei que o senhor tinha... negociar essa dívida sem consultar o senhor e o Dr.

Cláudio Mauch, a Diretoria. Está correta a minha...
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, des-

não sou, eu não tenho...
culpe, consulta não é ao Diretor Alkimar Moura ou ao

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O Diretor Cláudio Mauch, a consulta é à Diretoria do
senhor tinha respeito pelo Governador Mário Covas... Banco Central.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Claro, O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
todo mundo tinha respeito por ele. Quando eu me refiro ao senhor e ao Dr. Cláudio Mauch,

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - são diretores do Banco, evidentemente, estou me refe-
...consideração por ele. rindo à Diretoria do Banco. Mas a Diretoria do Banco

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Cer- são pessoas que ocupam os cargos. No caso, o se-
tamente. nhor ocupou o cargo de Diretor de Política Monetária,

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - não é?
Então como é que o senhor não tomou conhecimento O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
de uma tentativa do Governador Mário Covas? O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A única Então eu queria saber do senhor: o senhor não teve
tentativa de que eu tomei conhecimento é uma visita conhecimento de que ele tentou renegociar? O se-
que o Governador Mário Covas fez ao Banco Central nhor não teve o conhecimento?
propondo uma renegociação em tese, mas nada ex- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Tive co-
plícito. nhecimento dessa carta do Secretário da Fazenda.
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O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O foi reproduzido no jornal O Estado de S. Paulo, de 24
senhor teve. Já é um avanço. de agosto de 95. O senhor atribui credibilidade a esse

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, tive diálogo?
conhecimento. O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A quê, ao

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - diálogo ou ao jornal, não entendi?
Agora, por que não foi renegociada? O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ao

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Essa jornal e ao diálogo, não é? Ao jornal e ao diálogo.
questão deve ser dirigida ao Conselho Diretor. O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - me lembro de ter respondido nesses termos, não.
Conselho Diretor. O senhor não teve nenhuma interfe- O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
rência nisso? senhor se lembra de ter lido isso no jornal pelo me-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não tive nos? Porque o senhor... Veja bem, quando a gente é
nenhuma interferência nisso. citado... Eu, por exemplo, sou citado em algum jornal

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Dr. lá de "Tiririca da Serra", em qualquer cidadezinha, eu
Alkimar, o senhor falou que desconhece credibilidade vou atrás saber por que estão me citando. A gente
dessa Revista Carta Capital, o senhor declarou aqui tem de acompanhar as coisas que acontecem, que
que não vê credibilidade na revista. Mas eu acredito... usam o nome da gente. Como aqui foram colocadas

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Não, a entre aspas as suas falas, eu acho que o senhor deve
pergunta, desculpe foi por que eu não processei o jor- ter tomado conhecimento desse diálogo.
nalista. Eu falei que eu não acho que essa revista é O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, da
uma revista importante para merecer... matéria do jornal, sim, tomei conhecimento.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
Que tenha credibilidade, o senhor falou esse termo senhor se lembra da matéria?
aqui. Agora, o jornal O Estado de S. Paulo, o senhor O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Da maté-
atribui credibilidade ao jornal O Estado de S. Paulo. ria do jornal, sim.
Atribui ou não? O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, atri- senhor tomou conhecimento.
buo.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Então, houve um diálogo que O Estado de S. Paulo
reproduziu, dia 24 de agosto de 1995, entre o senhor,
o Governador Mário Covas, o Secretário Estadual da
Fazenda Yoshiaki Nakano e o assessor jurídico do
Governador - o então assessor jurídico do Governa
dor -, Dr. Marco Vinício Petrelluzzi. Também teriam
participado dessa reunião o então Presidente do Ban
co Central Gustavo Loyola e o Sr. David Zylbersztajn.
Então o senhor teria dito: "Governador, a política do
Banco Central nos bancos que sofreram intervenção
é a de mudar o controle acionário". O Sr. Covas, o Go
vernador Covas: "Mas aí há uma grande diferença". Aí
o Sr. Yoshiaki Nakano: "Se fosse publicado um balan
ço negativo do BANESPA, haveria uma corrida por
saques, e o banco poderia ser liquidado por valor sim
bólico". E o senhor falando: "Os senhores não estão
entendendo. Precisamos publicar esse balanço nega
tivo para responsabilizar a direção anterior". E aí o Dr.
Marco Vinício Petrelluzzi conclui: "Da mesma forma
que o senhor entende de banco, eu entendo de crime
e garanto que não é uma manobra contábil que vai
tornar uma conduta criminosa ou não". Esse diálogo

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Que a
matéria do jornal refletisse o diálogo verdadeiro, eu
não posso dizer. Não me lembro.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor não, não... O senhor refuta o diálogo?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não,
por favor. Estou dizendo: não me lembro de ter reali
zado esse diálogo nessas condições. Lembro de ter
lido a matéria no jornal.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor se lembra da matéria, mas não se lembra do
diálogo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu sou... Dr. Alkimar, sou obrigado a lembrar
o senhor neste momento, e o faço com muito cons
trangimento, inclusive, que o senhor está sob jura
mento. Inclusive, caracteriza o delito calar a verdade,
porque o senhor a cada momento não se lembra de
um diálogo que foi publicado, por exemplo, no jornal O
Estado de S. Paulo. Então, eu gostaria...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu
queria, Sr. Presidente, só para ajudar o depoimento
para a gente ficar mais à vontade.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Já
Fleury) - ...de deixar claro isso daí. Calar a verdade se lembrou de alguma coisa. Já é um bom sinal.
caracteriza o delito. O senhor está sob juramento. A O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não lem-
não ser que se valha da orientação, mas aí ele tem de bro a resposta dele. Mas ele falou: "Eu, como Gover-
dizer, Deputada, que ele está se valendo... nador de todos os paulistas, não tenho obrigação ne-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - nhuma de... A minha palavra basta". Eu sou Governa-
Tem que esclarecer. Ele pode esclarecer. dor de todos os paulistas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- É
Fleury) - Tem que esclarecer que ele não quer decla- verdade. Ele estava certo.
raro O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Isso eu

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Perfeita- me lembro, porque foi muito clara para mim essa res-
mente. posta do Governador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
Fleury) - É isso que precisa deixar bem claro. senhor não acha que o Governador Covas foi muito

prejudicado nesse processo?
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não

só queria, Sr. Presidente, só para voltar, porque eu posso fazer esse juízo de valor.
não quero dispensá-lo nessa questão. Só para dizer o O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _
seguinte: como o senhor falou que o senhor não se
lembra dos termos, eu gostaria que o senhor colocas- Não? O senhor não acha que ele teve problema por
se para mim o seguinte, o senhor confirma que houve contrair? Porque, na verdade, o senhor veja bem, ele
diálogo com o Governador Mário Covas, o senhor assumiu dia 1° sob o RAET, viu-se pego de surpreso
confirmou. com o RAET e depois tentou renegociar a dívida, a dí

vida não foi renegociada, foi ao senhor, o senhor falou
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. que teria que fazer por escrtlo. Quer dizer, tratou o Go-

Essa reunião com... vernador, obrigou o Governador a dizer isso que o se-
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O nhor acabou de dizer: "Mas eu sou Governador de

senhor poderia colocar para nós em que termos o se- São Paulo. Eu não preciso fazer por escrito. A minha
nhor se lembra que houve esse diálogo, só colocar do palavra basta". O senhor tratou ele de uma forma des-
jeito que o senhor achar que expressaria esse diálogo. cortês que o senhor não...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O Gover- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se-
nador Mário Covas veio fazer proposta ao Banco nhor. De maneira nenhuma eu tratei ele...
Central de renegociação da dívida do Estado. Mas a O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
proposta foi feita em termos muito amplos. Estou cer- Para ele ter dado essa resposta.
to? Foi feita em termos muito amplos e falando em O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu disse
obras, aeroportos, falando em coisas que não ti- apenas que o Banco Central, para iniciar um proces-
nham... ativos que vieram. .. ativos de propriedade do so, precisa de algum documento formal. Apenas isso.
Estado e que o Estado poderia oferecer ao Banco O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - E
Central como garantia da renegociação. É isso que foi ele não gostou, pelo que o senhor me disse aqui, eu
a natureza da questão. entendi que ele não gostei.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não o
Então o senhor se lembra que ele levou uma propos- tratei, de maneira nenhuma...
ta, levou a questão dos aeroportos. O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - A

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não, forma, às vezes, não é tratá-lo rispidamente, não é isso
proposta escrita, não. Não houve nenhuma proposta que eu disse. É que o senhor propor que ele mandasse
escrita. por escrito é um tratamento que, para o Governador do

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - porte do Governador de São Paulo não é o mais, va-
Não, não foi escrita, foi verbal, inclusive foi um diálogo. mos dizer assim, amistoso. Mas tudo bem.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Até me O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Deputa-
lembro, Sr. Deputado que eu falei: Sr. Governador, o do Marcelo, só um minutinho.
Banco Central, para tomar alguma atitude em relação O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
a essa proposta, tem que ter uma proposta por escrito. Sim, Sr. Relator, fique à vontade.
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o SR. DEPUTADO ROBSON TU MA - Eu tenho
problema numa Comissão lá no Senado Federal e
vou ter que me ausentar. Eu pediria ao Deputado Julio
Semeghini que me substituísse temporariamente
na...

O SR. DEPUTADO JÚLIO SEMEGHINI- (Inter
venção inaudível.)

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
Deputado Kincas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fle
ury) - Eu gostaria de convidar o Deputado Kincas Mat
tos para ser o Relator ad hoc até o final desta reunião.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E que
depois, obviamente, fazer um relatório para mim do
momento que eu estive ausente, apesar de que eu já
requeiro à Secretaria que me encaminhe imediata
mente as notas taquigráficas.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Mas,
de qualquer forma, agradeço o convite.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obrigado.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Sr.

Presidente, eu tenho mais algumas perguntas, vou
concluir.

O SR. PRESIDENTE Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pois não. V.Exa. continua com a palavra.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Ainda voltando àquela questão que o senhor falou, o
senhor falou o seguinte: que dia 28 o banco tinha ga
rantias, que dia 29 o banco não tinha mais garantias.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, sufi
cientes.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Suficientes, suficientes. O senhor se refere, por aca
so, para entender, para que a Comissão possa enten
der, porque é uma questão crucial, aos aportes que a
Caixa Federal e que o Banco do Brasil vinham fazen
do ao BANESPA ou não? Não se refere a isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, as
garantias querem dizer o seguinte: quando um banco
vai ao Banco Central solicitar empréstimos, ele tem
que oferecer garantia, pode ser duplicatas de empre
sas, créditos contra empresas do setor privado, crédi
tos contra boas empresas do setor privado. Isso é o
tipo de coisa que estou dizendo. Está certo?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sei, agora o fato de que naquele período havia apor
tes que o Banco do Brasil e a Caixa faziam aportes fi
nanceiros, depósitos que a Caixa e o Banco do Brasil
tinham e punham no BANESPA e pararam de fazer no
dia 29, não teriam nada a ver com isso, o senhor
acha?
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O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
sei, o senhor tem de fazer essa pergunta...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor não está sabendo disso, não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, o
senhor tem de fazer essa pergunta ao...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não. Não vou fazer para ninguém. Estou fazendo para
o senhor. O senhor acha que não deve responder, o
senhor fala que não deve responder, tudo bem.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
é uma questão que dizia respeito ao Diretor de...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não dizia respeito ao senhor. Então, fala assim, por
que as perguntas a gente que faz aqui, no caso. Ago
ra, Sr. Alkimar, o senhor teve conhecimento que o Po
der Judiciário, por liminar concedida a pedido do
ex-Governador Orestes Quércia e do ex-Secretário
da Fazenda do Estado de São Paulo, Dr. José Macha
do de Campos Filho, proibiu o BANESPA de adotar
aquela decisão que o senhor assinou junto com o Sr.
Cláudio Mauch de lançar como crédito de difícil liqui
dação ou como provisão para créditos de difícil liqui
dação a dívida do Estado de São Paulo e das estatais
paulistas com o BANESPA? O senhor teve conhecí
mento disso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Tive co
nhecimento dessa decisão, sim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Então, quer dizer que a Justiça não aceitou a decisão
que a Diretoria do Banco Central tomou e que o se
nhor assinou? O senhor concorda comigo?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não con
cordo e eu não conheço os detalhes dessa decisão.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor não conhece a resolução?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não co
nheço a decisão judicial. Não sou advogado e não pos
so...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas a decisão judicial, evidentemente, contrariou a
decisão que o senhor tomou. Concorda comigo?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não pos
so dizer, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não pos
so dizer porque não conheço os termos, não sou advo
gado...



O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não pos
so me lembrar. Não me lembro.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas houve uma reunião de diretoria?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Houve
uma reunião de diretoria.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Certo. Não estou perguntando detalhe jurídico. Estou
perguntando que a ação que o senhor tomou não foi
levada à prática porque a Justiça não deixou. O se
nhor falou que o senhor somente assinou e o SR.
Cláudio Mauch aquela carta que aí está de 17 de
agosto, mas que foi uma decisão coletiva. Em que dia
que foi a reunião que os senhores tomaram essa deci
são?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. Eu
não posso concordar...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não concorda.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...porque
eu não sei os termos em que a Justiça determinou
essa não publicação.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Perfeito. Está certo. O senhor não concorda, mas o
fato é que não foi publicado.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
conheço... Desculpe, senhor...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não foi publicado o balanço.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
eu quero dizer o seguinte: eu não conheço os deta
lhes jurídicos, nem posso conhecer, nem devo conhe
cer.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor não era mais diretor do banco. A Justiça julgou
a liminar e liquidou o assunto. Aí o BANESPApublicou
o balanço sem adotar a medida que o senhor havia
proposto. Ou seja, a sua medida foi derrotada judicial
mente.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se
nhor.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não? Então, explica.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA -Isso só foi
possível porque o BANESPA renegociou a dívida com a
União, substituindo créditos contra o Estado de São Pa
ulo por créditos contra a União. Só isso.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Então, foi por isso. Quer dizer que a ação na Justiça
não teve nada a ver?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Veja só,
eu não estava mais no Banco Central, mas a mudan
ça na qualidade dos créditos do banco contra o Go
verno do Estado de São Paulo para governo, para o
Estado, para títulos da União... O que houve, na ver
dade, foi uma troca. A União assumiu a dívida de São
Paulo e colocou na carteira do Banco Central títulos
do próprio Banco Central, títulos do Tesouro e esses
títulos eram altamente líquidos. Então, mudou a quali
dade dos ativos. Isso melhorou a qualidade do banco
e então o banco pôde voltar a funcionar normalmente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas o fato é que a sua medida não foi exercida, por
que a Justiça não deixou. Esse é um fato.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
não posso dizer isso.
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O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
Tudo bem. Eu sei. Mas.. Mas saiu publicado o balanço como o senhor man-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...não co- dou, jogando em créditos de liquidação.
nheço os termos da decisão judicial. O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu sei se a Justiça entrou no mérito da decisão. Eu não
tenho a resolução aqui. Só para esclarecer o senhor, sou advogado.
para o senhor saber. O senhor determinou à Diretoria O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
do BANESPA que lançasse em créditos de liquidação Não, o que eu estou falando é o seguinte: se o senhor
a dívida do Estado. Aí a Justiça veio e falou: "não, não tivesse dado uma decisão e a Justiça tivesse autori-
permito isso" e não permitiu a publicação daquele ba- zado, teria sido publicado o balanço com o Patrimônio
lanço. Em 97, quando aliás, o senhor já não era mais Líquido negativo de quatro bilhões e o banco teria
diretor do banco, se não me engano, pelas datas... sido colocado em falência. Isso não aconteceu por-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. que a Justiça não permitiu que houvesse a publicação
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _ O desse balanço que o senhor havia determinado, junto

senhor era diretor ainda? Não era mais, não é? com o Sr. Cláudio Mauch, por decisão de diretoria,
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Não era que assim dessa maneira fosse feita. Concorda comi

go?
mais.
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o SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- E
essa discussão houve dentro do Banco Central?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Houve,
inclusive os pareceres das áreas técnicas e da área
jurídica do Banco Central.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Fa
voravelmente a essa decisão do senhor?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Favora
velmente a essa decisão.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Esses pareceres estão no Banco Central? Devem es
tar no Banco Central?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Certamen-
te.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu
gostaria, Sr. Presidente, de requerer os pareceres
técnicos dessas áreas jurídicas para que a CPI tenha
acesso a essas informações.

O SR. PRESIDENTE (DEputado Luiz Antonio
Fleury) - Apenas para complementar. Houve uma ata
dessa reunião?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Todas as
decisões do Banco Central são objeto de ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, peço ao Secretário que anote e nós
vamos requisitar ao Banco Central a ata da reunião
em que se decidiu a inclusão da dívida do Estado de
São Paulo com o crédito de liquidação duvidosa e
também os pareceres das áreas técnicas que leva
ram a essa decisão.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sobre essa questão ainda, o senhor tem conheci
mento de que se o senhor não tivesse determinado
isso, o balanço do banco teria sido positivo e o Patri
mônio Liquido do banco seria positivo?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Desculpe
o senhor, Deputado, eu não determinei isso ou aquilo.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, a Diretoria determinou.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor foi um dos membros que determinou. Mas o
fato de os senhores terem determinado isso, os se
nhores, tornaria o banco com PL negativo e, portanto,
passível de liquidação.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se
nhor.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não? O senhor não tinha conhecimento disso?
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O proble
ma é o seguinte: de novo, eu quero insistir num ponto
que eu falei no início, a intervenção no BANESPA foi ...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Já
não estou falando da intervenção. Isso eu já sei que
não.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...decor
rente de problema de liquidez.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu
sei. Estou falando do balanço mesmo, do balanço do
PL negativo.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O balan
ço do PL negativo, do ponto de vista administrativo do
Banco Central, não tem nenhum efeito, porque...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Patrimônio Liquido negativo não tem nenhum efeito?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Descul
pe. A incriminação das responsabilidades corre nor
malmente. Não há essa exigência para que se fizesse
isso.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu
sei. Não estou falando da questão da incriminação. O
senhor não me entendeu. Vou perguntar de novo para
ver se o senhor entende. O senhor tinha conhecimen
to, a Diretoria teve conhecimento, o senhor assinou,
evidentemente, o senhor teve conhecimento, de que o
fato de ter lançado em créditos de liquidação iria tor
nar o Patrimônio Líquido do banco negativo, portanto,
ele iria liquidar o banco, ia falir o banco. O senhor tinha
conhecimento disso quando o senhor tomou essa de
cisão?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O banco
estava sob RAET. Está certo?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Certo. Eu queria saber se o senhor tinha conhecimen
to ou não.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O banco
estava sob RAET. Estava administrado pelo Banco
Central.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim. Vou repetir. O senhor pode dizer: não quero res
ponder. Perfeitamente. O senhor tinha conhecimento
de que a decisão da tomada pela Diretoria do Banco
Central iria colocar o PL, o Patrimônio Liquido, do
BAN ESPA como negativo em mais de 4 bilhões de re
ais. O senhor tinha conhecimento de que essa deci
são implicaria em tornar o PL negativo, portanto em li
quidar o banco?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Tornar o
PL negativo sim. Implicaria em tornar o PL negativo.
Isso, sim. Até isso eu concordo. Até aí eu concordo.



O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não ha
via sido tomada.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Havia sido tomada ou não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não ha
via sido tomada.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Apenas colocar em créditos de liquidação. Uma outra
decisão poderia ser a de liquidar o banco. Olha, está
PL negativo liquida o banco.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
Aliás, deixe eu explicar uma situação.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim, senhor.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A decisão
do Banco Central, em 30 de dezembro, foi a mais fa
vorável para o BANESPA, porque, naquele momento,
o Banco Central poderia simplesmente decretar uma
liquidação extrajudicial. O que significaria uma deci
são de liquidação extrajudicial, Sr. Deputado? É que
os correntistas do BANESPA iam perder, os funcioná
rios públicos iam perder, os funcionários do
BANESPA iam perder, os professores universitários
que recebem pelo BANESPA iam perder, as Polícias
Militares... Então, nós fizemos a decisão menos trau
mática para o banco, que é aquela que ia intervir e de
ixar o banco funcionando. O senhor tem que entender
isso. Foi a decisão melhor para o BANESPA.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Então, mas eu entendo isso. Inclusive o seguinte: se
isso aconteceu de maneira ponderada no dia 30, por
que depois vocês decidiram uma questão que obvia
mente não havia necessidade de se fazer, tanto que a
Justiça não permitiu, que, aí sim, iria acontecer tudo
isso que o senhor falou? Os funcionários iam perder,
a população ia perder, o Estado de São Paulo, na pes
soa, na época, do Governador Mário Covas, ia perder
muito. Por que os senhores tomaram essa decisão?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A decisão
foi estritamente técnica. O senhor está querendo ver
uma implicação política que não existiu.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu
estou. Estou porque o diálogo que o senhor nega que
houve, da forma como houve, na Carta Capital, colo
ca claramente que houve uma decisão política ...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se
nhor.
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O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - banco. Essa decisão não havia sido tomada ou havia
Com o que o senhor não concorda? sido tomada?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não con
cordo que necessariamente isso significa liquidar o ban
co.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas aí o PL negativo, o banco não teria como honrar
os seus compromissos com a praça, iria liquidar o
banco, como liquidou o BAMERINDUS, o Banco Na
cional, seria a liquidação do banco. Sim ou não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, a
decisão de colocar os créditos contra o Estado em
créditos em liquidação poderia mudar o patrimônio,
mudaria o patrimônio do banco. Sim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- E
faliria ou não o banco?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Descul
pe, o que é falir um banco?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Fa
lir é um banco fechar. Ele não fechou. Ele foi vendido
por 7 bilhões.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Fechou
por quê? Porque ficou sob RAET.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Ele
não fechou.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Certa
mente, não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ele
foi vendido. Está aí hoje.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Ele esta
va sob RAET. Claro. Por quê? Porque foi, ele esteve
sob intervenção do Banco Central em RAET e depois
foi federalizado e foi vendido.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim, mas naquela época, se o senhor tivesse conse
guido valer a sua decisão junto com os demais direto
res do Banco Central e o PL ficar negativo, nada disso
teria ocorrido e o banco teria sido fechado. Teria sido li
quidado.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se
nhor.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não? Então, me explique.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Descul
pe. Porque o banco estava sob o RAET, estava admi
nistrado pelo Banco Central.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim, mas o fato de estar sendo administrado pelo
Banco Central não quer dizer que o Banco Central iria
arcar com o PL negativo, jogar 4 bilhões ali e salvar o
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o SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
... inclusive com a participação direta do senhor. O se
nhor participou politicamente da decisão.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - As deci
sões do Banco Central nunca foram...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor está querendo negar aqui, mas se foi uma de
cisão política do banco no dia 30 de dezembro...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não foi
uma decisão política do banco.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Desculpe. O senhor acabou de falar uma coisa: "A
melhor decisão do banco foi essa". O senhor falou.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Que pro
tegeu o BANESPA

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Que foi uma decisão política.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Poderia
ser uma pior.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas foi uma decisão política.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Foi uma
decisão de, entre escolher entre uma liquidação ex
trajudicial. ..

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
que é isso? Isso não é uma decisão política?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se
nhor.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- É
uma decisão técnica?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Técnica.
Por quê?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Você tinha duas opções técnicas. Quem decide é uma
opção política, porque por duas técnicas vai ser uma
decisão política que vai ponderar qual é a menos ruim
para o povo...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se
nhor.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
...para o correntista, para a população. O senhor falou
aqui.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
não é só isso.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não é só isso?
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O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Porque
uma liquidação extrajudicial no BANESPA poderia ter
implicações para todo o sistema bancário também,
está certo?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Quer dizer, e aí, na época em que foi feita a proposta
de crédito de liquidação, já tinha o PROER. O senhor
acha que o mal seria menor? Seria isso, então?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O
PROER, não, desculpa. O PROER não se aplicava ao
BANESPA.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu
sei que não. O senhor acabou de falar o seguinte: se
tivesse feito a liquidação extrajudicial no dia 30, isso
implicaria em afetar todo o sistema bancário. No dia
17 de agosto já havia o PROER, e o sistema bancário
já estava sendo saneado.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, des
culpe. O PROER foi em novembro de 95. Então, em
agosto não tinha o PROER.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Ah, não tinha ainda?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Ué, então o mal ia ser igual. Se vocês decretassem a
liquidação extrajudicial ia ser tão ruim quanto seria no
dia 30.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não es
tou entendendo, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
fato de terem feito a liquidação do banco, como o se
nhor teria feito se publicasse o balanço, em agosto te
ria sido tão ruim quanto fazer em 30 de dezembro.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Mas o
banco estava sob RAET. Ele estava funcionando nor
malmente. O Banco Central estabeleceu...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas o senhor acha que não ia... O Governador Mário
Covas declarou que devia ter uma correria. O Yoshía
ki, na Câmara, declarou que ia ter uma correria ao
banco para todo o mundo sacar o dinheiro. Se você
está com PL negativo...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
o banco...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Patrimônio do BANESPA negativo, todo o mundo ia
sacar o dinheiro de lá. "Não tem dinheiro para me pa
gar, eu vou tirar o meu".

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.
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o SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Aí
ia quebrar o banco.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se
nhor.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. Por
quê? Porque...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Ah, o povo ia falar: "Não, deixa lá que o Dr. Alkimar vai
garantir o BANESPA para nós".

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não é
isso. Não, o senhor está. ..

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Mas como é que o senhor vai explicar isso?
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Por quê?

Porque naquele momento o banco, administrado pelo
Banco Central, tinha condições de liquidez de aten
der, eventualmente... Se houvesse uma corrida ao
banco, o Banco Central, o banco BANESPA tinha
como socorrer...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Em agosto tinha? Em agosto tinha condições de fazer
isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Agosto?
Agosto, tinha.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ti
nha?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Tinha.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ti

nha mais dinheiro do que em 30 de dezembro?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
posso dizer isso. Eu não me lembro.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor não se lembra.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O

senhor está falando coisa aqui como se soubesse. Eu
estou vendo que o senhor não sabe para falar, para
fazer essa afirmação.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu estou
apenas dizendo o seguinte ao senhor: eu apenas dis
se que uma eventual... Esse fato descrito pelo Secre
tário poderia ocorrer, é uma hipótese. Não sabe se ia
ocorrer ou não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ele
achava... O Secretário Yoshiaki Nakano, com a res-

ponsabilidade... Aliás, foi seu colega na Getúlio Var
gas, o senhor conhece bem...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Conheço
bem.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor sabe que ele não é qualquer secretário. É uma
pessoa de extrema ponderação, com muito critério,
foi meu professor, eu conheço bem. Ele não ia falar
isso levianamente.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, de
jeito nenhum.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor concorda comigo? Então, se ele fez essa afir
mação é porque ele tinha conhecimento que isso po
deria de fato ocorrer com o BANESPA. E eu acho que
o senhor. ..

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Como
qualquer... Poderia ocorrer com qualquer outro banco.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Nós estamos falando do BANESPA. Não estamos fa
lando de qualquer outro banco. O BANESPA, que era
o maior banco público estadual do Brasil. Muito bem.
Quer dizer que, então, essa questão jurídica... O se
nhor acha que o senhor assinou aquela carta orienta
do juridicamente pelo Departamento Jurídico do Ban
co Central.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Descul
pe, com voto...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Tem base jurídica.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Com voto
da Diretoria do Banco Central, com os pareceres das
áreas técnicas e das áreas jurídicas do Banco Cen
traI. Isso é que eu posso afirmar.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor está respaldado juridicamente nessas áreas.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sou
eu, a Diretoria do Banco Central.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Quer dizer que, se amanhã a CPI apurar que houve
dolo, que houve dano, o senhor, por exemplo, irá se
basear nesse parecer jurídico para se defender de
uma possível imputação de responsabilidade ao se
nhor no caso de haver essa interpretação pela CPI.
Concorda comigo? O senhor está de acordo?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu estou
dizendo o seguinte: as decisões do Banco Central fo
ram baseadas em parecer das áreas técnicas e das
áreas jurídicas do Banco Central.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Porque há uma interpretação que foi dada aqui pelos
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membros da Comissão de Inquérito. Dos cinco mem
bros que depuseram, três deles declararam aqui 
está gravado - que jamais teriam adotado essa medi
da de lançar em crédito liquidação as dívidas do Esta
do. De cinco, três, ou seja, a maioria dos membros da
Comissão de Inquérito. Da mesma forma, pelo menos
um deles declarou que essa foi, com certeza - um -,
uma decisão eminentemente política. Isso está grava
do; eu me lembro que um deles declarou. Então, o se
nhor não corre nenhum risco? Quer dizer, o senhor
acha que o senhor tomou uma atitude meramente
técnica, nenhuma decisão política?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Absoluta
mente, absolutamente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não houve nenhuma interferência política?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De ne
nhuma maneira, em todo esse momento, o Banco
Central agiu politicamente. Não houve nenhuma in
tenção de prejudicar quem quer que seja.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- E
por que, no caso do BANERJ, foi tratado diferente do
BANESPA, se são dois...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Como
tratado diferente? Ele também sofreu o RAET, a mes
ma coisa.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
BANERJ sofreu o RAET no mesmo dia que o
BANESPA...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - É.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

...no mesmo momento. Só que o tratamento que se
deu às dívidas que o BANERJ tinha, que o Estado do
Rio de Janeiro tinha com o BANERJ, não se deu esse
tratamento que o senhor deu às dívidas do Estado do
BANESPA.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
sei, eu não posso avaliar... Não me lembro do mon
tante de dívida...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Foi
a mesma intervenção.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
eu não me lembro do montante de dívida do Estado
de São Paulo.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas o montante interfere nessa decisão?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, por
que pode haver. .. Eu não me lembro disso, realmente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Porque o montante... Veja bem, se no dia 30 de de
zembro - o atraso era de catorze dias, de acordo com

o Banco Central- não estava inadimplente, não é o
montante. O que interfere é se está adimplente ou ina
dimplente. Não estava inadimplente.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Pela Re
solução n° 1.748, os critérios do Banco Central... A
critério, o Banco Central pode declarar inadimplente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas, no caso, naquela época, o Banco Central não
admitia e não declarou, porque não há nenhum docu
mento escrito que o Banco Central declarou que esta
va inadimplente. Então, não foi declarado inadimplen
te.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Quando?
Em que época?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Dia 30 de dezembro, quando houve a intervenção.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. O
problema de 30 de dezembro era um problema de li
quidez, um problema de crédito.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu
sei, mas nós estamos falando aqui da publicação do
balanço.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- E o
senhor mandou lançar em crédito de liquidação a dívi
da do Estado - eu não estou falando de liquidez. E o
BANERJ, o tratamento que foi dado no mesmo balan
ço na época do RAET - o mesmo RAET, no mesmo
dia, mesmo tipo de procedimento -, o tratamento
dado ao balanço do BANERJ foi diferente do trata
mento que o senhor mandou dar ao BANESPA.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O senhor
está afirmando isso. Eu tenho que...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Estou afirmando, não. É fato. Temos os documentos
que provam que houve tratamento diferenciado ao
BANERJ e ao BANESPA. O balanço do BANERJ não
mandou que se colocassem em crédito de liquidação
as dívidas do Estado para com o banco como crédito
de liquidação. Isso não foi feito com o BANERJ, mas
foi feito com o BANESPA. Ou seja, foi feita uma deci
são política.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Realmen~

te, Sr. Deputado, eu repilo essa insinuação de que
houve tratamento político.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor não teve nenhuma vontade política.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De ne
nhuma maneira o Banco Central. .. Em nenhum mo
mento o Banco Central procurou proteger. ..



te.

56412 Quarla-Icira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2001

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- E O O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor também não? senhor afirmou... Vou repetir então, para a gente não

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...prote- se perder. O senhor acabou de afirmar que tem co-
ger ninguém, qualquer, quem quer que seja - Gover- nhecimento que a dívida mobiliária passou para o
nadores, ex-Governadores. BANESPA. O senhor afirmou que isso prejudicou a li-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Foi quidez do BANESPA.
um mero acaso o BANERJ ter um tratamento e o O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - (Ininteligí-
BANESPA, outro? vel.)

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sei O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
se houve. O senhor está afirmando que houve. senhor afirmou que foi o Diretor do Banco Central que

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _ mandou passar a administração da dívida mobiliária
Estou afirmando que houve. Houve. para o BANESPA. E eu concluo: evidentemente, o

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Eu não Banco Central contribuiu para a diminuição da liqui-
me lembro disso. dez do BANESPA. Ou não?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI _ O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se-
nhor.

Muito bem. Para concluir, Sr. Presidente. O senhor
teve conhecimento, como Diretor de Política Monetá- O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
ria do Banco Central, no período em que o senhor es- Não?
teve à frente dessa Pasta, que a dívida mobiliária do O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu acho
Estado de São Paulo passou a ser administrada pelo que são duas coisas, são dois momentos diferentes.
BANESPA? Eu não sei quando houve essa transferência da ges-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu me tão do fundo da dívida paulista.
lembro que havia um acordo pelo qual o BANESPA O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
era o gestor do fundo da dívida mobiliária. Sim. Fleury) - Quinze de fevereiro de 91.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Quinze
senhor tem conhecimento disso? de fevereiro de 91.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Foi
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O durante o período do RAET.

senhor acha, como Diretor de Política Monetária, que O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não.
isso atrapalhou a liquidez do BANESPA? O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Certamen- RAET retroage cinco anos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Quinze de fevereiro de 91.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Foi

15 de fevereiro de 91 .
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu des

conheço os motivos que levaram o Banco Central a...
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O

senhor admite que atrapalhou a liquidez do
BANESPA.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não,
mas, veja só, Sr. Deputado, quando o BANESPA...
Deixe eu explicar um ponto um pouco técnico...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim, fique à vontade.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...que tal
vez seja difícil entender.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, estamos aqui às ordens.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Prejudicou a liquidez do BANESPA?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O

senhor tem conhecimento de que quem tomou a deci
são de passar a dívida mobiliária do Estado para o
BANESPA foi o Banco Central?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Ou

seja, quem prejudicou a liquidez do BANESPA foi o
Banco Central?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
é o Banco Central que prejudicou a liquidez do
BANESPA, desculpe.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Quando a
dívida mobiliária estadual era gerida pela distribuido
ra de papéis do Estado...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
DIVESP.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...que
não era banco.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Era a DIVESP, a distribuidora, é.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não era
banco. Independentemente do fato de a dívida mobi
liária ser gerida pelo BANESPA ou pela DIVESp, se
houvesse algum problema de rolagem da dívida - e
ocorreram vários; a própria DIVESP não tem reserva
bancária, ela não é banco comercial-, o que aconte
ceria? Aconteceria exatamente o que aconteceu
quando passou para o Estado, para o BANESPA. Por
quê? A DIVESP iria sacar sobre suas contas no ban
co do BANESPA. O BANESPA é que acabaria "pa
gando o pato" nesse seguinte sentido: independente
mente do fato de o Banco Central ter determinado a
transferência da gestão da dívida, em 91 , da DIVESP
para um banco comercial, os problemas permaneci
am. Qual era o problema? O problema era: os títulos
de São Paulo eram difíceis de ser vendidos no merca
do. O mercado tinha pouco... O mercado... A rolagem
da dívida pública paulista significava, geralmente,
custos mais altos. São Paulo, para rolar a sua dívida,
precisa pagar custos mais elevados. E simplesmente,
eventualmente, o mercado recusava-se a financiar
essa dívida.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor falou de uma questão técnica. Então, para en
tender tecnicamente, veja bem, o fato é que, enquan
to estava com a DIVESP e não estava com o
BANESPA, mesmo que a DIVESP tivesse que sacar
alguma coisa do BANESPA, a dívida não era do
BANESPA, era da DIVESP, do ponto de vista contábil
e legal, jurídico.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
sei, eu não posso dizer isso, porque eu não sei que
tipo de acordo havia entre o BANESPA e a DIVESP.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Eram entidades jurfdicas separadas, eram entidades
públicas que tinham caráter jurídico separado.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
eu quero saber. .. a pergunta... Eu não posso saber o
seguinte: se houvesse uma dificuldade de rolar a dívi
da pela DIVESP. ..

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Era um problema do Estado, não do BANESPA.
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Do Esta
do, exatamente.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Do
Estado.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O
BANESPA financiaria isso ou não? Eu não sei.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Pode ser a Nossa Caixa, pode ser o BANESPA, pode
ser o Banco do Brasil.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Nesse
caso, não. Nesse caso, não. Poderia...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Quando o Banco Central passou para o BANESPA,
ele onerou a Iiquidez do BANESPA, que ai ficou amar
rada no BANESPA toda a dívida mobiliária que não
era do Governo Fleury, que acabou recebendo essa
dívida, mas que era desde o Governo de Paulo
Egydio para trás. Correto, na época, Presidente? O
senhor concorda que houve um prejuízo grave à Iiqui
dez do BANESPA?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, des
culpe, Sr. Deputado. Por quê?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Por favor, me esclareça.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - No caso,
mesmo na situação anterior, em que a dívida era geri
da pela DIVESP, qualquer dificuldade de a DIVESP
vender os papéis impactava na reserva do BANESPA.
Era a mesma situação, porque a DIVESP não era um
banco comercial. Para você gerir... para a rolagem da
dívida, essa rolagem da dívida era feita em papéis,
em reservas bancárias, em papéis "selicados", regis
trados no SELlC.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
Sei.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Está cer-
to?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Certo.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A DIVESP
não é banco comercial, ela não tem acesso a essa
conta.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, ela é distribuidora.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Então, te
ria que ter, teria que... Acabava desembocando no
BANESPA da mesma forma.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim, mas...
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Descul
pe, a rolagem da dívida pública paulista...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente desem
bocava no BANESPA. Não obrigatoriamente.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Se o
BANESPA. ... Espera aí, dependendo do contrato que
havia entre a DIVESP e o BANESPA, que eu desco
nheço...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu
também.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Está cer-
to?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não sei de nenhum contrato que havia.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Devia ter
um contrato. O BANESPA...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Bom, o senhor está achando que deveria haver, mas
não...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O

senhor está afirmando que obrigatoriamente era o
BANESPA que iria recorrer, e não é. Não é verdade.
Não era o BANESPA obrigatoriamente.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu posso
me valer da minha experiência pessoal?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Ah! Bom. Experiência pessoal. ..

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Experiên
cia pessoal. Fui funcionário...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Mas não é um fundamento técnico nem...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Bem,
mas participei da gestão do BANESPA de 83 a 86.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- De
83 a 87.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Nesse
período, a DIVESP teve várias crises de dificuldade
de rolar a dívida e isso impactou o caixa do
BANESPA.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor acha que a decisão de passar, o Banco Cen
trai mandar passar direto para o BANESPA foi boa
para o banco?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sei
os fundamentos que levaram o Banco Central a tomar
essa decisão.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, não falei isso. Não falei dos fundamentos. Vou

perguntar de novo: o senhor acha que foi boa para o
banco a atitude tomada pelo Banco Central, indepen
dentemente dos fundamentos que o levaram a to
mar? Foi boa para a liquidez do banco ter tomado
essa atitude?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Estando
no BANESPA ou estando na DIVESp, o efeito sobre o
caixa do BANESPA seria exatamente o mesmo, por
que a DIVESP. ..

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Essa é a sua interpretação. Não tem base real, por
que não tem nenhum documento.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Bom, eu
estou dizendo que qualquer dificuldade da DIVESP
em financiar a dívida, isso é um fato elementar.
Impactava o caixa do BANESPA por quê? Porque a
DIVESP não é instituição financeira com contas re
servas bancárias. Ela não podia emitir dinheiro, ela
não tinha contas reservas.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Eu
entendo. A questão que está colocada aqui... Pode
parecer um preciosismo meu, Sr. Presidente, mas, na
realidade, o que se trata, Sr. Relator, é que essa deci
são tomada pela direção do Banco Central impactou
a liquidez do BANESPA, como o próprio depoente an
teriormente reconheceu, a Iiquidez do banco, e houve
uma total isenção em relação à tomada de decisão
por parte daqueles diretores que a tomaram na épo
ca. E houve total responsabilização dos Diretores do
BANESPA que assumiram o BANESPA nesse perío
do, em que toda a dívida mobiliária ficou acumulada
no caixa do BANESPA. Então, eu acho que isso preci
sa ficar bem claro, porque a opinião pública não tem
conhecimento. O senhor tem conhecimento em quan
to a dívida mobiliária do Estado de São Paulo pressio
nou a Iiquidez do BANESPA, nesse segundo semes
tre de 94?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
me lembro, mas...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor era o Diretor de Política Monetária e tinha a
obrigação de acompanhar isso aí.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
não tinha obrigação de acompanhar a rolagem da dí
vida.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Como Diretor de Política monetária? O senhor que
era o gestor de toda a política monetária.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Política
monetária é uma coisa, gestão de dívida é outra.



bro.

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
me lembro.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Fi
nalmente, Sr. Presidente, algumas perguntas rápidas
aqui. O senhor teve conhecimentos das AROs que fo
ram contratadas pelo Estado de São Paulo e o...

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Pela im
prensa, sim. Eu não estava no Banco Central nessa
época.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor não estava no Banco Central na época. Em 94
o senhor estava no Banco Central?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Em agosto de 95 foi dada uma ordem ao Conselho Di
retor do BANESPA e à Comissão de Inquérito do
BANESPA para considerar irregulares e ilegais todas
as quatro AROs realizadas pelo BANESPA com o Te
souro do Estado, no ano de 1990, e para lançá-los
como créditos de difícil liquidação no balanço do
BANESPA. O senhor tem conhecimento disso?

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Essa de
cisão, tomei conhecimento da decisão tomada em
agosto, na qual a Diretoria do Banco Central de novo
autorizou que o Conselho Diretor inscrevesse os ati
vos contra o Estado de São Paulo em créditos de li
quidação.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim, mas dentro desse crédito de liquidação havia as
AROs. O senhor tem conhecimento de que havia
AROs participando?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
lembro.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não lem-
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O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
Então, mas a dívida não interfere nisso? senhor não se lembra?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu acom- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Isso era
panhava a situação de liquidez... Minha responsabili- assunto do Conselho Diretor, não era assunto da polí-
dade era acompanhar. Eu não tinha nenhuma inge- lica monetária.
rêncía de... O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Va-

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - mos esclarecer uma coisa: o senhor, como Diretor do
Mas o senhor sabia mais ou menos o montante que Banco Central, o senhor votou essa decisão, que é
representava? uma decisão crucial para o banco, para o PL ficar ne-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Sim, sim. gativo ou não. Dentro dessa decisão, houve uma deci-
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O são ilegal, porque as AROs foram autorizadas pelo

Banco Central, todas as quatro AROs, e o Banco
senhor se lembra? Central mandou colocar em crédito de liquidação

quando ele havia provado as AROs anteriormente.
Então, o senhor participou de urna atitude que é clara
mente ilegal.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se
nhor. Não participei de nenhuma atitude ilegal.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O

senhor acha que não?
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu acho

que não. Não participei de nenhum tipo de atitude ile
gal.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Está certo. O senhor teve conhecimento que essas
AROs foram feitas pela Resolução n° 9.489, do Sena
do Federal, relatada pelo então Senador Fernando
Henrique Cardoso, e que foi aprovada com os votos
favoráveis, dentre outros, dos Senadores Mário Co
vas e Marcos Maciel? O senhor tem conhecimento?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, des
conheço.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor não tem conhecimento nenhum a respeito
dessa questão das AROs? O senhor não discutiu
isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. Não
estava no Banco Central, não me lembro.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor não estava no Banco Central. Está certo. Sr.
Presidente, eu, por ora, me dou por satisfe~o. Apenas
queria considerar que o Dr. Alkimar Moura, como Di
retor de Política Monetária do Banco Central, nesse
período crucial da vida do País, ele, a nosso ver, trou
xe um grave prejuízo para o Estado de São Paulo e,
particularmente, para o então Governador, na época,
que era o Governador Mário Covas. Quero que fique
bem registrado não s6 para os ex-administradores,
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mas, em particular e principalmente, para o Governa
dor Covas. E aprovamos hoje um requerimento de mi
nha autoria, do Dr. Marco Vinício Petrelluzzí. Vamos
ouvi-lo, quando vamos poder confirmar ou não parte
do diálogo publicado, no dia 24 de agosto de 95, no
jornal O Estado de S. Paulo com a participação do
Dr. Alkimar. Por ora me sinto satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra Deputado Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Caro
Presidente, Sr. Relator, nobres Deputados colegas
presentes, eu, antes de mais nada, Presidente, quero
só, para não criar polêmica - até porque não é o meu
perfil, e V.Exa. sabe disso -, deixar claro realmente...
Eu vou conversar depois com V. Exa. e farei uma con
sulta ao Banco Central, porque é para mim necessá
rio começar a entender os passos importantes do
processo que estamos discutindo aqui hoje e que
ocorreu a privatização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Estou à disposição de V.Exa.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Por
mim, volto a dizer que realmente, quando se fala de
um montante desses... Aliás, é fruto do maior tempo
de toda nossa discussão aqui, no nosso debate,
como se trata de um volume dessa ordem de grande
za. Aliás, como se tratava de colocar ou não no cha
mado vermelho o nosso patrimônio, não poderíamos
nos restringir a uma gestão ordinária, mas, sim, a
uma consulta um pouco acima da gestão ordinária,
que todos sabemos como presidente de empresa e
de acompanhar conselhos e tudo isso. Quero parabe
nizar o Marcelo Barbieri pela... Não lembro se foi do
Marcelo Barbieri ou se foi sua a idéia de pedir a ata do
Conselho, que estamos aqui esquecendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Foi nossa. Foi nossa.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI- Todos
os Conselhos, por obrigação e por regulamentação, é
necessário que fique claro. Acho que o mínimo que a
gente quer discutir em uma reunião daquelas é ter
mos acesso à ata. Acho que V. Exa. tomou a atitude
mais coerente possível, para que a gente possa ter o
máximo possível de informações nesta Casa. A gente
tem discutido aqui realmente vários assuntos. E,
quando se trata de privatização, esse momento em
que foi tomado ali, em 29 e 30 de dezembro, quando
me parece aqui que o Dr. Alkimar coloca com clareza,
até pelo cargo que ele exercia, Diretor de Política Mo
netária, e acompanhava a liquidez de vários bancos...
Porque esse momento do final do ano? Essa liquidez,
estava crescendo a falta de liquidez do banco, ela era

crescente, ela era estável, ela estava sendo reduzi
da? Quer dizer, a gente tem algumas informações da
evolução do empréstimo de Iiquidez do banco. Em no
vembro, mais ou menos, do mesmo ano estávamos
discutindo uma ordem aí de 1,5 bilhão a 2 bilhões de
reais. Já nessa hora de dezembro do ano, apesar de
ser uma curva com tendência crescente - e, claro, ela
tinha algumas variáveis -, ela estava se tratando da
ordem de 4 bilhões de reais e até passando. Isso é re
almente uma tendência ou esse período de novembro
a dezembro era alguma coisa que não pode ser anali
sada só, teria que ser analisado um período maior. E,
segundo, se realmente era em torno já tão crescente
assim, queria que o Sr. AJkimar explicasse um pouco
como é que foi analisada essa falta de liquidez do
banco, nesse momento, além dessa decisão pontual,
que já foi dito aqui, de estar sendo discutida? Segun
do, acho que há também um ponto importante que foi
colocado e nós temos que analisar nesta discussão.
Eu quero dizer, Dr. Alkimar, que acompanhei, não tão
de perto, mas dentro do Governo Mário Covas, o es
forço que foi feito por São Paulo realmente para que
pudesse evitar a privatização. Nenhum de nós, paulis
tas, sofreu menos ou mais enquanto se tratou de per
dermos um dos maiores patrimônios que víamos no
nosso Estado, pelo poder que tinha, pelo papel do
BANESPA de estar atendendo também a todo o inte
rior do Estado, não só aos funcionários públicos, mas
às políticas agrícolas; enfim, todos nós aqui sabemos
claramente. Mas uma coisa que a gente está discutin
do, se essa decisão foi política ou técnica, e o senhor
já colocou claramente aqui que ela foi bastante técni
ca. Claro que nesse momento da falta de liquidez e
depois, no momento seguinte, quando se estava dis
cutindo como lançar esse crédito ou não, em liquida
ção ou não, nós sabemos que grande parte desse
crédito, que estava sendo discutido naquele momen
to, tratava-se de empresas privadas e outra do Gover
no. Houve algum... Talvez eu esteja equivocado, de
pois o Presidente pode corrigir. Mas eu s6 gostaria de
concluir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pois não.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Vai
até colaborar. Quer dizer, essa análise que estava
sendo feita de colocar ou não, como é que foi feita na
negociação e, depois, no processo de privatização?
Esses recursos, eles acabaram sendo recebidos ou o
BANESPA realmente, ou quem assumiu o BANESPA,
acabou perdendo grande parte dessas dívidas que
estavam sendo discutidas? Ou não? E outra: o Gover
no de São Paulo tinha alguma outra alternativa, que
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não lhe foi apresentada, que pudesse negociar, dimi
nuindo esse problema de Iiquidez nesse momento? É
importante que isso também fique claro. Por fim, eu
gostaria de uma análise. Foi dito aqui que várias pro
vidências administrativas foram tomadas quanto às
empresas privadas na dívida, à medida que foi ou não
liberada. Como é que anda isso? Já está sendo discu
tido? Isso tem avançado? O senhor acha que é razoá
vel a velocidade com que está sendo feito e se está
atribuindo ou não àquelas pessoas aquela forma,
com que acabamos perdendo grande parte da liqui
dez do banco nesses empréstimos que foram toma
dos? Eram suficientes só essas atitudes de abrir os
processos administrativos? Eu sei que aí já era do
Conselho, mas o senhor é um diretor que cuida, na
verdade, de política monetária e sabe avaliar como
nunca toda a capacidade de transformar um bem em
liquidez, em dinheiro, para poder cobrir um caixa em
qualquer momento. Foi feito realmente o que devia ter
sido feito naquela política de intervenção nesse perío
do, que foi de janeiro a agosto mais ou menos, ou ou
tras coisas poderiam ter sido tomadas de forma dife
rente para que pudesse o banco se ressarcir um pou
co mais do prejuízo todo que ele tinha tomado?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Depu
tado, o senhor se refere, primeiro, à situação de Iiqui
dez do banco, do BANESPA. Eu mencionei que, na
transição do período de inflação alta para inflação bai
xa, para a estabilidade, o sistema bancário é bastante
afetado, não só os bancos estaduais, mas os bancos
privados também. Alguns bancos privados, o senhor
sabe, tiveram que sofrer intervenção do Banco Cen
trai, por várias razões, inclusive por razões de má
gestão. No caso do BANESPA a situação de Iiquidez
ficava, diria, dramatizada pelo fato de seus ativos se
rem ativos ilíquidos. Ele não conseguia receber do
Estado os empréstimos que ele concedeu ao Estado.
Então, para um banco comercial é importante essa
distinção. Um banco comercial é diferente de qual
quer outra empresa. Um banco comercial, ele precisa
de liquidez, porque essa é sua razão de ser. Se o ban
co é ilíquido, ele não serve para nada. Ora, o banco
que tem ativos cujo pagamento não passa pelo caixa
do banco, mas simplesmente fruto de renegociação,
isso não gera caixa para o banco. Não gerando caixa
para o banco, o banco não pode atender aos seus
compromissos com seus depositantes. E aí cria-se
um problema de risco de iliquidez. O banco tem com
promissos com os seus depositantes - pequenos de
positantes, empresas, governos. De outro lado, ele
pegou esse dinheiro e emprestou para o Estado. O
Estado tem dificuldade de atender àqueles compro-

missas ou, quando pagou, ele o fez através de rola
gem - alguns casos, não todos. Rolagem não gera
caixa para o banco. Outras vezes, ele pagou através
de títulos da CESP. Ora, ações da CESP são ações
com alta volatilidade. Elas sobem de preço, baixam de
preço. Isso não é liquidez. Então, o banco recebeu ati
vos de baixa Iiquidez, muitas vezes renegociou essa
dívida, não passando pelo caixa do banco. Isso criou
um problema de caixa muito grande para o
BANESPA. Por que isso? Ele, gradualmente, foi ao
mercado interbancário, durante 94, de forma crescen
te, e chegou um momento em que o próprio mercado
interbancário, os demais bancos, resolveu que era
demais, que não dava para sustentar o BANESPA.
Então o BANESPA foi para o Banco Central, como úl
tima instância. Por quê? Porque ele teve um problema
de deficiência de caixa decorrente de os seus ativos
não serem líquidos. Isso determinou que a situação
de caixa do BANESPA fosse maior do que qualquer
outro banco. Isso determinou o fato de que a reserva
fosse negativa e determinou o RAET. Então, de fato,
foi um problema de Iiquidez, sim. Foi um problema de
liquidez que determinou o RAET. Mas o problema de
liquidez... Quando houve a intervenção, nós descobri
mos que, na verdade, o problema de Iiquidez reflete
um problema estrutural mais grave, que era uma con
centração de créditos no setor público de São Paulo,
e créditos de baixa liquidez. Então, não há banco que
sobreviva a isso, porque banco precisa de caixa. Se
os seus devedores não pagam ou pagam através de
renegociação, isso gera um problema para o banco.
Não adianta a contabilidade dizer: "Não, está em or
dem". Não. Está em ordem, não, senhor, porque o
banco precisa de caixa. Enquanto não entrar caixa na
tesouraria do banco, produto do recebimento dos em
préstimos, ele não consegue satisfazer suas obriga
ções. Isso é o problema do BANESPA. O problema do
BANESPA foi mais grave devido à qualidade dos seus
créditos, está certo? Isso gerou a intervenção, está
certo. Agora, só ficamos sabendo disso a posteriori.
Eu pelo menos só fiquei sabendo que a qualidade dos
ativos do BANESPA era daquela maneira, que a con
centração era daquela maneira, isso quanto ao pro
blema da liquidez. O BANESPA foi levado a essa situ
ação por pressão de duas coisas: a rolagem da dívida
mobiliária estadual e os empréstimos ao setor público
estadual. Segundo ponto: havia uma outra solução?
Sim. A solução mais óbvia quando o banco tem difi
culdade é o seu acionista capitalizar o banco. Mas ób
vio. Então, o acionista tinha que aportar recursos para
capitalizar o banco com dinheiro, e não prédios, não
imóveis, não apartamentos, não fazendas, não aero-



O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Se
a opção não fosse de fazer essa troca, se não hou
vesse a troca, qual seria?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A opção
foi do Conselho Monetário Nacional, autorizar a troca.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Cla
ro, claro.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - As dificul
dades crescentes do Banco do Estado de São Paulo
em administrar a dívida mobiliária estadual.
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portOS. Por quê? A Lei nO 4.595 diz o seguinte: "A capi- Banco Central e o Conselho Monetário Nacional atua-
talização de qualquer instituição financeira se faz em ram para proteger o BANESPA. Uma das dificuldades
caixa". Então, o Tesouro do Estado de São Paulo teria maiores para liquidez do BANESPA era o volume
que, para salvar o BANESPA, capitalizar o BANESPA. crescente de títulos da dívida mobiliária estadual que
Não tinha outra solução. E não havia condição de o estava sendo administrado pelo banco. Quando o
Tesouro paulista capitalizar o BANESPA. Esse era o BANESPA não tinha condições de ir ao mercado fi-
problema. O acionista controlador não tinha condição nanciar esses papéis, isso era financiado automatica-
de capitalizar o banco. Resolver o problema de forma mente pelo banco. Estou dizendo isso ressalvando o
permanente, duradoura, significaria aporte de recur- fato de que não conheço o contrato que provavelmen-
sos da Fazenda paulista para o BANESPA. Agora, eu te existia entre o Tesouro paulista e o BANESPA, está
acho difícil que um governador pudesse escolher en- certo? De qualquer maneira, a rolagem da dívida mo-
tre fazer obras, qualquer que seja a natureza, e apor- biliária estadual pelo BANESPA colocava problemas
tar recursos ao banco estadual. Era muito difícil para de caixa para o BANESPA, como já foi falado. O que a
um governador tomar essa decisão - eu entendo isso União fez? O que o Conselho Monetário fez? Trocou
-, porque os volumes eram grandes, está certo? ~, os papéis do Estado por papéis do Banco Central. O
certamente, o Governador, confrontado com a decl- que ele fez? Uma operação de trocas de papéis. Com
são de dinheiro para aportar ao BANESPA, para dar isso você deu ao BANESPA ativos do Banco Central
uma sustentação permanente ao BANESPA, e aplica~ muit~ mais líquidos do que os ativos do Tesouro pau-
em outras atividades, certamente o Governador, ate lista com outra diferença fundamental a favor do
por pressão política, teria decidido de outra maneira. BANESPA: esses títulos eram de curto prazo, com a
Então, a solução permanente, duradoura para o taxa de juros muito mais baixa do que a taxa de juros
BANESPA teria sido a capitalizaç~o do banco pelo do BANESPA. Então, o BANESPA ganhou duas ve-
controlador, que era o Estado de Sao Paulo. zes: ele conseguiu ter um ativo de alta Iiquidez em

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só substituição a ativos líquidos. Isso significou uma rola-
para encerrar, Sr. Presidente. Eu entendo claramente gem, um custo menor de rolagem da dívida mobiliária
e concordo. Só quero lembrar o seguinte: acho que o estadual. Isso favoreceu indiretamente o Tesouro es-
senhor acompanhava bem o momento do Estado .d~ tadual; o Tesouro paulista foi beneficiado com essa
São Paulo naquela ocasião. Tratava-se de, no mlnl- troca. Então, ao se falar em atitudes políticas, essa é
mo, um investimento de 4 a 5 bilhões. E a~ho q~e, nos uma atitude política num certo sentido que favoreceu
dois primeiros anos, não teve nen~um In~estl~ento o Tesouro paulista, porque, ao trocar a dívida mobiliá-
em obra. Talvez até o Governador tivesse Invertido. ria estadual por dívida pública do Banco Central, títu-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, cla- los do Banco Central. Nesses títulos do Banco Central
ramente. a rolagem era mais barata. Isso favoreceu o Tesouro

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Na paulista. Então, houve de fato essa decisão do Con-
verdade, não havia recursos para isso. selho Monetário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Se
Fleury) - Deputado Ricardo Berzoini. a opção do Banco Central fosse outra, qual seria a

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI Sr. conseqüência?
Presidente, queria iniciar indagando do senhor depo- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Descul-
ente se ele participou, se ele teve alguma participa- pe?
ção, se acompanhou, como Diretor do Banco Central,
a operação de troca de títulos do Tesouro paulista por
títulos federais, que se deu, me parece, em setembro
de 94.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, se
nhor.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
senhor podia descrever?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu agra
deço ao Deputado ter me feito essa pergunta, porque
me leva a esclarecer mais uma instância em que o
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o SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Po
deria antecipar a crise de liquidez.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - É possí
vel. Agora, isto é...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Em
tese.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Hipótese,
é isso.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- A
intervenção se deu porque o BANESPAdeixou de ter
garantias suficientes para manter essa condição junto
ao Banco Central, na conta de liquidez do Banco Cen
traI. Portanto, foi a condição para determinar a inter
venção. O senhor sabe me dizer, de memória, aproxi
madamente qual foi o montante que faltou para...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
me lembro, certamente não me lembro.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Mas a retirada da GEROF foi decisiva para isso, do
Banco do Brasil?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Descul
pe, não entendi a pergunta do senhor.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- A
GEROF vinha, junto com o Banco Central, financian
do o BANESPA.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O Banco
Central?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
Banco Central vinha... o BANESPA vinha sacando
junto ao Banco Central na reserva de liquidez.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Emprésti
mo de liquidez.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Isso. E a GEROF vinha operando na outra parte.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Isso eu
desconheço. Eu não fui gestor do Banco do Brasil na
quela época.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI Mas
o senhor participou da decisão que redundou na in
tervenção do BANESPA.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
isso não tem nada... Por quê? Porque a reserva nega
tiva estava com relação ao Banco Central.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Sim.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - E o des
cumprimento de mais uma...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - E
as densidades aumentaram por conta do afastamen
to de um dos financiadores.
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O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Isso eu
não sei, eu não...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
senhor talvez não tenha obrigação de saber como Di
retor do Banco Central, mas quem lia jornal na época
e participou da decisão imagino que devesse saber.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Se
a imprensa sabia, se o mercado bancários sabia, se
eu sabia!

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, o
senhor deve dirigir essa pergunta ao Diretor do Banco
do Brasil.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
senhor se abstém de responder?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não co
nheço, não sei se...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI Não.
Como eu disse, o senhor não tem a obrigação de sa
ber. Agora, obviamente, é público e notório. O senhor
tem obrigação de saber enquanto sua função, diga
mos assim... Administrativamente, o senhor não teria
obrigação de saber exatamente quanto o Banco do
Brasil tinha, mas isso é público e notório. Eu queria fa
zer uma outra pergunta, em relação à questão do pro
cesso de definição dos créditos que o BANESPA tinha
contra o Estado de São Paulo como créditos de liqui
dação. O senhor disse aqui, por mais de uma vez, que
a decisão foi tomada quando o Banco Central foi pro
vocado a tomá-Ia. No entanto, nos depoimentos do Sr.
Mino, interventor, e do Sr. Antonio Carlos Verzola,
que era o Presidente da Comissão de Inquérito, em
dois momentos eles deixam claro que havia insisten
tes cobranças, tanto da Comissão de Inquérito como
do Conselho Diretor do BANESPA, para que o Banco
Central se posicionasse. Por que o Banco Central de
morou tanto para se posicionar em relação a essa
questão?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
saberia responder. Doutor, eu mencionei que havia
uma tentativa de negociação entre o Presidente do
Banco Central na época, Persio Arida, como o Gover
nador Covas, a qual eu desconhecia, para tentar ver
se chegavam a uma solução para o BANESPA. Ago
ra, eu não sei detalhe dessa tentativa de negociação.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Mas se o Banco Central... Veja bem, há uma relação
formal, que decorre da lei, entre a Comissão de
Inquérito, o Conselho Diretor e a Diretoria do Banco
Central. E a Diretoria do Banco Central tem obriga
ções em relação a essas duas instâncias, ou seja, se
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é uma provocação para uma definição que extrapola O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Ah, não
no entendimento, inclusive aqui refletido pelo Deputa- me lembro, Sr. Deputado; não me lembro.
do Julio Semeghini, por ser algo que possa onerar o O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A
patrimônio... Comissão de Inquérito apresentou algum documento

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. nessa reunião?
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Te- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O senhor

nho outro entendimento sobre isso, mas vamos ado- me desculpe, tem cinco anos isso, Deputado.
tar essa interpretação. Se há essa necessidade de o O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Eu
Banco Central se posicionar, ele não pode depender imagino, como já foi dito aqui, que não é uma reunião
de uma negociação sobre a qual o senhor disse que qualquer.
não tinha conhecimento do conteúdo. O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não é.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, não O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Eu
tinha. não me lembro de muitas coisas que aconteceram há

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI cinco anos, mas coisas importantes evidentemente a
-Então, o senhor entende que o Banco Central deve- gente...
ria ter respondido antes? O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - É prová- me lembro quem abriu a reunião, quem falou primeiro,
vel que tenha sido, é provável. Uma resposta, é prová- quem falou em segundo lugar.
vel. O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O Não, não quero esse nível de precisão. Queria mais
Banco Central deveria ter respondido antes, para re- ou menos o processo da reunião. Alguém apresentou
solver uma questão que era uma demanda da Comis- algum documento?
são de Inquérito. E o senhor considera, então, que, do O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
ponto de vista decisório, há uma omissão por parte do lembro, Sr. Deputado; não me lembro mesmo.
Banco Central? O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, a senhor não se lembra de nada que ocorreu nessa re-
decisão foi tomada quando o Conselho Diretor fez a união?
solicitação devida. Certo? O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu me

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A lembro que a reunião foi feita porque a Comissão de
solicitação foi feita por diversas vezes. Inclusive pare- Inquérito iria solicitar intervenção da Diretoria do Ban-
ce que o que motivou uma reunião... Assim como não co Central quanto ao tratamento dos ativos contra o
há necessidade de se lembrar de tudo o que ocorre Estado de São Paulo.
num processo como esse, também uma reunião... Se O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A
o Banco Central tem competência para tomar essa Comissão de Inquérito não apresentou nenhuma po-
decisão, qual é a necessidade de fazer uma reunião sição própria sobre isso, só fez a indagação?
entre três Diretores do Banco Central, inclusive o seu O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
Presidente, e a Comissão de Inquérito? lembro, senhor; não me lembro.

OSR.ALKIMAR RIBEIRO MOURA-Elafoiso- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
licitada pela Comissão de Inquérito. senhor se lembra do que disse nessa reunião, pelo

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A menos, assim, o conteúdo principal?
Comissão de Inquérito é que solicitou? O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. Cer-

a SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. tamente, o que está refletido na revista não é ...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
senhor poderia descrever, do ponto de vista da sua Não, não estou perguntando mais sobre a revista. Sei
memória - inclusive o senhor falou que não lembrava que houve uma reunião. Que houve a reunião o se-
de várias questões; inclusive disse que não confirma nhor confirma, a Comissão confirma, inclusive alguns
a forma como a revista publicou -, o senhor poderia depoentes confirmaram com detalhes.
descrever, do seu ponto de vista, da sua memória, O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu mais
como transcorreu essa reunião, quem abriu a reunião ouvi do que falei e guardei para decisões posteriores,
e disse o quê? certamente.



li ...

o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
fui eu que determinei. ..

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Per
dão, a Diretoria...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A Direto
ria do Banco...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
...do Banco Central determinou. O senhor e o Dr.
Cláudio Mauch assinaram em nome da Diretoria.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Estou perguntando porque a mim é estranho. Já falei
aqui inclusive para um dos depoentes da Comissão
de Inquérito, que adotou uma linha muito parecida
com a sua, e que eu disse claramente que eu me lem
bro de fatos importantes, como decisões administrati
vas minhas, de quinze anos atrás. Eu estranho que
uma pessoa, com a sua capacidade, com a sua com
petência, tenha dificuldade de lembrar de uma reu
nião tão importante sobre o Banco do Estado de São
Paulo.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Se

fosse sobre o Banco do Estado do Maranhão, com
todo o respeito aos maranhenses, até entenderia,
porque existem vários do seu porte, mas o Banco do
Estado de São Paulo era o maior banco público do
País. E nós lembramos também da tensão que havia
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O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O entre o Ministério da Fazenda e o Governador de São
senhor não deu nenhuma decisão nessa reunião? Paulo sobre essa questão. Eu várias vezes estive com

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me o Governador de São Paulo, no Palácio dos Bandei-
lembro. Não era uma reunião decisória. A decisão não rantes, e ele me relatou - inclusive, em alguns mo-
competia aos três diretores que estavam lá. mentos, citou o seu nome como uma das pessoas

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _ que tinham resistência à solução da negociação. Ago-
Não, evidentemente, mas o senhor não disse, diga- ra, se o senhor não quer se lembrar de uma reunião

dessas, acho que o senhor tem o direito de alegar quemos, o seu parecer. ..
não se lembra. Em relação à reunião que houve com

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me o Governador Covas, em Brasília. Nessa reunião, a
lembro de ter dito. proposta que o Governador Covas apresentou foi

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - qual?

...sobre essa questão. O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olha, o
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me Governador veio com uma proposta... Não houve

lembro. uma proposta explícita. Ele formulou uma idéia de fa-
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A zer uma renegociação, entregando ativos da Fazenda

reunião foi uma reunião calma, tranqüila? Estadual para o Banco Central. Foi isto: verificar a
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me possibilidade de se estudar uma proposta desse tipo.

lembro. Eu acho que foi uma reunião calma, tranqüila. O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Os
Não tinha razão para ser diferente. ativos ele não descreveu.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- De- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
morou muito tempo? descreveu nem poderia tê-lo feito.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Deputa- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
do, não... Está certo. No dia 17 de agosto, dez dias após aquela

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - reunião na Delegacia Regional do Banco Central, em
Estou insistindo, o senhor pode responder que não se São Paulo, o senhor assinou, junto com o Dr. Cláudio
lembra. Mauch, a carta em que determina ao Conselho Dire-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não tor o enquadramento como crédito de liquidação de
me lembro. tais créditos, que são os créditos contra o Governo do

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Estado de São Paulo, com a constituição de provisão
Agora, tenho o direito de indagar. para crédito de liquidação duvidosa, independente-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Claro, mente do prazo, mesmo porque, decorridos mais de
certamente. seis meses do início do processo de admissão espe

cial temporária, os pagamentos ocorridos da parte do
setor público foram insignificantes e decorrentes ape
nas da troca de títulos estaduais por títulos federais.
As provisões nesse sentido se limitariam a esses créc
ditos. Então, o senhor determinou...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, des
culpe, senhor, eu...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Eu
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Exatamen-
te.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Aliás, só para esclarecimento meu: normalmente são
dois diretores que assinam? O Presidente não costu
ma assinar esse tipo de ofício?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Nesse
caso, foi decidido dessa maneira.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- De
cidido e os senhores assinaram. Ao tomar essa deci
são, os senhores se basearam numa inadimplência
do Governo Mário Covas para determinar a situação
de crédito e liquidação da dívida do Estrado de São
Paulo. O senhor tem consciência disso.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Descul-
pe.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Que, na verdade, a responsabilízação aqui, que cabe
diretamente...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - (lninte/igí-
vel.)

O SR. DEPUTADO RiCARDO BERZOINI 
Não, eu estou dizendo o seguinte: aqui os senhores
estão objetivamente, independentemente de interpre
tação, os senhores estão caracterizando que seis me
ses decorridos do início do processo de administra
ção especial temporária, ou seja, em 19 de junho, em
29 ou 30 de junho de 95, não havia nenhum paga
mento relevante realizado em relação à dívida de São
Paulo. É isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- São
seis meses que praticamente são dois dias ou três
dias do Governo Fleury e o restante do Governo Co
vas. Então, o que provocou a situação, o que justificou
a situação de passivo a descoberto do BANESPA foi
uma omissão de pagamento do Governo Mário Co
vas.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
não quero atribuir a nenhum Governo.

o SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Não, não, eu digo do Governo.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não que
ro... não posso atribuir...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Então, vamos dizer: uma omissão de pagamento do
Governo do Estado de São Paulo.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O fato é
que nós estamos discutindo o balanço de 30 de de·
zembro...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Isso.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...de 94.
O balanço de 30 de dezembro de 94 estava em aber
to.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Sim.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Consulta
do o Banco Central sobre a qualidade dos créditos de
São Paulo, o Banco Central tomou essa decisão que
o senhor acaba de ler.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
balanço de um banco deve ser uma fotografia na data
em que ele é fechado. É isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Exato,
em 30 de dezembro... Sim. O que existe, na verdade...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- É
uma fotografia.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...é o
2.321.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - No
dia 30 de dezembro de 94 estava caracterizada a ina
dimplência por parte do Estado de São Paulo?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Segundo
o balanço das gestoras anteriores, não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Não, eu digo assim: do ponto de vista técnico, se nós
analisarmos a situação da dívida do Estado de São
Paulo com o BANESPA, no dia 30 de dezembro esta
va caracterizada a inadimplência?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A Direto
ria do Banco Central, ouvidas as áreas técnicas e as
áreas jurídicas, achou que sim.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Entendeu que sim.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Essa decisão não poderia ter sido tomada, por exem
plo, no dia 15 de janeiro de 95?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não pos
so dizer.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Va
mos imaginar que a Diretoria do Banco Central aten
desse aos apelos da Comissão de Inquérito e do Con
selho Diretor - e não vamos imaginar nem no dia 15
de janeiro; vamos imaginar, por exemplo, no dia 30 de
janeiro do 95 -, e prolatasse essa mesma decisão.
Haveria base técnica para caracterizar isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A base
técnica depende do periodo, senhor. Aí, estamos di-



Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 56423

zendo, a base técnica vai decorrer da qualidade dos O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
ativos. senhor não participou de nenhuma autorização des-

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A sas?
inadimplência se caracteriza com qual prazo de atra- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se-
w? n~~

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - As regras
são muito explícitas, serido que na 1.748 o Banco
Central tem poder discricionário, certamente, nesse
momento, de considerar os ativos de baixa qualidade.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Esse poder discricionário o Prof. Roberto Campos,
com o qual não tenho nenhuma identidade ideológi
ca, cita no seu livro "Lanterna na Popa", inclusive, que
ele criou um monstro que é o Banco Central, que hoje
assume característica, através do Conselho Monetá
rio Nacional, paralegislativa. Mas isso é tema para
uma outra conversa. O que eu quero dizer para se
nhor é o seguinte: haveria elementos técnicos sufici
entes para, com uma inadimplência de trinta dias ou
45 dias, caracterizar todos os créditos contra o maior
o Estado da União, com uma arrecadação de ICMS
fantástica...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Tudo
bem.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
...ser caracterizado como crédito de liquidação?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olha,
isso independe do tamanho do Estado, Sr. Deputado.
A decisão foi uma decisão técnica, independe do ta
manho do Estado. Se os ativos do Estado de São Pa
ulo eram de baixa qualidade, porque eles vinham sen
do renegociados há anos e anos, sem gerar caixa
para o BANESPA, com entrega de ações de estatais
para o (ininteligível.) o que é... Imagina um banco re
cebendo pagamento de dívida sob a forma de ações.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Ações, sim, claro.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O que é
que vai fazer isso?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
senhor acha que é uma atitude errada um banco acei
tar o pagamento...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu acho
que sim.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- E
por que o senhor acha que o Banco Central autorizou
esse tipo de pagamento?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sei.
O senhor deve perguntar ao Banco Central. Não fui eu
que tomei essa decisão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Evi
dentemente, o senhor não era diretor na época em
que foi prolatada essa decisão.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Certa
mente não era diretor.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - De
qualquer maneira, voltando à questão da dívida do
Estado de São Paulo, quando há um processo de ina
dimplência, que foi provocado, entre outros motivos,
pelo impasse da negociação, uma vez que o Secretá
rio Yoshiaki Nakano, no dia 15 de fevereiro de 95, ma
nifestou o interesse de renegociar, com base numa
resolução do próprio Conselho Monetário Nacional, e
o Conselho Diretor do BANESPA sequer apresentou
uma alternativa -

"Olha, não aceito essa proposta, mas aceito
qualquer outra ou vamos abrir uma negociação" -,
houve o impasse. Caracterizou-se com isso a inadim
plência durante seis meses, inadimplência essa que o
senhores utilizaram como argumento na carta assina
da pelo Dr. Mauch e pelo depoente, e que é o argu
mento único utilizado nessa carta para justificar a ina
dimplência. Então, o senhor entende que é um círculo
fechado de decisões que levaram ao passivo líquido a
descoberto, porque, se não houvesse o atraso, não
teríamos seis meses para ser argumentado. O senhor
concorda?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA A decisão
fundamentou-se em critérios técnicos - de novo, Sr.
Deputado. O Banco Central estava respaldado por
critérios técnicos e jurídicos que justificariam essa to
mada de decisão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
senhor poderia ter redigido essa mesma carta ao Dr.
Antonio Carlos Feitosa, dizendo o seguinte: entende
mos que, considerando a natureza dos ativos, que
deva ser adequada a transferência para créditos em
liquidação, em decorrência da natureza dos ativos
com os quais o Estado vêm pagando. Poderia ter feito
isso. No entanto, o senhor optou por justificar que, de
corridos mais de seis meses do início do processo de
administração especial temporária, os pagamentos
ocorridos de parte do setor público foram insignifi
cantes e decorrentes apenas da troca de títulos do
Tesouro paulista por títulos federais. O senhor pin
çou uma das razões ou na verdade não percebeu



O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA Sim, mas é
que teve efeitos no caixa do banco...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Não, evidentemente, sei que um contribui para o ou
tro. O que quero dizer é o seguinte, do ponto de vista
prático, para caracterizar, num balanço que é fechado
dia 30 de dezembro, a inadimplência posterior, me
parece, do ponto de vista contábil, uma aberração.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
acho que não é uma aberração. Não sou contador,
mas é um fato subseqüente que pode levar a uma mu
dança na situação patrimonial do banco. Então, do
ponto de vista contábil também, exprimindo o princí
pio do conservadorismo dos contadores, o Banco
Central agiu corretamente. Por quê? Porque os ativos,
você tinha incerteza quanto ao seu recebimento.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Veja bem, Dr. Alkimar, do ponto de vista contábil, nor
malmente, quando se fecha o balanço em banco, seja
um balanço anual ou numa data de intervenção, se fa
zem provisões em relação a fatos futuros que possam
vir a ocorrer. Nesse caso, o que houve foi uma retroa
ção de uma decisão.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA Porque o
balanço de 30 de dezembro estava em aberto ainda.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Estava em aberto, mas a inadimplência em 30 de de
zembro era de 14 dias, 15 dias. Portanto, não havia
inadimplência caracterizada. O que provocou a ina-
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que havia aí um círculo fechado de decisões que en- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Eu
volviam, em todos os casos, dirigentes do Banco sou bancário, Dr. Moura.
Central? O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA Pois é, o

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, se- senhor devia saber isso.
nhor. Veja só: de novo, não houve um cfrculo fechado. O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Eu
Houve uma solicitação da Comissão de Inquérito ao devia não, eu sei disso. Eu sei disso por dever de pro-
Banco Central para se manifestar, e o Banco Central fissão.
se manifestou através dessa... O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA Então,

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - E nesse caso...
por isso os senhor decidiu responder responsabili- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _
zando o Governo Mário Covas... Agora, nós estamos discutindo dois elementos dife-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. rentes. Um é a liquidez que levou à intervenção, não
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINJ - estou discutindo a intervenção, a intervenção por falta

...pela inadimplência. de Iiquidez, eu posso discutir se houve uma manobra
para provocar falta de liquidez ou não. Esse é um ob-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA Não, des- jeto de investigação. Mas não lhe estou indagando so-
culpe, eu não estava responsabilizando nenhum Go- bre isso agora, estou-lhe indagando sobre a falta de
vernador, nenhum... pagamento que justificou o lançamento de um mon-

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - tante enorme de débitos, de créditos, que são 9,4 bi-
Não, porque eu pessoalmente não acredito nisso. Eu Ihões, como créditos em liquidação. Essa é uma outra
acredito que haja outras razões, mas a responsabili· situação, isso é uma situação patrimonial e não de ca-
dade aqui é de inadimplência. A inadimplência é al- ixa.
guém que não pagou. Quem não pagou? O Governo
do Estado de São Paulo. Quem era o Governador?
Mário Covas. Então, é óbvio, eu posso simplificar...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Nunca
houve a preocupação do Banco Central em identifi
car...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Não, eu não digo que haja preocupação. Eu acho as
sim: a Comissão de Inquérito responsabilizou o
ex-Governador Orestes Quércia. Eu imagino que ela
tenha razões para isso. A Comissão de Inquérito dei
xou de responsabilizar o Governador Fleury, no seu
relatório - que o senhor disse que não leu o relatório,
mas eu posso lhe informar. Há a responsabilização ao
Governador Quércia e a seu Secretário da Fazenda, e
não há a responsabilização ao Governador Fleury e
ao seu Secretário da Fazenda. O senhor, nesse otrcio,
responsabiliza a inadimplência de quem não pagou,
que foi o Governo Covas e seu Secretário Yoshiaki
Nakano. Parece-me que o Governador e o Secretário
da Fazenda respondem pelas finanças do Estado.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Deixe eu
explicar o que tentei explicar durante toda a minha...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Pois não.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA O proble
ma dos ativos em São Paulo, eles não... O fato de que
eles tinham um tratamento normal no balanço não im
plicava que ele gerasse caixa para o BANESPA.



A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Quem
administrava o banco naquele momento?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Era o co
mitê diretor.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Esse
da intervenção?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Da inter
venção.
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dimplência caracterizada depois foi uma omissão de O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
pagamento por impasse na negociação. E eu creio Fleury) - Com a palavra a Deputada Iara Bernardi.
que o Governador Covas agiu por entender que a sua A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Boa
omissão de pagamento poderia lhe fortalecer, num tarde, Sr. Presidente, senhor depoente. Estranha-me
processo de negociação junto ao Banco Central... é muito aqui, Sr. Alkimar, quando em determinados mo-
uma decisão de quem negocia. Fala: "Parei de pagar, mentos, em determinadas perguntas, o senhor expõe
só volto a pagar quando tiver um acordo". Imagina-se aqui um pleno conhecimento da situação do
- e indaguei isso do Dr. Altino - que o administrador BANESPA em determinadas situações; em outras,
do banco, que embora interventor tem responsabili- não. Quando respondeu os questionamentos do De-
dade administrativa direta para manter o banco funci- putado Julio Semeghini com relação à troca de papéis
onando, no caso de uma RAET especialmente, ele entre o Banco Central e o Banco do Estado, na per-
deveria, em relação à proposta de pagamento do Se- gunta do Deputado Berzoini, o senhor demonstrou to-
cretário da Fazenda, que era um homem respeitado tal conhecimento e acompanhamento, como era de
pela sociedade paulista e até hoje o é, ter tratado sua tarefa como Diretor de Política Monetária do Ban-
essa proposta com a possibilidade de retomar o pa- co Central com relação à situação do BANESPA. E al-
gamento não em ações, porque me parece que a pro- gumas datas aqui, algumas alegações que o senhor
posta do Secretário Nakano era pagar em dinheiro as faz, não batem. Volto a ressaltar que este é um ponto
prestações mensais, não era pagar em ações. Se ele de estranhamento no seu depoimento: em determina-
fez essa proposta, imagino, os senhores que inclusive dos momentos o senhor tem lembrança, recorda-se
pertencem à mesma instituição universitária, que es- de tudo o que se passava, em datas perfeitas, valores.
tivesse fazendo de boa-fé. "Estou propondo não para Por exemplo, com a situação do BANESPA antes um
rolar a dívida, mas para pagar". pouco do período de intervenção e, depois, não se re-

O SR.ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Tem toda corda de mais nada. O senhor acompanhava o traba
lho da equipe que fez a intervenção no BANESPA por

razão para imaginar que seja, que fosse de boa-fé. decisão do Banco Central, o que vinha sendo levanta-
o SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - De do e as decisões?

boa-fé. Então, portanto, o Dr. Mino deveria, no míni- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
mo, se não aceitava aquela proposta, ter proposto acompanhava a situação de caixa do banco.
uma alternativa. O Secretário Nakano virá aqui ainda. A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Situa-
No entanto, acho que, no mínimo, nós temos uma

ção de caixa.
questão que me parece, se eu fosse, se estivesse in-
vestigando um crime, por exemplo, de morte, eu ima- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
ginaria que há uma ligação. Olha, apareceu o cadá- A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Ela es-
ver, apareceu o revólver, apareceu a marca de pólvo- tava sendo administrada por uma comissão de inter-
ra na mão de uma determinada pessoa. Acho que fe- venção. Então, o senhor acompanhava...
cha um círculo que, no mínimo, se não tiver a prova O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, do
material, há um indício muito grande. Então, acredito comitê diretor. Mas o comitê diretor...
que essa questão é a questão fundamental a ser in- A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- O se-
vestigada, porque me parece que houve uma opera- nhor acompanhava os trabalhos, os dados que eram
ção - agora essa é uma declaração minha, pela qual passados por essa comissão, não?
eu assumo a responsabilidade -deliberada por parte O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
do Banco Central para fechar esse círculo. Porque se acompanhava. Não era minha responsabilidade isso,
não houvesse, não havia razão para não se tentar a -nao.
negociação, até porque o Governador Mário Covas
era do mesmo partido, e se houvesse uma decisão
política discricionária nesse caso, seria uma decisão
natural do ponto de vista de um jogo político de longo
alcance, de um partido que acabava de assumir o po
der no Estado de São Paulo e no Brasil. Creio que aí
havia outros interesses, que vamos apurar ainda du
rante as investigações. Por hora, eu me dou por satis
feito.



O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
desconheço, Sra. Deputada. Eu não estou dizendo
que eu desconheço. Apenas estou dizendo o seguin
te: a carta espelha uma decisão da Diretoria do Banco
Central, que é corporificada num voto. Este voto é que
dá os fundamentos técnicos para a decisão.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- O se
nhor vota? Votava?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Esses
votos, hoje não tenho...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Estou
referindo-me a esta carta que o senhor assinou, que
mandou.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
eu estou dizendo: a carta apenas espelha uma deci
são da diretoria do Banco Central.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Eu
fico aqui meio sem saber. O senhor era o Diretor de
Política Monetária.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Como
é que algumas vezes o senhor conhece tudo, outras
vezes desconhece as decisões?
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A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Então, jogando essa alegação para o Governo Covas - '10-
exatamente os dados eram passados para que o se- ram insignificantes e decorrentes apenas da troca de
nhor pudesse acompanhar. títulos estaduais por federais". É essa a questão que

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu eu apresento. Não sou, como já disse o Relator desta
não acompanhava. Ele não tinha responsabilização Comissão, bancária nem entendo dessa área finan-
de passar dado para ninguém. ceira com o conhecimento de outros Deputados aqui.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Não, o Afinal, essa decisão foi porque o Governo Covas es-
senhor, não. O que o senhor podia acompanhar da si- tava em negociação e não pagou nada nesse perío-
tuação do BANESPA era passado pela comissão que do, por isso se decidiu colocar a dívida do Estado
estava intervindo naquele momento, não? como créditos de liquidação duvidosa ou porque

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Não se- eram dívidas ruins? O senhor usou essas duas alega-
nhora. A única variável, o único fator que eu aco~pa- ções. Na carta, diz q.ue é porque o Governo não pa-
nhava, por ser Diretor de Política Monetária, era a si- gou nada nesse penodo. Era o Governo Covas, um
tuação de redesconto do BANESPA, porque eu era Gov~rno, com~ todos afirm~mos aqui, confiável, que
responsável. Como responsável pela gestão da políti- q~ena renegociar, q~e quena pagar e colocar a situa-
ca monetária, eu acompanhava apenas e unicamente ç~o do banco em dIa e do Governo do Estado tam-
as solicitações de empréstimo do BANESPA junto ao be~ co~ o banco em ~dia, ~e uma forma negociada.
Banco Central, só isso. Entao, ha duas alegaçoes diferentes para essa ques-

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Perfei- tão de se colocar o~ ~rédito~ em liquidação duvidosa:
tamente. Essa situação era administrada, desde o pe- e~a porque eram dlvld?s rUins o~ porque o Governo
ríodo de intervenção, até 1995, até o final da interven- nao pagava nessa penodo de seis meses?
ção, por essa comissão interventora. Portanto, o que O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Os argu-
se passava no banco e o que o senhor sabia vinha mentos que levaram a Diretoria do Banco Central a
dessa comissão interventora. tomar essa decisão estão espelhados no voto que a

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não se- própria diretoria aprovou.,
nhora. Eu queria só deixar claro, Sra. Deputada, que o A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Pois
comitê diretor não tinha nenhuma responsabilidade não.
de reportar nada à diretoria do Banco Central. Ele era
autônomo. O que eu conhecia, por ser o dia-a-dia, era
o impacto de caixa do BANESPA. Eu não sabia o que
o BANESPA estava fazendo ou deixando de fazer,
que ativos que ele estava... que operações que ele
estava fazendo ou que estava deixando de fazer. O
que eu estava sabendo é qual é a situação de caixa
hoje do BANESPA, porque ele precisava de redes
conto do Banco Central.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Nessa
carta assinada pelo Sr. Cláudio Mauch e o senhor,
que é de 17 de agosto de 1995, e que responde a
uma correspondência de 26 de janeiro de 1995, res-
ponde em agosto a um pedido de resposta e de posi-
ção do Banco Central sobre a situação de 26 de janei
ro de 1995, portanto, temos uma data de janeiro até
17 de agosto, o senhor coloca aqui: "Em razão da de
cisão da diretoria deste Banco Central, entendemos
como adequada a transferência para créditos em li
quidação de tais créditos, com a constituição de previ
são para créditos de liquidação duvidosa, indepen
dente do prazo, mesmo porque decorridos mais de 6
meses do início do processo de administração espe
cial temporária, os pagamentos ocorridos de parte do
setor público" - aí já era o Governo Covas, portanto,



do?

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Então,
responda minha pergunta, por favor.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Qual a
pergunta?

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Os
créditos foram... A provisão para créditos do Governo
do Estado em liquidação duvidosa foram tomadas
porque as dívidas eram ruins - o termo que o senhor
usou várias vezes - ou porque é por falta de paga
mento do Governo do Estado com relação a essas dí
vidas, uns seis meses do Governo Mário Covas, sete
meses?
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O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, to- mas o problema de iliquidez é um reflexo de uma situ-
dos os diretores votam. ação de baixa qualidade dos créditos.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Está A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Como
bom. Então, se o senhor votava, o senhor tinha que ter essa reunião do dia 7, que ela foi de extrema impor-
conhecimento das alegações para votar assim ou as· tância, mas o senhor não se lembra de nada dela...
sado. O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Claro, me lembro, senhora, eu até mencionei que não me
certamente. lembro é dos termos que a revista me atribui.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - O se
nhor pode recordar a mim, como Deputada, qual foi o
objetivo desta reunião?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A reunião
foi uma solicitação da Comissão de Inquérito para de
cidir, para que o Banco Central decidisse sobre a ma
neira como tratar os ativos contra o Estado de São
Paulo, os créditos contra o Estado de São Paulo.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Muito
bem. Esta carta aqui é de 17 de agosto; essa reunião
foi no dia 7. Nessa reunião, o senhor tomou conheci
mento do trabalho que a Comissão vinha fazendo, as
conclusões a que tinha chegado, tomou conhecimen
to do relatório que a Comissão tinha?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
tomei conhecimento dos vários assuntos que foram
tratados na reunião.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI 
Como?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Vários
assuntos que foram tratados na reunião. Mas, funda
mentalmente, Sra. Deputada, o principal objetivo da
reunião era solicitar do Banco Central uma posição
contra aqueles créditos.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI
Então, o senhor pode me dizer, afinal, em que data,
porque datas aqui para a CPI é importante, quando foi
que o senhor tomou conhecimento, em que momento,
de que forma, pela primeira vez, oficialmente, do pe
dido do Conselho Diretor sobre a questão da dívida
do Estado.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Houve
essa reunião, está certo, e certamente hoúve a solici
tação do primeiro interventor, que foi o Altino, enfim,
ele mandou uma correspondência ao Banco Central,
sim.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Eu
não entendi a resposta, por favor.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim,
houve uma correspondência do Conselho Diretor ao
Banco Central solicitando uma definição sobre isso.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Quan-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Os ativos
eram de baixa qualidade, está certo?

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Ativos
de baixa qualidade.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Quer di
zer, na verdade, os créditos, quando do Governo de
São Paulo, eram de baixa qualidade, quando foram
pagos, o foram através de renegociações que não im
plicavam entrada de caixa para o banco ou através de
entrega de ações, que também prejudicava a situa
ção do banco. Então, isso levou a uma situação de ili
quidez do banco. Mas o problema remanesce que os
ativos eram de baixa qualidade, que acabou levando
à situação de iliquidez do banco. E ao se verificar a
qualidade dos créditos, viu-se que os créditos eram
de péssima qualidade.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Está
bom. Então, é esse o motivo, mas na carta foi dito que
é porque o Governo do Estado não pagou, ou não vi
nha a pagar, ou sei lá; colocou em dúvida a credibili
dade do Governo Covas nesse momento. A carta só
diz isso. A carta não diz que eram, como o senhor
está dizendo, ativos de baixa qualidade ou dívidas ru
ins. A questão que foi apresentada é outra. É isso que
está respondido, o senhor assinou. O senhor era, va
mos voltar, Diretor de Política Monetária do Banco
Central. Não é essa alegação que está aqui nesta car
ta que foi respondida.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu estou
dizendo que também teve o problema de iliquidez,
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Isso foi
mencionado, foi em janeiro, mas a...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Então,
o senhor tomou conhecimento disso deste janeiro de
95, desse pedido da Comissão?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Houve
um pedido dirigido ao Banco Central.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Claro
que o senhor tomou conhecimento. O senhor está me
dizendo agora que tomou conhecimento nesta data
de janeiro de 95, é isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Houve
em janeiro de 95, como mencionado, uma solicita
ção...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Então,
foi nessa data que, oficialmente, o senhor tomou co
nhecimento que a Comissão tinha esse pedido, que
queria saber como lançar no relatório final as dívidas
do Estado?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- E o se
nhor, como Diretor de Política Monetária do Banco
Central, demorou até 17 de agosto?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sou
eu, a Diretoria do Banco Central. Não fui eu, o Diretor
de Política Monetária, foi a Diretoria...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Até 17
de agosto de 95 para tomar uma decisão?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Da Dire
toria do Banco Central, a decisão s6 saiu dia 17 de
agosto, sim.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - vono
àquela reunião que o senhor tem pouca lembrança de
ter participado, do que se tratou ali. Foi apresentado o
relat6rio?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
lembro.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - O se
nhor não se lembra?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
me lembro.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - A Co
missão expôs a situação do BANESPA, as decisões
que já tinham tomado, afinal?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
lembro, Sra. Deputada.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Uma
decisão importante dessas, o senhor não quis saber
da Comissão sequer qual é o trabalho que teriam feito
nesse período, a que conclusão tinham chegado?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, cer
tamente isso foi discutido, mas eu não me lembro
nem da qualidade, do tipo da discussão.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - -Eu
estranho, de fato, Sr. Alkimar, a sua memória seletiva.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não é
seletiva, Sra. Deputada.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- É me
mória seletiva. Evidentemente, porque, uma reunião
de tal importância, que foi publicada nos jornais, com
desmentidos e outros, o senhor não se lembra nada
dela. Então, Sr. Presidente, até pela mem6ria seletiva
do depoente, não tenho mais nada a questionar.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra a Deputada Veda Crusius.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Sr. Pre
sidente, creio que há técnicas, que vou buscar até
quais são, para a gente se lembrar o nome das pesso
as. Eu também as esqueço com freqüência, mas
quando é repetitivo, eu acho que a gente deve buscar
razão. Nós estamos nesta CPI e eu quero ler os ter
mos do requerimento e da sua aprovação. O requeri
mento diz, em resumo: "CPI para apurar denúncias de
irregularidades contábeis cometidas durante todo o
período de intervenção do Banco Central do Brasil,
conhecido como Regime de Administração Especial
Temporária - RAET, decretada em 29 de dezembro
de 94, no BANESPA, que culminaram com a adultera
ção do seu balanço patrimonial referente ao exercício
fiscal de 1994". Portanto, como manda a regra de ins
talação de uma CPI, foi colocado um fato tido como
tal, a adulteração de um balanço bancário, e nesse
sentido foi feito o ato da Presidência, Presidente do
PSDB, Aécio Neves, aspas: "Investigar várias irregu
laridades praticadas durante a vigência do Regime de
Administração Especial Temporária - RAET, no
BANESPA, Banco do Estado de São Paulo". Portanto,
esta CPI foi formada como manta, uma investigação
específica em um período específico. Mais tarde hou
ve, aqui dentro mesmo, publicamente, um debate a
respeito de que se deveria ser esta CPI- assim nós,
do PSDB, fomos contra -, em que se fizesse um pe
ríodo coincidentemente logo de início do novo Gover
no eleito, sejam eles estaduais ou federais, mas prin
cipalmente federal. E mais tarde, houve uma decisão,
um acerto dos membros desta Comissão, de que
também se investigariam as causas e as conseqüên
cias daquele período em que o BANESPA esteve sob
RAET. Eu quero aqui dizer que, nos termos das regras
que formam uma CPI, tudo o que nós podemos fazer
em relação a conseqüências do período RAET nos fa
zem substituir, inclusive, o Judiciário em algumas
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questões. Nós podemos quebrar sigilo bancário, pro
por indisponibilidade de bens, tudo isso quem decide
é o Judiciário, mas o período continua sendo o perío
do RAET. Causas - e eu acho que o seu depoimento,
Oro Alkimar Moura, refere-se ao período anterior ao
RAET, vou depois fazer a minha pergunta em relação
a isso - e conseqüências, temos 120 dias para expor,
mas inquérito é apenas no período RAET. Muito bem.
Eu tenho muito claro que esta CPI continua investi
gando um período. Pode chamar causas e relatar
conseqüências, mas o período é o período RAET.
Portanto, esta CPI não tem qualquer autoridade, por
suas regras, de ter ações judiciais que lhe são própri
as, antes ou depois, conforme a apuração seja feita
de pessoas e fatos. Eu digo isso porque esse foi o
nosso primeiro debate e eu quero qualificar o seu de
poimento para aquilo que me traz a esta Comissão,
principalmente porque todos nós, que fomos eleitos
para defender um projeto de transformações no Bra
sil, que se iniciava ali em janeiro de 1995, fomos to
mados de surpresa com a decretação da RAET às
vésperas da posse, tanto do Governo Federal quanto
do Governo Mário Covas. E nós, que respeitamos mu
ito, buscamos os conselhos e os exemplos de Mário
Covas, passamos a buscar as razões para isso. É isto
que esta CPI está fazendo como inquérito, partindo
de que houve adulteração de balanço de 1994. Eu
quero dizer ao professor, ao homem público Alkimar
Moura que eu não sei se ele se lembra, mas nós vive
mos períodos bem mais difíceis nos anos 60, quando
estudamos economia em São Paulo. E eu o cumpri
mento por manter aquilo que eu conheci como estu
dante e professor, que é a resposta precisa dentro do
quadro do depoimento para o qual o senhor foi cha
mado. As respostas técnicas me satisfazem. A "adul
teração do balanço", entre aspas, proposta aqui, nos
termos do requerimento da CPI, é algo que nós va
mos continuar debatendo - se houve, se não houve, o
que é que é -, mas naquilo que me interessa bastante
saber, e depois nós vimos isso com a história de 95
até aqui, é que, tecnicamente respondidas, como têm
sido respondidas, de uma maneira concisa, de uma
maneira clara, as perguntas que lhe foram feitas ao
início, partem todas de uma certa "construção de pro
vas", entre aspas, aqui no Brasil, que começam com
uma reportagem. Eu sou uma pessoa pública e já sei
quantas vezes opiniões minhas apareceram entre as
pas e, da memória do entrevistador ou do desejo de
construir o texto total, o conteúdo das aspas eu podia
ou não referendar e, conforme a gravidade das aspas,
processar ou não. Bem, então, eu, para a primeira
parte do seu depoimento, eu creio que a maneira do

comportamento de S.Exa., S.Sa. hoje, não me permi
te afirmar, ou qualificar ou adjetivar o que é que tenha
sido seletivo ou não seletivo. E por isso a minha ques
tão de ordem, porque é próprio dos momentos tensos
de uma CPI que a um depoente se lhe diga "o senhor
está sob juramento" ou "eu posso prendê-lo", enfim,
quando, na verdade, quem conhece CPI sabe o que
pode uma CPI fazer. E a minha questão de ordem, eu
falo especificamente ao Sr. Presidente, não foi feita
para que o depoente usasse do seu direito de não di
zer a verdade. Mas eu não imputo veracidade a uma
revista, qualquer que ela seja, que possa pôr palavras
que são levadas, através de um inquérito, a auto-incri
minar quem está depondo. Minha questão de ordem,
então, foi feita nesse sentido. E como eu já disse, co
nheço o Prof. Alkimar há bem mais de 30 anos. Eu sei
que ele abdicaria quando a pressão o legitimasse a
fazê-lo. Então, eu tenho a minha opinião e aqui vou
apor toda a minha energia nesta CPI para responder
a pergunta que nós, tucanos, queremos responder
para nós mesmos: se havia ou não alternativa. Tecni
camente, estou satisfeita. Mas eu lhe faço uma per
gunta: qual era a sua ocupação durante o período
RAET sobre o BANESPA?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Minha
ocupação era continuar como Diretor de Política Mo
netária, no Banco Central, e, nesse sentido, eu acom
panhava a situação exclusivamente de caixa do
BANESPA. Por quê? Porque as dificuldades de caixa
do BANESPA, que continuaram mesmo após o RAET,
significavam que o BANESPA ia tomar dinheiro, recur
sos, empréstimos do Banco Central. Então, é essa a
minha... quer dizer, o meu conhecimento da gestão da
comissão, do conselho diretor, referia-se única e ex
clusivamente ao impacto que aquelas decisões pu
dessem ter no caixa do banco, porque o BANESPA,
como banco comercial, continuava tomando emprés
timos de liqüidez no Banco Central, e nós tínhamos
que garantir que o BANESPA tinha todas as condi
ções de garantias de outras exigências para satisfa
zer aquela demanda por empréstimos.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Com
preendo bem a função de um Diretor de Política Mo
netária do Banco Central e compreendo a disciplina
que é necessária a um Banco Central para desenvol
ver as suas atividades de forma transparente e res
ponsável, mas eficaz. Não se pratica um RAET sem
ter um objetivo de eficácia em relação a todo um pro
jeto de transformação da forma de financiamento bra
sileira em forma de financiamento transparente, com
impactos fiscais plenamente determinados, como
hoje a gente vê em qualquer ação no País. Então, se a
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minha pergunta é esta, a seguinte eu a faço dentro do e durante o período RAET. O senhor considera ter
espirito desta CPI: em algum momento, foi-lhe solici- sido eficaz o regime de administração temporária
tado, como Diretor de Política Monetária do Banco para os fins que se propunham de reerguimento do
Central, que atendesse ao BANESPA sem que os re- BANESPA?
quisitos de atendimento de crédito a um banco fos- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olha, eu
sem an~lisados .no s~u limite e a tomada da decisão acho qUê, do ponto de vista, eu acho que sim, até por-
fosse feita por dlretona? que, como eu já mencionei aqui, a alternativa seria

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De ne- uma liqüidação extrajudicial, que traria problemas
nhuma maneira. Em nenhum momento houve interfe- muito graves para a economia paulista, a sociedade
rência política ou qualquer que seja para dar um trata- paulista, o Governo de São Paulo. Então, a alternati-
mento diferenciado ao BANESPA va, a melhor, a alternativa... De novo, nós estamos

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Então, numa escolha em que você tem que escolher o me-
da mesma maneira como os critérios técnicos trazi- nos ruim. Nenhum Banco Central gosta de intervir em
dos aqui, por vários depoentes, inclusive S.Sa., esses banco. Aquela decisão de intervenção no RAET foi
critérios técnicos não haviam sido alterados até que porque aquela que significou proteger os interesses
novos programas de reestruturação fossem feitos no dos depositantes, principalmente dos pequenos de-
Brasil, desde PROER e, em seqüência, todo o sanea- positantes, dos funcionários, das pessoas que recebi-
mento financeiro, cujos resultados são reconhecidos am salários pelo BAN ESPA, das empresas que toma-
aqui e fora daqui. Então, em nenhum momento o se- vam crédito pelo BANESPA, porque fazê-lo diferente
nhor admite ter havido irregularidade da gestão do Di- significava colocar em risco toda essa poupança po-
retorde Política Monetária sobre os créditos necessá- pular. Então, a decisão de fazer o RAET foi a mais
rios ao BANESPA... acertada possível, protegeu o banco, está certo? E a

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. decisão de federalizar os ativos, federalizar o banco,
A SRA. DEPUTADA YEDA CRUSIUS - ...no para depois federalizar o banco, foi a condição para

período RAET? que o banco voltasse a ser um banco solvente. O le-
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Exata- vantamento da solução de insolvência do banco ocor-

mente. reu quando houve a federalização. Então, acho que foi
A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Tercei- a decisão mais correta possível dentro das condi-

ra pergunta: na disciplina do Banco Central, existe hi- ções.
erarquia, e ele não é um banco fechado, hoje até mui- A SRA. DEPUTADA YEDA CRUSIUS - Eficaz.
to menos do que antes, quando as regras não lhe per- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eficaz.
mit!a~, por ~~emplo, inform~r s~m que.brar sigilo. A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS _ S.Sa.
HOJe, Já modificamos, por leglslaçao, até ISSO. O se- t d t I f t ? P ó t ao. . . - d d' . d en en e - esse e e one ocou. orque n s emos
nhor participoU de todas as declsoes e Iretona o I d CPI d PROER d I f rt F. d RAET? a o uma o , a qua eu aço pa e... 0-
peno o . . _ ram duas CPls aceitas e nominadas pelo Presidente

. O S~. ALKIM~~ RIBE~RO ~OURA - Declsoes da Câmara, Deputado Aécio Neves, sobre atos do
de dlretona? A declsao de dlretona... Governo que ele defende. Mas ele tem a responsabili-

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Do pe- dade, e tem cumprido, de dar andamento ao que o
ríodo em que aconteceu o RAET no BANESPA. conjunto de Parlamentares decide por maioria. Da

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Creio que mesma maneira, nós fomos surpreendidos com a de-
sim; creio que todo ele. cretação do RAET no BANESPA, mas isso eu quero

A SRA. DEPUTADA YEDA CRUSIUS - Duran- aqui afirmar e quero lhe dar como opinião, que isso é
te todo esse período, o senhor se manteve na função prática exatamente de um partido que tem projeto e o
de Diretor de Política Monetária do Banco Central? enxerga a longo prazo. Imagina se outros partidos,

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Até mea- em Governo Federal, fariam a mesma coisa em nome
dos de março de 96, quando eu mudei para a ala de de uma solução eficaz para o sistema de financia-
normas. O BANESPA ainda estava em AAET, se não mento a perigo. Mas eu quero, com uma última per-
me engano. gunta, lhe explicar, aliás, lhe explorar: que dimensão

A SRA. DEPUTADA YEDA CRUSIUS - Muito teria uma liqüidação extrajudicial do BANESPA? Eu
bem. Vamos para o período de Diretor de Política Mo- digo uma dimensão econômica e socialdessa alterna-
netária. Houve uma continuidade da sua função antes Uva, que não seria esta que foi considerada a mais
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adequada, a instauração de um RAET. Qual teria sido
a conseqüência da liqüidação do BANESPA?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Olha,
conseqüência da liqüidação do BANESPA, a decreta
ção da intervenção extrajudicial seria, no mínimo, ca
tastrófica para a economia de São Paulo e para as
poupanças, os clientes do banco, principalmente os
que... porque eram basicamente funcionários públi
cos, porque eles teriam seus recursos indisponíveis.
Então, o banco, quando há uma liqüidação extrajudi
cial, o banco pára de operar. Então, se eu tinha depó
sitos à vista, a prazo, poupança, qualquer tipo de de
pósito no banco, eu vou ter que me habilitar a receber
isso eu não sei quando, depois que o interventor faz
um quadro de credores, avalia os ativos, avalia as
obrigações, verifica o tamanho do desequilfbrio finan
ceiro. E só a partir disso, se houver recursos, é que
aqueles credores receberão sabe Deus quando,
quanto tempo no futuro eles receberão. Para (ininteli
gível) eles perderiam tudo, porque o BANESPA não ti
nha condições, quer dizer, então, dada a situação...
Então, você imagina empresas com capital de giro
bloqueado, funcionários com salário bloqueado, sem
receber, funcionários públicos, professores da univer
sidade, Polícia Militar, hospitais, tudo que depende do
setor público, que são clientes do BANESPA, negoci
ariam com o BANESPA, estariam com seus recursos
bloqueados. Por quê? Porque o interventor tem de fa
zer uma avaliação dos ativos e dos passivos e só de
pois dessa avaliação de ativos e passivos é que ele
consegue fazer uma programação de eventuais paga
mentos aos credores, se existirem recursos para pa
gar aos credores. Então, a decretação de uma liquida
ção extrajudicial seria uma solução catastrófica para
a economia paulista.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - E para
terminar, Sr. Presidente, creio que analisar as causas
e as conseqüências, através de pessoas, de depoi
mentos, de fatos, de números, sem que sobre esses
dois períodos possa recair qualquer tipo de ação pró
pria de uma CPI, limita o que se possa colocar aqui. E
quando se diz, por requerimento, que se vai buscar
averiguar denúncias de irregularidades contábeis co
metidas e que culminaram com a adulteração do ba
lanço patrimonial referente ao exercício fiscal de 94...
porque as causas que geraram as ações de um RAET
não ficam passíveis aqui de qualquer responsabiliza
ção própria de uma CPI. Mas, nesse sentido, eu creio
que nós queremos transparência em relação ao pe
ríodo RAET e não apenas ficarmos em cima de uma
reportagem que gera, entre aspas, "possibilidade de
provas" e muito menos aceitar in Iimine que tenha ha-

vido uma adulteração de um balanço patrimonial que
pertenceu a uma outra era. Eu fico muito feliz de
revê-lo. E, creio eu, com as mesmas características
de seriedade e competência de 30 anos atrás, mas eu
quero aqui lhe dar um depoimento muito próprio meu.
A 30 anos atrás, V.Sa. era mal-humorado e muito es
tourado. Eu lhe parabenizo por ter agüentado 
agüentado nos termos práticos de uma CPI, não é
agüentar mais do que isso -, por ter suportado no
mesmo sentido toda uma inquirição que eu creio que
todos nós, pessoas públicas, devemos estar sempre
preparados a fazer se temos que responder pelos
atos. Parabenizo-lhe, portanto.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Muito
obrigado. Sra. Deputada.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pela ordem, tem a palavra o Deputado Ri
cardo Berzoini.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Apenas para fazer um registro, muito rapidamente.
Ouvi com atenção a Deputada Veda Crusius e parece
que ela tem um entendimento em relação a essa
questão da abrangência, da competência de investi
gação da CPI que não é o meu e me parece que dos
demais Deputados com quem eu tenho convivido
nesta Comissão, que é em relação à questão da apu
ração das causas que levaram ao RAET e dos fatos
que ocorreram posteriormente à federalização. Depu
tada, creio que nos devemos aprofundar nisso, eu
acho que devemos tratar essa questão. Eu entendo
que está no âmbito de competência da CPI, porque a
CPI, na verdade, tem um fato determinado, mas que
tem origem e tem conseqüências, e do meu ponto de
vista nós poderíamos tranqüilamente nos aprofundar
nisso. Já existem diversos requerimentos aprovados
com esse objetivo, tanto para apurar gestão dos diri
gentes que assumiram o BANESPA após federaliza
ção, portanto, não eram mais interventores, como
também apurar as responsabilidades quanto aos cré
ditos públicos e privados que possam ter levado à si
tuação de falta de liqüidez detectada no dia 29 de de
zembro. Portanto, quero registrar publicamente que
não comungo dessa opinião que a Deputada Veda
Crusius manifestou, embora respeite, como sempre
temos manifestado o nosso respeito pelo trabalho da
Deputada.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputada Veda Crusius.
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A SRA. OEPUTADA VEDA CRUSIUS - Só para tente de pessoas que fizeram esta CPI, mas não te-
dar continuação, eu comungo da questão de ordem nho nenhum outro. Não houve nenhum outro ato da
do Deputado Ricardo Berzoini, como é muito comum Presidência dizendo que o período mudou. Nesse
entre nós. Eu gostaria que ficasse clara a competên- sentido, tanto o período das conseqüências quanto o
cia das ações típicas de uma CPI fora do período anterior, da causa, não estão sujeitos às regras legais
RAET. Um exemplo: indisponibilidade de bens, que- próprias de uma CPI. Essa é uma questão de ordem
bra de sigilo bancário. São típicos de uma CPI. Então, que vou apresentar por escrito, para não cansar um
eu comungo da questão de ordem dele. Creio que, pouco mais aqueles que costumam almoçar.
numa próxima reunião, nós poderemos tê-Ia respon- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
dido e se possível até por escrito. Eu tenho minhas Fleury) - Eu gostaria que a senhora apresentasse.
responsabilidades junto ao PROER, agora. Lembro de uma entrevista, de uma matéria do jornal

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio O Estado de S. Paulo, em que VExa. é citada, e o tí-
Fleury) - Eu gostaria que a senhora formulasse por tulo é "Restrição Pode Desmoralizar a CPI do
escrito, porque já foi respondida uma questão de or- BANESPA". Exatamente para não ter a restrição e
dem do Deputado BERZOINI- e do Deputado Salva- não desmoralizar a CPI é que nós fizemos ela retroa-
dor Zimbaldi com relação à apuração das causas, De- gir no tempo e também avançar no tempo. Então, que
putada. E foi o que me levou, com o Requerimento n° fique bem clara essa posição, porque a nossa posi-
1, a abrir mão do meu sigilo bancário e fiscal, para ção é de investigar tudo o que tiver de ser investigado,
que não pairassem quaisquer dúvidas. Aliás, foi exa- sempre em relação às irregularidades. Agora, é um
tamente esse argumento que tentaram utilizar para, direito de V.Exa. submeter essa questão de ordem.
digamos, me afastar da Presidência desta CPI. E Nós faremos a resposta. Evidentemente, a Mesa,
como eu não gostaria que pairasse qualquer dúvida, como sempre, soberanamente, decidirá Eu lamento
respondemos afirmativamente à questão de ordem que VExa. tenha que se ausentar, porque eu tenho
do Deputado BERZOINI- quando ele diz que nós te- perguntas a fazer ao depoente, e eu lamento que
ríamos que analisar as causas. Não houve qualquer V.Exa. não esteja aqui presente para apreciar essas
oposição por parte desta Presidência, mas da mesma perguntas.
forma como se pode retroagir, pode avançar também. A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Ape-
Então, foi isso que nos levou à decisão de que o perío- nas para concluir, nesse caso. O Parlamentar tem vá-
do estabelecido de investigação do RAET tem as rias atividades. Eu fui várias vezes chamadas ao
suas causas, que levaram ao RAET, e tem as suas PROER por uma razão também de competência. Eu
conseqüências da federalização e privatização. E, gostaria de poder ter tanto as suas perguntas quanto
portanto, nós não perderíamos essa oportunidade. as repostas do depoente por escrito, assim que esti-
Agora, se VExa. formular por escrito, nós formulare- verem disponíveis. Eu saberei dar....
mos. Agora, que fique bem claro que se houver restri- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
ção ao período do RAET até a federalização, não foi Fleury) - Estarão disponíveis.
uma decisão deste Presidente, porque esta Presidên- A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - ...todo
cia não tem nada a esconder. E eu não quero ser pre- o cuidado de análise sobre elas.
so por ter cão e preso por não ter cão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Eu Fleury) - E VExa. pode ter certeza de que a civilidade
acho que, terminando a nossa questão de ordem, eu impera e sempre imperará nesta CPI. Com a palavra
não tenho dúvida, além do conhecimento, de que, o Deputado João Eduardo Dado.
pessoalmente, V.Exa. colocou as suas informações O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO-
de modo transparente e límpido. Mas essa nossa ses- Eu participei do início da fala do Dr. Alkimar em que
são de hoje começou um pouco, quem sabe, em tona- ele diz que, após a edição do Plano Real, houve uma
lidades agressivas ou desconhecidas. E nós fizemos contenção do processo inflacionário por decreto, va-
algumas questões de ordem, várias pessoas aqui, e mos chamar assim, e através desse estabelecimento
eu creio que ela se desenvolveu de um modo extre- de uma nova regra, os bancos passaram a ter proble-
mamente civilizado - eu quero aqui registrar. E quero mas de liquidez, principalmente em função daquela
registrar que a Presidência de V.Exa. define, inclusive, rentabilidade decorrente do processo inflacionário.
esse tipo de resultado que a gente possa vir a ter. No Muito bem. A pergunta que faço ao senhor é: conside-
entanto, eu tenho um ato da Presidência em função rado o montante de reservas negativas do BANESPA,
de um requerimento assinado pelo número compe- em 29/12/94, e o volume dos recursos movimentados
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pelo BANESPA mensalmente, seria correto afir
mar-se que não fora o Plano Real e a redução drásti
ca do processo inflacionário, o BANESPA não teria
sofrido o RAET? Seria possível afirmar-se que, não
fora o Plano Real, o BANESPA não teria sofrido o
RAET, em função, naturalmente, das rentabilidades
que vinham decorrentes do processo inflacionário?
Apenas tecnicamente.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Uma
questão muito difícil de ser respondida, Sr. Deputado.
Uma questão hipotética. De fato, eu não posso dizer
que a situação do BANESPA foi causada pelo Plano
Real. Não foi, porque vários bancos tiveram as mes
mas dificuldades e nem todos quebraram. Vários ban
cos suportaram o ajuste do Plano Real sem problema
nenhum. Então, alguns bancos privados e alguns
bancos estaduais tiveram muitas dificuldades de
ajustamento. O BANESPA foi um deles. Alguns ban
cos privados grandes também tiveram dificuldade de
ajustamento, sofreram as intervenções do Banco
Central. Então, atribuir o problema do BANESPA ao
Plano Real, eu acho que é uma....

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
Não, não. Não foi essa a minha questão. A questão
não é atribuir o problema do BANESPA ao Plano Real.
A resposta que eu queria é técnica. Eu fiz a pergunta
com base no montante. O senhor deve saber qual era
o montante movimentado mensalmente pelo
BANESPA, até por conta do controle monetário que é
feito pelo Banco Central. Dentro do processo inflacio
nário que havia antes do Plano Real, consideradas as
rentabilidades que esse processo inflacionário produ
zia, apenas eu gostaria de saber se o Plano Real foi o
fator preponderante para que o BANESPA iniciasse
um processo de reservas negativas.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. O
Plano Real não foi o causador do BANESPA ter entra
do em reservas negativas. Não foi isso. O Plano Real
levou a um ajuste todo o sistema bancário. Alguns
com mais dificuldades e outros com menos dificulda
des.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
O Plano Real trouxe problemas de liquidez?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O Plano
Real trouxe problemas.... Qualquer que fosse a esta
bilização da economia, os bancos teriam problemas
ao lidar com uma situação de estabilidade de preços,
porque eles ganham com a inflação. Na verdade,
pode-se imaginar que os bancos comerciais são sóci
os da inflação.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
A pergunta é: em que medida, Dr. Alkimar, em que

medida o fim da inflação, a extinção do processo infla
cionário impactou a rentabilidade dos bancos, no
caso específico do BANESPA?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A rentabi
lidade...

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
Do BANESPA em decorrência do processo inflacioná
rio.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Afetou
principalmente a situação de liquidez...

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO-
O.k.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...decor
rente do fato de que o BANESPA tinha ativos na sua
carteira que eram poucos líquidos. Eu mencionei, res
pondendo a uma das questões, que banco não é uma
empresa qualquer. O banco precisa ter. .. ele tem res
ponsabilidades. Do lado ativo, ele tem obrigações que
têm de ser líquidas, porque seus clientes, a qualquer
momento, podem sacar seus depósitos. De outro
lado, ele tem que ter ativos que sejam também líqui
dos. Por quê? Para atender o saque dos clientes, ele
tem que poder vender esses ativos e realizar caixa
para poder atender a sua... O banco é mais, não é
simplesmente intermediário. Na medida em que ele
tem ativos não líquidos, ele cria um problema para a
gestão do banco, porque se ele tem um problema de
caixa, ele não tem como vender ativos, porque se
vender ativos, ninguém compra aqueles ativos, os ati
vos são de longo prazo. E não há como fazer caixa
desses ativos. A situação do BANESPA era uma situ
ação típica de uma estatal que faz operações de fatu
ramento, fatura coisas, mas que o pagame~to dessas
coisas não transita pelo caixa do banco. E como se
pagasse através de novas negociações. Não gera Ii
quidez para o banco e cria um problema de adminis
tração financeira terrível.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Dentro desse ponto, eu só queria fazer mais duas per
guntas, Sr. Presidente: a dívida do Governo do Estado
com o BANESPA estava... havia uma negociação
com o Governo do Estado e BANESPA para, enfim, a
administração da dívida? Uma dívida Governo do
Estado-BANESPA?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A dívida
mobiliária?

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
A dívida mobiliária.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu imagi
no que deve ter havido, desconheço, mas imagino



ro.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
O Tesouro Estadual e o seu banco estadual. Mas a

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
O.k. A comissão de investigação deve ter encontrado
isso como correto, que havia um compromisso entre
BANESPA... ou seja, o conselho de gestão do
BANESPA no RAET deve ter encontrado esses docu
mentos que o senhor não conhece, mas eles devem
ter encontrado, tanto que não consideraram de imedi
ato aqueles créditos como em liquidação.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não,
não, são coisas diferentes. Desculpe, Sr. Deputado,
estou dizendo o seguinte: para a administração da dí
vida mobiliária o Tesouro paulista delegou isso ao
BANESPA, que, no dia-a-dia, administrava essa dívi
da. O que significa isso? Vender os títulos para o mer
cado, dar liquidez ao Estado vendendo os papeis.
Isso que significa a... Nessa decisão, não tem nada a
ver com a qualidade dos pagamentos, é apenas uma
decisão entre uma administradora de recursos, o Te
souro, desculpe, o Tesouro e o seu banco (ininteligí
vai).
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que tenha um contrato entre o Tesouro paulista e o questão que eu quero uma informação do senhor é a
banco. seguinte: no ofício de 17 de agosto, assinado pelo se-

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - nhor e pelo Dr. Cláudio Mauch, está escrito que "em
Isso em 1994. razão da decisão da diretoria deste Banco Central,

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não. entendemos como adequada a transferência para
Antes disso. . créditos em liquidação daqueles" ... É da dívida do Go-

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO _ vemo do Estado ou não?
Antes? O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Da dívida

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Na medi- d? .Govern~. d~ Estado; da dívida contratual, não da
da em que, como mencionou o Presidente da Comis- divida moblllána. _
são, a gestão da dívida mobiliária passou da DIVESP O SR. DEPUTADO JOAO EDUARDO DADO-
para o BANESPA, eu acho que seria de se esperar Perfeito. Essa dívida contratual, anteriormente a 29
que houvesse um contrato celebrando, no qual o de dezembro de 94, vinha sendo honrada ou não?
emissor, o Tesouro Estadual, diz para o BANESPA O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu des-
Olha, administre minha posição de papéis, minha po- conheço, mas eu... desconheço detalhes dessa dívi-
sição de títulos. E o BANESPA o fazia, recebendo da, mas ela vinha sendo honrada de maneiras as
uma remuneração por isso. Eu imagino que esse con- mais heterodoxas.
trato tenha existido. O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO-

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - O.k., pagava-se parte dos juros.
O.k. Mas a pergunta, na realidade, é a seguinte: en- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, re-
tão, o senhor acredita que existia um... no BANESPA negociava-se... eu não sei se pagava. Renegociava-se
o senhor não encontrou? com novas... As AROs foram transformadas em em-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me préstimos, que, por sua vez, não foram pagos. Foram
competia. pagos através de títulos, ações da CESP, que não é

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO _ caixa. Não adianta nada entregar ações da CESP para
O.k Mas o senhor disse que acompanhava a questão o banco, porque essas ações da CESP vão introduzir
de Iiquidez do BANESPA. uma enorme incerteza quanto à avaliação dos ativos

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, c1a- do banco. ~
O SR. DEPUTADO JOAO EDUARDO DADO -

Mas se a diretoria do Banco Central entende que
essa dívida é um crédito em liquidação, ela está di
zendo que o Governo do Estado, então, estaria que
brado, é isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, ela
estaria dizendo que o Governo do Estado de São Pa
ulo não honrou os compromissos com o BANESPA da
maneira como seria esperado.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Mas havia uma negociação da dívida. O senhor disse
que não conhece essa negociação dessa dívida con
tratual. O senhor disse que não conhece, ou o senhor
conhece?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não co
nheço.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
O senhor não conhece. Muito bem. Mas aqui o senhor
está dizendo, nesse ofício, o senhor está responden
do pelo Banco Central e dizendo ao Conselho Diretor
do BANESPA para considerar esses créditos como
em liquidação. Isso significa que o senhor está afir
mando não só que o senhor conhece aquela dívida



O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Portanto, eu quero entender como é que urna autori
dade monetária pode decretar, através de um ofício,
que o Governo do Estado de São Paulo não tem ca
pacidade para liquidar os seus créditos. É esse o pon
to. Eu quero saber em que norma legal o senhor se
baseou para desqualificar o Governo Estadual e tor
nar esses crédi10s em liquidação.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De ma
neira nenhuma desqualificamos o Governo Estadual,
de maneira nenhuma. O Banco Central não tinha au
toridade nem autonomia para fazê-lo. O ponto não é
este. O ponto é que enquanto devedor de um banco
comercial, os créditos que o banco tinha contra o
Estado de São Paulo representavam ativos de baixa
qualidade que impactavam negativamente o funcio-
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como que o senhor sabe que ela eventualmente não questãodaCPI do BANESPA.O senhor assinou um do-
estaria sendo honrada. E o senhor diz aqui, no ofício, cumento, portanto, se compromissando, em nome da
na realidade que quem não está honrando a dívida é Diretoria do Banco Central, dizendo que aqueles crédi-
o Governado! Covas, o Governo Covas, nos últimos tos que o BANESPA tinha, contratuais, com o Governo
seis meses. E o que está escrito, expressamente. do Estado deveriam ser lançados... O senhor entendia

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não está adequada, a Diretoria do Banco Central entendia ade-
atribuindo nenhuma responsabilidade individual a ne- quada. E diz mais, o senhor diz que entendia que deve-
nhum dos Governadores. riam ser inclusive - aqui põe também nesses termos -,

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - mesmo porque, ou inclusive, decorridos mais de seis
Não, não, o senhor está dizendo aqui que nos últimos meses do início do processo de administração especial,
seis meses, Governo Covas, a dívida não havia... os os pagamentos ocorridos de parte do serviço público fo-
valores não haviam sido pagos. Está escrito aqui, ex- ram insignificantes e decorrentes apenas da troca de tí-
pressamente. Portanto, a pergunta que quero fazer ao tulos estaduais por títulos federais. Então, veja, o que
senhor é o seguinte: o senhor se valeu do não-paga- esta CPI pretende é identificar por que o BANESPA foi
mento no Governo Covas da dívida contratual com o federalizado, por que entrou no RAET. Se eventualmen-
BANESPA para fazer... o seu voto foi nesse sentido ou te o Banco Central tomou uma decisão que possa não
não, na diretoria do Banco Central? se sustentar de maneira legal, esse é o ponto importan-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Não. Na te, há uma responsabilidade e responsabilização de to-
verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte: essa dos os seus diretores.
carta exprime uma decisão do Banco Central, as áre- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
as técnicas do Banco Central submeteram à Diretoria O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO-
este voto. E eu perguntaria ao senhor: em que norma legal ou

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - resolução os senhores do Banco Central- o senhor
Mas, então, o que estou perguntando ao senhor é o me disse que não conhecia os contratos entre o Go-
seguinte: o senhor conhece os contratos, a dívida verno do Estado e o BANESPA -, em que norma legal
contratual do BANESPA com o Governo do Estado, o vocês se basearam e em que indício os senhores se
senhor conhece? basearam para identificar aqueles créditos como de

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, in- liquidação duvidosa, uma vez que o devedor era o
dividualmente, não. Governo do Estado de São Paulo, cuja arrecadação,

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO _ à época, se eram créditos de 4 bilhões de reais, supe-
O senhor diz que não conhece. rava em muito valores dessa monta? É evidente que

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Não co- teri~ que have~ corte .d~ ... par~ poder pagar em valor
nheço. mais s~bstanclal a dlv.'~a, tena que haver cortes em

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO _ outros Itens orçamentanos.
Mas o senhor tomou uma decisão e assinou um docu- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Certamen-
mento. te.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, à
vista...

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
O senhor tomou uma decisão dizendo... À vista do
quê? Então, o senhor conhece.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - À vista
do histórico de renegociações que ocorreram com a
dívida.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
Quais os documentos? Em que documentos o senhor
se baseou?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
me lembro, Sr. Deputado, não me lembro.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
Pois é. Então, veja, esse é um ponto fundamental dessa
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namento do BANESPA. Tanto impactavam negativa
mente o funcionamento do BANESPA que o
BANESPA, durante quase todo o ano de 94, se recor
ria crescentemente dos empréstimos interbancários,
porque ele não tinha, o BANESPA não tinha substân
cia econômica no sentido de que, como falei, os crédi
tos estavam lá registrados, bonitinhos, contabilmente,
mas isso não gerava caixa para o banco, isso debilita
va o banco. Por quê? Por que outra maneira isso debili
tava o banco, Sr. Deputado? Porque o banco gerava
resunado, resultava lucro, lucro a partir de coisas escri
turais. Esse lucro era distribuído sob a forma de divi
dendos aos acionistas, participação aos funcionários
etc., etc. Então, de novo você tem um efe~o, renegocia
ções que geravam resultados contábeis impactavam
novamente a liquidez do banco e tornavam a adminis
tração financeira do BANESPA absolutamente incon
trolável.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Isso aí eu entendi. Mas um crédito em liquidação, qual
é o conceito dele? Qual é o conceito contábil de um
crédito em liquidação?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Aquele
que não está em condições normais de...

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
O crédito em liquidação é um crédito que não vai ter
solvência, ele não vai ser pago. O Banco Central, atra
vés de um ofício de 17 de agosto, assinado pela sua
diretoria, diz que os créditos que o BANESPA tinha
com o Governo do Estado deveriam ser considerados
créditos em liquidação. E diz mais, diz que isso... mes
mo porque, referendando decisão do Banco Central,
isso se dava porque nos seis meses da administração
do Governo Covas não tinha havido pagamentos sufi
ciente. Pergunto ao senhor: esses pagamentos que
foram feitos durante o Governo Covas foram na mes
ma medida - não sei se o senhor saberia - daqueles
que vinham sendo feitos no ano de 94 ou foram em
menor medida?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
não saberia dizer.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
O senhor não saberia dizer. Eu gostaria que isso fi
casse tudo registrado, Presidente, porque me parece
um contra-senso que uma autoridade monetária naci
onal possa decretar que um crédito que um banco es
tadual tem com o seu Governo do Estado possa ser
considerado em liquidação. Isso só é possível, isso só
é possível se o devedor não tem capacidade financei
ra para o pagamento do crédito. Isso só é poss(vel
nessas condições em que... se imaginar os ativos que
foram feitos, que foram incluídos no balanço da dívi-

da, isso é uma coisa. Agora, analisar os ativos do Go
verno do Estado de São Paulo é outra medida, por
que, se eu tomo um dinheiro emprestado do
BANESPA... Eu sou pessoa física. Eu tenho uma casa
que vale 200 mil reais. Eu tomo 100 mil reais. No mer
eado, para jogar fora, ela vale 150. Eu tenho capaci
dade de pagamento. Portanto, esse crédito não é con
siderado em liquidação. É esse o ponto importante. A
consideração do crédito em liquidação foi feita, como
disse o Dr. Alkimar, em cima dos ativos que tinham
sido colocados à disposição do BANESPA como o
aval daquela dívida contratual que o Governo do
Estado tinha com o BANESPA. Mas o Governo do
Estado tem, como todo o País sabe, ativos fabulosos
para cobrir eventuais...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, con
cordo. Concordo, Deputado. Mas isso não significa
que os ativos tenham liqüidez. Para um banco comer
ciai, o importante não é ter ativo. Um banco pode ter
fazenda, hotel, área de lazer... Isso não... Ele pode ter
um ativo bonito, estar lá com um ativo... Agora, se
aquilo não gera caixa, não quer dizer nada.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Eu entendo.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O banco
morre, pela mesma razão.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
Deputado Dado não está falando do banco, está fa
lando do Estado. Está se referindo às dívidas do Esta
do.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
não adianta nada o Estado entregar esses ativos para
o banco, se os bancos não têm o que fazer com aque
les ativos.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Como não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Fazer o
quê? Vender?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - É
só para renegociar, para renegociar.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
É uma questão de negociação. Esse é o ponto.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- É
uma questão de negociação. Vocês não negociaram
com o Governador Mário Covas.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
No momento em que o Banco Central, Dr. Alkimar...

O SR. DEPUTADO MARCELO 8ARBIERI 
Esse é o problema. Vocês não negociaram com o Co
vas.
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O proble
ma é que os ativos eram... Dar em garantia...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
Covas parou de pagar, porque vocês não renegocia
ramo Por isso é que ele parou de pagar.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O que eu
estou dizendo... O ponto é o seguinte: não adianta
nada, Sr. Deputado, essa situação de dar ativos. O
Estado tem ativos. Sim, o Estado tem ativos. Mas,
para que interessa um Estado... o banco receber hos
pitais, aeroportos, pontes, viadutos? Para que serve
isso para um banco? Nada.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Mas, quando o BANESPA foi penalizado...

(/nteNenções simultâneas ininteligfveis.)
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Não fez a negociação, quando federalizou? Não fez
isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - E na federalização o que (ininteligível).

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Transfor
maram-se esses créditos em títulos do Governo Fe
deral. Esses créditos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - E foram dadas ações da FEPASA,
CEAGESP etc ...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Está
bom. Eu não quero... Eu não estava mais... Eu não
posso responder por esse processo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr.
Presidente, eu queria...

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Então, veja, o que eu quero deixar claro aqui na CPI é
que entendo...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- De
putado Dado...

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Só para concluir, Deputado Ricardo. Eu entendo que
o Banco Central do Brasil não tinha competência le
gai, não tinha competência constitucional, em ne
nhum lugar do mundo, para considerar os créditos
que o Governo... que o BANESPA tinha com o Gover
no do Estado, como créditos em liquidação. Quero
que isso fique registrado, porque eu quero saber a
norma legal. Eu já vi tudo que tem sobre o assunto e
não encontro, em nenhum lugar, uma justificativa
para que o Banco Central, através da sua Diretoria,
pudesse definir um crédito do BANESPA com o Go
verno do Estado como crédito em liquidação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputado Berzoini.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr.
Presidente, fora da ordem de inscrições, mas é que
eu acho importante para esta Comissão na linha
que o Deputado Dado estava caminhando Senhor
depoente, o RAET é um tipo específico de interven
ção.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Tem
várias modalidades de intervenção, e uma delas é o
RAET. Qual é a característica específica do RAET? O
que o diferencia das demais formas de intervenção?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O banco,
embora administrado pelo Conselho Diretor, continua
operando normalmente. Ele abre as portas no dia se
guinte, atende os clientes, faz operações. O banco
continua operando normalmente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Ela
se aplica especificamente a um banco que tem um
problema de liqüidez, mas que não tem uma situação
patrimonial totalmente deteriorada. Senão, não faz
sentido continuar operando normalmente. O senhor
concorda com isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não ne
cessariamente, Deputado.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Não
necessariamente? Eu acho que...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O que eu
falei para o senhor é que a decisão do RAET foi uma
decisão que era a melhor para São Paulo. Foi a me
nos pior, porque...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Mas do ponto...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...mante
ve o banco em funcionamento.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Do
ponto de vista técnico, um banco que tem a situação
patrimonial totalmente deteriorada, ou seja, que tem
inviabilidade de retomar as suas atividades... eu não...
não é passível de se submeter a um RAET. Seria o
caso de uma intervenção com o sentido de instaurar
em seguida a liquidação.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A Direto
ria do Banco Central, no momento do RAET, não sa
bia das condições de... patrimoniais do banco.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Mesmo com a fiscalização a que todos os bancos são
submetidos?

O 5R. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não...
Eu não conhecia a situação patrimonial.



mas.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 

Está certo. Só quis fazer essa precisão porque a es
colha do RAET denota uma avaliação prévia de um
supervisor bancário...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
...que deve conhecer. Imagino que seja atribuição do
Banco Central conhecer, com certo grau de detalha
mento, a situação dos maiores bancos do País. E é
por isso que eu fiz essa pergunta.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A deci
são do RAET foi a melhor para o banco, foi a melhor
para o banco. A que protegia o depositante, protegia
os credores do banco, principalmente os credores do
banco - os poupadores, os depositantes a vista, a
prazo, todos os funcionários do banco, todos os funci
onários públicos que tinham contas no banco. Então,
desse ponto de vista, foi a melhor decisão.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O Deputado Marcelo Barbieri tem alguma
questão?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Só
para complementar, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu teria umas questões também.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Só
um minuto. É o seguinte: se o RAET, como dizia o Dr.
Mauch, foi o melhor para o banco...

(Não identificado) - Alkimar.
O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio

Fleury) - O Dr. Alkimar.
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 

Alkimar, desculpe. O Dr. Alkimar falou que o RAET foi
melhor para o banco, para o País, para o Estado. Não
teria sido então a decisão do Banco Central de colo
car em créditos em liquidação a melhor para o banco,
porque ela promoveria aquilo que o Deputado Ricar-
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O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O do BERZOINI-falou, um patrimônio líquido negativo,
senhor não conhecia. O Dr. Cláudio Mauch conhecia, e poderia provocar saques de toda a população que
não é? teria dinheiro lá, com medo de não receber.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não. . O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim,
O Diretor de Fiscalização era o Dr. Edson Sabino. mas o banco... Naquele momento, o banco estava sob

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O intervenção do Banco Central, estava sob gestão do
Diretor de Fiscalização era o Dr. Edson... Banco Central.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sabino. O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Aí
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sa- poderia fazer aquilo?

bino. O Dr. Cláudio Mauch era o Diretor de Normas, O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
nessa época? havia... Não havia risco de corrida ao BANESPA.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - De Nor- O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI -
Não? O senhor acha que não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não,
porque o banco estava normal, operando normalmen
te.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Sim, mas uma coisa é ele operar normalmente, sem
ter o balanço publicado; outra coisa é ele ter um ba
lanço publicado, patrimônio líquido negativo e todo
mundo saber que ele não tinha como pagar aquele...
o patrimônio dele era negativo... Quer dizer. ..

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O banco
não publicou o balanço só porque o balanço foi positi
vo.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Graças à Justiça, graças à Justiça. Graças à Justiça,
não publicou. Mas, Dr. Alkimar, rapidamente, o seguin
te: o senhor orientou o balanço de 94, com a sua deci
são... com a decisão do Banco Central, da Diretoria do
Banco Central, o senhor orientou a publicação do ba
lanço. O senhor concorda comigo? A forma de se fazer
o balanço.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Nós de
mos uma... nós demos uma diretriz com relação ao
tratamento dos ativos contra o setor público.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não, mas foi especificamente para o BANESPA.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Especifi
camente para o BANESPA

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Orientação para o BANESPA. Tanto que, no dia 17,
que o senhor mandou a carta, no mesmo dia, o Sr.
Altino Cunha... Não, o Sr. Altino, não; o Prado. Foi o
Prado, não é, Ricardo?

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Foi

o Feitosa. O Feitosa, no mesmo dia, mandou para a
Comissão de Inquérito uma carta dizendo que o patri
mônio líquido era negativo - aproximadamente, de 4
bilhões e 200. Então, foi orientado. O senhor acha...
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Foi afirmado aqui, pelo Sr. Prado, que havia uma ori
entação de privatização do banco, em janeiro de 95.
Está afirmado isso, está gravado. O senhor acha que
isso é real? Havia essa orientação de privatização do
banco desde o RAET?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Por par
te de quem?

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Da
Direção do Banco Central.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Não havia?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu des
conheço.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor desconhece. Não havia intenção de privatizar
o banco?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não ha
via intenção de privatizar.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- Vo
cês não tinham essa intenção?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- E,
também, o senhor sabia que o balanço ia ser publica
do com três provisões? Uma dos títulos bradies, outra
das dívidas trabalhistas e outra das ações da CESP?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - O
senhor tinha conhecimento disso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, ti
nha.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI- O
senhor acha que isso estava correto?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI 
Estava correto? Obrigado.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sr. Alkimar, o senhor disse que foi diretor do
BANESPA...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Fui.
O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio

Fleury) - ...de 83 a 86.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Nessa época, a dívida do Estado com o
BANESPA cresceu 46,5%.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu fui di
retor da corretora do BANESPA e não do banco co
merciaI.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas o senhor tinha conhecimento disso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Tinha
conhecimento de que havia dívidas do Estado para
com o banco.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - E o senhor... Essas dívidas decorriam de
quê?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não
posso dizer. Não saberia dizer.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor não pode afirmar?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. Eu
era diretor de uma coligada do banco e não do banco
comercial.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas o senhor não foi diretor do banco comer
ciai?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.
Não do banco comercial.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas o senhor sabe que, em razão... que o
BANESPA foi avalista de várias empresas do Estado
de São Paulo e que, em razão do não-pagamento das
dívidas dessa empresa... dessas empresas, no Go
verno Montoro, onde V.Sa. foi diretor da corretora, o
BANESPA foi obrigado a honrar esses avais e portan
to se tornou ... Ai surgiu boa parte da dívida do Estado.
Disso o senhor tinha conhecimento?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu ti
nha... tenho conhecimento por notícias pela impren
sa.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Só pela imprensa?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Pela im
prensa.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor se referiu a... Eu vou voltar aqui ao
dia 29 de dezembro de 94. Mas eu vou recuar um pou
quinho mais no tempo. O Dr. Yoshiaki Nakano, quando
depôs na CPI, em fevereiro e março de 96. na Assem
bléia Legislativa de São Paulo, disse que uma sema
na antes o Banco Central propôs a formação de uma
administração compartilhada ao BANESPA e ao
BANERJ. O senhor tem conhecimento disso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.
Desconheço.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Desconhece?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Desco
nheço.
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O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O que eu
Fleury) - O senhor conhece o Sr. Yoshiaki Nakano? falei foi o seguinte... "Por que o senhor não tomou ne-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mui- nhuma iniciativa contra a matéria?" Porque realmente
to. Conheço. eu achei que era uma matéria que não tinha muito

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio sentido. Eu não me abalei em tomar nenhuma iniciati-
Fleury) - Esse depoimento está na CPI que foi feita va contra a matéria.
na Assembléia Legislativa. Portanto, ele estava sob O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
compromisso. Não lhe parece estranho que uma se- Fleury) - Muito bem. Quando o senhor falou das... al-
mana antes já se soubesse que no dia 29 ia faltar di- guém perguntou sobre as dívidas do setor privado,
nheiro para o BANESPA, ou garantias? por que elas não foram lançadas, o senhor disse que

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não não se recordava.
posso afirmar isso, porque não parece estranho. O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio Isso era um assunto do Conselho Diretor, não era do
Fleury) - Não, não. Eu estou confirmando. Eu só que- Banco Central.
ria... Uma semana antes já se sabia que no dia 29... O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não Fleury) - Sim, mas como a decisão do senhor ou de-
posso afirmar isso, Sr. Governador. cisão da Diretoria do Banco Central foi exclusivamen-

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio te em relação ao setor público?
Fleury) - Pois não. Ainda... O senhor disse também O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - A ques-
que no dia 29 foram ofertadas - e o senhor tem razão - tão que foi levantada naquele momento foi sobre o se-
garantias da nossa caixa. Na verdade, o que faltou era tor público.
coisa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, se não me fa- O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
lha a memória. Em situações anteriores, o senhor dis- Fleury) - Porque, na verdade, os outros depoentes já
se - eu desconheço até isso; precisaria verificar -, mas afirmaram que não havia o que lançar, porque as dívi-
em situações anteriores se aceitaram as garantias da das estavam provisionadas e já eram objeto de co-
nossa caixa. brança.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Pois não.
O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio Mas eu, de qualquer maneira, não me recordo que

Fleury) - E exatamente naquele dia não se aceita- esse assunto tenha sido discutido na reunião.
ram essas garantias. Por quê? O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Porque Fleury) - Pois não. Agora, como é que o Conselho Di-
existem garantias e garantias, Sr. Governador. retor resolveu a crise de liquidez? Porque ele assu-

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio miu... Veja bem, no dia 29 se interrompe o fluxo, não
Fleury) - Mas eram as mesmas. é? Eu, como disse, não vou utilizar a revista Carta Ca-

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não cre- pital, que aponta um gerente de um grande banco,
io que eram as mesmas. Isso o senhor tem que verifi- que disse que permaneceu das 9h da manhã até as
car com o Banco Central. Eu não posso... 16h aguardando orientação da GEROF para comprar

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio ou não títulos do BANESPA, no dia 29. E que aí, dian-
Fleury) _ Nós vamos verificar junto ao Banco Central te da falta de orientação, disseram que não iriam for-
que eram as mesmas garantias. Vamos agora um necer dinheiro para o BANESPA, e ele não fez. Está
pouquinho, mais rapidamente, à questão da reunião. na entrevista da Carta Capital. Mas, deixando isso de
Eu não vou perguntar ao senhor sobre o noticiário da lado, como é que o Conselho Diretor resolveu a crise
Carta Capital, porque o senhor disse que essa... a re- de liquidez do banco, depois da intervenção?
vista... o senhor disse que não... o que está publicado O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Go-
ali não teria nenhuma validade. vernador, eu não posso dizer pelo Conselho Diretor.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, Se- O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
nador... Sr. Governador, me perguntaram o seguinte... Fleury) - Não, mas depois da intervenção foi resolvi-

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio do o problema da Iiquidez?
Fleury) - Fale Senador. Quem sabe no ano que vem a O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, °
gente... Pode falar, não tem problema. BANESPA continuou tomando...
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o SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sim, e o que poderia ser feito pelo Banco
Central, através dos interventores ou do Conselho Di
retor, que a Diretoria anterior não fez, para impedir a
crise de liquidez?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Para im
pedir a crise de Iiquidez, Sr. Governador, era simples
mente o Estado pagar em dia os seus compromissos
e ter ativos...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Muito bem. Então, pagar em dia os seus
compromissos.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - ...ou ca
pitalização.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Ou capitalizar o banco, como o senhor já co
locou. O senhor sabe que em 1992 houve uma rene
gociação da dívida, não é? Conhece o voto, no Con
selho Monetário Nacional, em 92/93.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
era diretor do Banco Central na época.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Tudo bem. Mas o senhor sabe disso. Ou
não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Houve
uma... Eu soube pela imprensa.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Soube pela imprensa. Mas, espere. Descul
pe. Para lançar essa dívida como dívida de difícil pro
visão, os senhores não levaram em consideração
nada disso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, le
vamos a história da...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - A história toda da dívida? O senhor acabou
de" falar que sim.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Mas eu
não conhecia os termos dessa resolução.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sim, mas... E como é que, não conhecendo
os termos, os senhores chegaram a essa conclusão?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Porque
eu disse, Sr. Governador, que a maneira como a rene
gociação da dívida de São Paulo com o banco era
uma maneira que gerava pressões insuportáveis de
liquidez...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas, veja bem. .. Então, por que os senhores
não responsabilizaram os dirigentes do Banco Cen
trai e o Ministro da Fazenda da época, que assinaram
o voto?
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O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
tenho...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Entendeu? Não, não. Veja bem, é uma per
gunta que eu estou fazendo para o senhor, porque ha
via uma renegociação em vigor, está certo? E aí ose
nhor disse que os pagamentos foram feitos... Alguns
deles, nem todos. A partir de setembro de 1993, os
pagamentos foram feitos com ações da CESP. Esses
pagamentos foram autorizadas pelo Banco Central.
Então, veja bem... O senhor sabe disso? Ou não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então. Veja bem, então, é mais ou menos o
seguinte: eu chamo o senhor aqui para depor e falo
que o senhor pode ir embora. Depois mando pren
dê-lo, porque o senhor saiu. Eu estou mudando a re
gra do jogo. Como é que o Banco Central pode alegar
que há falta de liquidez, em razão dos pagamentos,
se o próprio Banco Central autorizou?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Mas o
fato concreto, Sr. Governador, é que havia falta de li
quidez.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Tudo bem. Então por que os senhores não
responsabilizaram os diretores do Banco Central, que
em 1993 autorizaram?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não
compete a nós responsabilizar.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Como não? O senhor tomou uma posição
de lançar como crédito de difícil provimento ou de li
quidação duvidosa.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu, não;
a Diretoria do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - A Diretoria do... Então. É este o problema
que estamos enfrentando aqui. Então, o que nós esta
mos questionando é o seguinte... E aí vem uma outra
pergunta para o senhor: em janeiro de 1995 foi feito,
segundo o Sr. Mino da Cunha, o primeiro ofício à Di
retoria do Banco Central, indagando como lançar o
crédito. Se a justificativa para lançar, como o senhor
disse, não está no ofício... Eu tenho que me basear na
documentação que está aí. O senhor está me dizendo
que não foi isso que levou à decisão. O senhor está di
zendo que era a qualidade dos ativos. Mas isso não
está na decisão.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Que le
vou à situação de liquidez.
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o SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, não. Agora eu estou falando do lança
mento do crédito. O senhor disse que foi o histórico
das renegociações. Então o senhor tinha conheci
mento do histórico das negociações. Se foi esse his
tórico, em janeiro de 95, por que a Diretoria do Banco
Central não respondeu, naquele momento, à questão
que foi solicitada pelo Conselho Diretor?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
sei responder.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Será que não foi para transcorrer o perrodo
de seis meses e, em razão disso, ar, sim, ter uma jus
tificativa, já que não havia uma justificativa anterior?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não foi
isso, Sr. Governador. Não foi isso, de maneira nenhu
ma.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, por que se colocou essa justificativa?
O inciso IX do art. 1° da Resolução nO 1.748 é muito
claro quando fala "a critério". Não é discricionário. O
senhor usou a expressão que é um ato discricionário.
Ato discricionário não precisa fundamentação. O se
nhor concorda?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Funda
mento legal.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então... O ato discricionário é aquele que
não tem... o senhor não precisa fundamentar. O se
nhor toma uma atitude discricionária: eu faço assim,
porque eu quero fazer assim. Quando se refere... a
Resolução n° 1.748 se refere, em seu inciso IX... diz:
"outros créditos de ditrcilliquidação que possam ser
efetivamente comprovados pelas instituições, perante
o Banco Central do Brasil, ou a critério deste". A pala
vra "critério" é uma palavra que exige, evidentemente,
que haja uma justificativa para esse lançamento.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor não pode, arbitrariamente ou dis
cricionariamente, fazê-lo.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Claro.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - E a justificativa que o senhor assinou e o Sr.
Cláudio Mauch assinou, os senhores dois assinaram,
foi esta que está ar. Não fala em ativos, não fala em re
negociações, não fala nada. Então, nós temos que
nos basear é nesse documento.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA -:-- Esse do
cumento...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - t:: nesse documento, porque foi esse docu
mento que o senhor enviou e que justificou esta carta
do Sr. Antônio Carlos Feitosa, está certo? Porque, se
não, como é que... eu indago ao senhor: como é que
os ex-administradores iriam apresentar as suas ale
gações, já que não é defesa, embora vários autores
entendam que é um ato de defesa, como é que eles
poderiam apresentar suas alegações, se eles não sa
biam a motivação do Banco Central para fazer o lan
çamento do crédito de difícil provimento? Eles tinham
que se basear no quê? No ofício que os senhores as
sinaram. Os senhores assinaram esse ofício em de
sacordo com a ata do Banco Central?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.
Certamente, não. Mas...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, se está de acordo com a ata do Ban
co Central, o senhor concorda que a justificativa é o
não-pagamento e não diz nada a respeito de ativos?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Tem a
ver também com a qualidade dos ativos.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas, onde é... Isso está na ata?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Isso pro
vavelmente deve estar no voto...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, provavelmente... Por que o senhor não
colocou aí?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
tenho, eu não tenho... Sabe, eu não tenho acesso a
esse voto.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas, por que o senhor não colocou aí?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não...
não... não sei.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor não sabe?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sei.
O voto é mais amplo do que a carta, está certo?

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Hein?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O voto é
mais amplo do que a carta.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - E por que não se enviou cópia do voto?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não O
senhor tem que discutir isso... O senhor tem que .

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, isso nós vamos ficar sabendo...
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Pois não.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - ...porque, de qualquer maneira, de acordo
com o que está aí, o próprio Sr. Altino da Cunha disse
que não lançaria, baseado neste documento, porque,
evidentemente, se decorridos seis meses da decreta
ção do RAET, isso é junho de 95. Aliás, há uma carta,
enviada pelo Sr. Altino da Cunha, do Presidente ao Sr.
Subprocurador-Geral do Banco Central, que ele diz,
com todas as letras: "Em 30/12/94, o cliente Estado
de São Paulo não tinha parcela da dívida renegociada
em atraso, objetivamente passivo de inscrição em
crédito de liquidação". Aí fala das rolagens posterio
res, e vem... A data é 29 de maio de 95. Então, se o
senhor conjugar esse documento com esse que o se
nhor tem e com este que o senhor tem, o senhor não
chegaria à conclusão de que, na verdade, a inadim
plência se caracterizou, em junho de 95? Tecnica
mente falando?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O balan
ço que estava em aberto é o balanço (ininteligível.)

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, eu não fiz essa pergunta. Por favor. Eu
estou fazendo uma outra pergunta. A inadimplência
se caracterizou quando?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O ba
lanço...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Tecnicamente falando, doutor. Não fuja da
pergunta.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
quero responder o seguinte: o balanço... a questão
que foi sujeita ao Banco Central não diz respeito a
isso. Respeito de como o Banco Central deveria tratar
os ativos contra o... o setor público.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sim.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - É isto.
Isso que o Banco Central respondeu.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Respondeu dessa forma?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Respon
deu dessa forma.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então. O senhor quer ler a segunda parte,
por favor, para que conste...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. Eu
quero dizer para o senhor que...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não. O senhor quer ler, por favor.
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O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, sim.
Posso ler: "Em razão da decisão da Diretoria deste
Banco Central, entendemos como adequada a trans
ferência para créditos em liquidação de tais créditos
com a constituição de provisão para crédito de liqui
dação duvidosa, independentemente do prazo, mes
mo porque, decorridos mais de seis meses do início
do processo de administração especial temporária,
os pagamentos ocorridos por parte do setor público
foram insignificantes e decorrentes apenas da troca
de títulos estaduais por títulos federais. As provisões,
nesse sentido, se limitariam a esses créditos".

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então. Por que nessa carta não há referên
cia a renegociações, pagamentos, renegociações e
renegociações, se isso daqui era... foi a base para
que se tentasse fazer o lançamento do patrimônio lí
quido negativo?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sr. Go
vernador, o voto do Banco Central, eu me lembro que
é mais amplo do que isto. Tem outras razões.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas é um voto que não é público. Como é
que as pessoas que são acusadas de responsabilida
des podem apresentar suas alegações, se elas não
têm acesso a esse voto que não é público? O senhor
tem consciência do que isso significou para 11 8 pes
soas que estão com bens bloqueados até hoje?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. Isso
não... Essa consideração, infelizmente, Sr. Governa
dor, não é uma consideração que o Banco Central
deve levar em conta na tomada de decisões.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas, na hora de assinar um documento, o
senhor deveria levar em conta que esse documento
não reflete a ata, como o senhor acabou de dizer.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O voto...
Eu estou lhe dizendo apenas o seguinte: o voto é mais
amplo...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O voto não está nos autos.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - É mais
amplo.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Nós vamos trazer nos autos. E por que o se
nhor não mandou o voto? Por que o senhor fez essa
justificativa? Por que o senhor se expôs dessa manei
ra? O senhor sabe que isso pode caracterizar. .. isso
daqui pode caracterizar, esse documento que o se
nhor assinou, frio dessa maneira... o senhor sabe que
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pode caracterizar, inclusive, fraude ao balanço? O se- face; o BANESPA, pelo valor de mercado, com desá-
nhor sabe disso? gio?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não hou- O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, a
ve, não houve nenhuma fraude ao balanço. decisão do Banco Central foi no sentido de maior con-

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio servadorismo em relação ao banco que ele estava
Fleury) - Não, não. Eu não estou falando se houve ou administrando.
não houve. Eu estou falando que o senhor é um expe- O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
riente homem do setor bancário. Como é que o se- Fleury) - A decisão... E com relação... Então, foi con-
nhor assina sem estar com a justificativa que constou servador em relação ao BANESPA e liberal em rela-
da ata e constou das reuniões? Nós não estávamos ção ao Banco do Brasil?
falando do banco de Tiririca. Nós estávamos falando O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não foi...
do Banco ~o ~stado de São Paulo. Por que o Não acredito que tenha sido liberal. O Banco do Brasil
BANESPA nao dlvul.gou seu balanço de ~4, dent~o do estava também com um forte processo de ajuste, na-
prazo legal de 1~O dias, conforme deter~lna a Le:I d~s quele período, o Tesouro Federal estava capitalizan-
SA, tendo em vista que as demonstraçoes contabels do o Banco do Brasil, coisa que...
já e~tavam c~ncluíd~s em m~rç~ de 95, tendo,s.ido, in- O SR. PRESIDENTE ( De utado Luiz Antonio
c1uslve, envIadas a Comlssao de Inquento do - _ p-
BACEN? O h b d

· ? Fleury) - Entao, nao era uma razao para...
. sen or sa e ISSO.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Não isso O SR. ALKIMAR RI_BEIRO MOURA - ...coisa

N
- - . 'queo Tesouro Estadual nao fez com o BANESPA.

eu... ao, nao seI.
O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio O SR. PRE~IDENTE .( Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Bom, isto já foi perguntado ao senhor: por Fleury) - Mas, veja bem, veja bem...
que o Banco Central não admitia a utilização do equa- O SR. ALK~M~R ~IBEIRO MOURA - ~avia um
cionamento previsto na Resolução 2.127, que permi- processo de capltahzaçao do Banco do BrasIl...
tia aos bancos estaduais consolidarem seus créditos O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
junto aos respectivos Tesouros Estaduais, alongando Fleury) - De 9 bilhões.
o prazo de recebimento para vinte anos? O senhor O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Alguns...
disse que também não participou dessa decisão, não Quer dizer, então havia...
é? Por que razão houve o lançamen,to. de pr?visões O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
n? .balanço do BAN.E~PA sobre desaglo de tlt.ulo da Fleury) _ Nove bilhões, que era a dívida do Estado de
divida externa brasileira, que es!ava na cartel!a da- São Paulo construída desde o Governo Paulo Egydio
quele banco, se o Banco do Brasil, na mesma epoca, até
não lançou provisão sobre os títulos em sua carteira ...
de idêntica natureza e com respaldo do Banco Cen- . O SR. AL~IMAR RIBEIRO MOU~A - Eu estou
trai? O senhor acabou de falar que o senhor tinha co- dizendo o seg~lnte,. Sr. Governador: e ~ue, no... no
nhecimento das provisões. Banco do Brasil, havia um processo de ajuste do ban-

O SR ALKIMAR RIBEIRO MOURA _ Sim. co, no qual o ~ci?nista controlador e~ta~a aportando
. . . recursos. Voce via um esforço do aCionista controla-

o SR. PRESIDENTE ( Deputado LUIz Antonio dor, o que não acontecia no BANESPA.
Fle~ry) - Então, ~or q~e o ~atamento desigual em re- O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
laça0... se, na pior sltuaçao do. BANESPA, mesm? Fleu) _ E quantos... e quem res ondeu por esse
quando o BANESPA era obrigado a recorrer a . ry ? P
GEROF do Banco do Brasil, ele não vendeu esses tí- preJulzo.
tulos da dívida pública brasileira? O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Que...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O senhor qual prejuízo?
está me perguntando... O SR. PRESIDENTE ~ Deputado Luiz Antonio

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio Fleury) - Do Banco do BrasIl.
Fleury) - Não, não. Eu estou perguntando por que... . O Sf!: ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Como as-
como é que se justifica tecnicamente o senhor dar um sim? Eu nao...
tratamento ao Banco do Brasil diferenciado do O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
BANESPA, no mesmo ano, para o lançamento dos tí- Fleury) - Se estava aportando recursos, foram 9 bi-
tulos? Um, o Banco do Brasil lançando pelo valor de Ihões de dólares, se me recordo bem...
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o SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Isso eu
não posso responder.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - ...quem respondeu?

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
posso responder isso. Eu não sei isso. Não é meu co
nhecimento sobre isso.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor não era diretor do Banco Central?

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
eu não... Sim, eu era diretor do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então. Mas ninguém da Diretoria respondeu
por esse prejuízo?

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Diretoria
de quê? Do Banco do Brasil?

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Do Banco do Brasil.

O SR. AlKIMAR RIBEIRO MOURA - Não sei.
O senhor tem que ver junto ao Banco do Brasil, não...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Hoje, o senhor é diretor do Banco do Brasil.
O senhor não sabe também?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
sei.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu queria também saber do senhor o se
guinte: durante o período de negociação, a dívida
cresceu... ou melhor, entre a decretação do RAET e a
federalização, a dívida cresceu exponencialmente.
Quer dizer, ela foi, de 11 bilhões, para cerca de 52 bi
lhões, não é? Isso decorreu do não-pagamento da
taxa... do não-pagamento da dívida por parte do Go
verno do Estado e da taxa de juros, ou houve mais al
gum fator que tivesse contribuído para isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
posso... não... não saberia diZê-lo, Sr. Governador.
Não saberia dizê-lo. Tem que fazer uma análise da sé
rie, para veros fatores que levaram a esse crescimen
to.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas esse crescimento, pelo menos, o se
nhor tem conhecimento?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. Hou
ve um crescimento muito grande, sim.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor falou na reunião que houve no dia
7 de agosto. É habitual a reunião da Diretoria do Ban
co Central com membros de uma Comissão de Inqué
rito?
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O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. Qu
ando solicitada pela Comissão de Inquérito, sim.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Quantos casos... O senhor se lembra, en
quanto o senhor esteve no Banco Central, quantos
casos o senhor teve essa reunião?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Esta...
esta.... Provavelmente, aconteceram outras reuniões
comias áreas específicas.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, não. Por favor, responda à minha per
gunta. O senhor participou de outras... o senhor sou
be de alguma outra reunião, durante o seu período
como diretor do Banco Central, em que estivessem
presentes três diretores do Banco Central, o Subpro
curador-geral, com uma Comissão de Inquérito?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - É possí
vel que tenha ocorrido também reuniões do Banco
Central com o Comitê Diretor do BANERJ. É possível
que tenha ocorrido.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - É possível. Mas o senhor não tem certeza.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, não
tenho certeza.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, não é habitual. É por exceção.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - É...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - A pergunta que eu fiz é essa.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, mas
é possível que tenha havido outras, que eu desconhe
ço.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - A pergunta que eu faço para o senhor é a se
guinte: é habitual ou é exceção à regra? A Comissão
de Inquérito tem absoluta liberdade de ação, como
tem o interventor. Várias vezes o senhor falou: "Isso
não é problema meu, é problema do Conselho Dire
tor". A pergunta que eu faço para o senhor é esta: é
habitual, ou foi uma exceção essa reunião, dentro do
dia-a-dia do Banco Central? É tão simples.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - É possí
vel que tenha havido outras reuniões com outros ban
cos estaduais. Não me lembro.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor não está me respondendo. Por fa
vor, eu quero saber se era exceção ou se era regra.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu estou
dizendo que é possível que tenha havido outras reu
niões com outras Comissões... outros comitês.
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o SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Dr. Alkimar, não vamos fazer jogo de pala
vras, por favor.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não es
tou fazendo jogo de palavras.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor está fazendo... Eu só quero que o
senhor me responda isto: é regra ou é exceção? É re
gra reunir-se com...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Se o... se
a Comissão de Inquérito solicitar uma reunião, o Ban·
co Central tem que... obviamente, tem que atender à
reunião. E foi o caso.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sim, mas quantas outras aconteceram?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não mui
tas. Não...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - É isso que eu perguntei. O senhor não sou
be citar nenhuma.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não...
O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio

Fleu ry) - E o senhor foi diretor do Banco Central tanto
tempo. Então, não é regra.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não. Qu
ando solicitado, o Banco Central ...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Doutor, e quantas vezes solicitaram ao Ban
co Central, quando o senhor estava lá?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não me
lembro precisamente.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Ah, o senhor não se recorda?

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O senhor se lembra de alguma?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - É o que
eu falei, que eventualmente podem ter ocorrido algu
mas. Eu não me lembro.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Sr. Presidente, só para acrescentar uma argumenta
ção. A pergunta do Presidente está falando sobre há
bito, se é regra ou se foi algo que não era usual.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Interven
ções de banco não são regras, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Não. A pergunta, Sr. Alkimar Moura é a seguinte: hábi
to é algo que se faz...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Todos os dias.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
...todos os dias. É alguma coisa corriqueira.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Faz parte da rotina.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
E a exceção é aquilo que não se faz rotineiramente.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Também,
certamente...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu quero perguntar para o senhor: era rotineiro que
isso fosse feito?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não.
Intervenções também em bancos não são rotineiras.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Não, não. Não mude a pergunta. A minha pergunta
era: não era?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não era.
O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 

Então, era uma exceção.
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Mas

ocorreram... Provavelmente ocorreram outras.
O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 

Não, eu não fiz outra pergunta se ocorreram.
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Está

bom.
O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 

Era uma exceção?
O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Havia credores insatisfeitos do BANESPA,
quando terminou a... quando foi apresentado o balan
ço?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Que ba
lanço o senhor...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O balanço que o senhor mandou que apre
sentasse. Esse daí que a Diretoria do Banco Central
anunciou.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Se havia
patrimônio líquido negativo, por hipótese, havia.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor pode... Credores insatisfeitos, ou
era o BANESPA que era credor insatisfeito do ban
co...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim, mas
o devedor não pagava... Certamente.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio Fle
ury) - Bom, então... A pergunta que eu fiz é esta: se o se-



O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, na
verdade, não ocorreu por quê? Porque o BANESPA
foi federalizado e o patrimônio virou positivo.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, não houve credores insatisfeitos?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Devido à
federalização e posterior. .. Por causa disso. Devido à
federalização.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Muito bem. O senhor... Na verdade, com
essa decisão da Diretoria do Banco Central, seja ba
seado nesse ofício, seja baseado na ata a que o se
nhor se referiu, nós chegamos à conclusão de que o
que o Banco Central está dizendo é que o Estado de
São Paulo não tinha condições de honrar os seus
compromissos junto ao BANESPA. É isso. Está certo?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Muito bem. O senhor sabia que só o Supre
mo Tribunal Federal e mais ninguém, mais ninguém,
de acordo com a Constituição brasileira, só ele é que
pode determinar a insolvência ou a incapacidade de
pagamento do Estado?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu não
sou advogado, Sr. Governador.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então. Eu estou perguntando se o senhor
sabe ou não. O senhor tem todo direito. Mas havia um
advogado, um procurador do Banco...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio

Fleury) - ...do Banco Central, que deveria conhecer
essa questão.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - O voto,
como eu falei, o voto foi respaldado também pela pro
curadoria do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então. Nós vamos inclusive verificar isso,
porque, de acordo com a Constituição, em dois arti
gos... primeiro, quando se trata da intervenção da
União nos Estados, é caso de intervenção, para reor
ganizar as finanças da Unidade da Federação... que
suspender o pagamento da sua dívida por mais de
dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior.
Isso é o que diz a Constituição no art. 34, inciso V, letra
"a". E, quando se trata do Supremo Tribunal Federal,
no art. 102, inciso I, é clara a atribuição do Supremo
Tribunal Federal para determinar essa intervenção.
Cabe ao Supremo julgar as causas e os conflitos entre

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Havia alguma obrigação insatisfeita do
BANESPA? É isso?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Obriga
ção?

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Isso. Credor insatisfeito, obrigação não sa
tisfeita. É isso que eu estou perguntando para o se
nhor.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Como?
Eu não...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor acabou de dizer... Eu fiz uma per
gunta, se havia credor insatisfeito. O senhor deu uma
volta para dizer que, se tivesse patrimônio líquido ne
gativo, ele não teria condições de honrar suas obriga
ções.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Sim. É
isso aí, exatamente.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, eu estou reformulando a pergunta. O
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nhor apontou... se o balanço apontou credores insa- senhor pode me relacionar as obrigações insatisfei-
tisfeitos. tas?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não...
Veja só, no limite, a existência de patrimônio líquido
negativo significa que o banco não podia honrar os
seus passivos.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor não está me respondendo.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Estou
respondendo ao senhor, sim.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não está, não, senhor.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Estou,
sim, senhor.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu perguntei. O senhor... se o senhor... se
apontou, eu quero que o senhor me diga quais são, ou
eu vou lhe dar o prazo de cinco dias para o senhor me
dar por escrito.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Não, eu
não afirmei isso para o senhor, não.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, me responda a pergunta.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA - Eu estou
dizendo é o seguinte: se o banco tem patrimônio Iíqui
,do negativo, em princípio, significa que ele não tem
recursos para atender às suas obrigações. Se hou
ver...
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a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou
entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades
da administração indireta. Está aqui. É a Constituição
Federal. A declaração de que o Estado de São Paulo
não tinha condições de honrar suas dívidas se base
ou na portaria ... melhor dizendo, na Resolução n°
1.748, correto?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Correto.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não lhe parece que a Resolução n° 1.748
contraria frontalmente a Constituição Federal?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Eu não
sou advogado. Eu não posso responder sobre isso.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pois não. Nós faremos a pergunta ao Dr. Ma
noel Lucivio de Loiola, que já está inclusive intimado
para depor nesta Comissão. Eu só vou pedir paciência
ao senhor por um minuto mais, porque nós já estamos
terminando.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- O senhor
vai tertodo o tempo que eu dispuser, Sr. Governador.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Muito obrigado. Eu acho que o que eu tinha
a perguntar eu já o fiz. Mas eu só não quero perder a
oportunidade... Ah, esse é um dado importante. O se
nhor era diretor do Banco Central já em 1994, não é?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Sim.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor sabe... é do seu conhecimento que
a Diretoria do BANESPA, à época, tão logo - em ju
lho, se não me falha a memória; em julho de 1994 -,
tão logo entraram em vigor as novas regras, em rela
ção aos bancos, ao setor bancário, ela entrou em con
tato com o Banco Central, procurando propor várias
soluções... e que, inclusive, já havia um projeto de lei
pronto para ser encaminhado à Assembléia Legislati
va, tratando desse assunto... ou melhor, foi encami
nhado projeto de lei tratando exatamente da questão
do BANESPA, depois foi retirado quando assumiu o
novo Governo?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- O que eu
me lembro é que o então Presidente do banco, Dr.
Carlos Meinberg, me procurou dizendo que ele tem
um plano de ajustamento do banco. Só isso. Agora,
não sei detalhes desse plano.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sim. Agora... Mas logo em seguida... Várias
das providências foram tomadas depois da instalação
do RAET, que já eram objeto dos pedidos feitos pelo
BANESPA. Por exemplo, a diminuição do valor do
compulsório dos bancos, está certo? Verificou-se que

100% era exagerado. Então houve uma diminuição. A
questão da troca dos títulos... que tinha sido feito uma
parte, como o senhor afirmou, em setembro, e depois
nós tivemos uma outra troca de títulos durante - aliás,
citada no próprio ofício que o senhor assinou -, de ja
neiro até junho de 1995. Então, eu volto àquela per
gunta que nós fizemos lá: o que a Diretoria anterior
poderia fazer, e não foi feito por ela, que a nova... que
o Conselho Diretor fez para resolver o problema da li
quidez? Por que essa pergunta? Porque eu entendo
que a demora entre a decretação do RAET, a questão
do balanço não publicado e... tudo isso levou a um au
mento da dívida, como eu já disse, exponencial, e que
levou o Estado de São Paulo a ter que despender re
cursos volumosos, numa negociação que foi feita,
global, com o Governo Federal. Se o balanço tivesse
sido publicado no período fixado pelo art. 9° da Lei nO
6.024, boa parte desses problemas não poderia ter
sido evitada?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Eu não
saberia dizer ao senhor, Governador. Realmente, eu
não saberei dizer.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Uma última pergunta. Aqui eu tenho uma có
pia do relatório simulado, ou do relatório preliminar,
feito pela Comissão de Inquérito, que conclui pela ino
corrência de passivo a descoberto. E impõe-se a esta
Comissão o arquivamento dos autos, no âmbito do
Banco Central. Este documento foi apresentado na
reunião do dia 7 aos senhores?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Que eu
me recorde, não, Sr. Governador.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu chamo a atenção do senhor para esta
pergunta...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não me
lembro de ter...

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor não se recorda, não quer respon
der ou não se lembra?

O 5R. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não me
lembro.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Porque é um calhamaço. Quer dizer, se al
guém joga isso daqui em cima da mesa, a gente fica
sabendo, não é?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Exata
mente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, o senhor não viu isso daqui?
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não me
lembro de ter visto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - É, mas o senhor sabia da existência desse
documento?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não sabia
que havia uma simulação... uma...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor não sabia?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Isso daí não foi discutido na reunião da Co
missão de Inquérito com a Diretoria do Banco Cen
trai?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não me
lembro, Sr. Governador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor não se recorda?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não me
recordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu estou satisfeito. Indago se algum dos De
putados tem mais alguma pergunta a fazer. (Pausa).
Nada mais ... Pois não, Deputado Lamartine Posella.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu só queria fazer uma última pergunta, porque me
parece lógico, Sr. Presidente, que a razão pela qual a
Comissão de Inquérito convocou a presença inclusive
dos diretores... O senhor mesmo disse que, quando
acontecia essa convocação, vocês compareciam. Pa
rece-me, Sr. Presidente, que a razão pela qual a Co
missão de Inquérito convocou os diretores do banco
foi exatamente para apresentar esse relatório dessa
grossura, que o senhor apresentou aí e jogou à mesa.
Então, eu tenho a impressão de que aquilo que o de
poente está dizendo não é verdade, porque a razão
dessa convocação... porque vocês não estariam lá a
troco de nada. Se havia um relatório, e o relatório está
aí, se eles é que tinham que convocar... porque, pelo
que eu entendi, não foram os diretores que se convo
caram, que disseram: vamos fazer a reunião. Estou
certo? Foram eles que convocaram.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Eles que
pediram, eles que solicitaram a reunião.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eles solicitaram. Então, os depoentes anteriores dis
seram aqui claramente que eles estiveram reunidos
com o intuito de apresentar esse relatório preliminar.
Então, o senhor está querendo dizer agora que o se-
nhor não se lembra... .
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o SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não me
lembro.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
...da finalidade precípua daquela reunião?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- A finalida
de era para consultar o Banco Central qual é a manei
ra... como o Banco Central julgava que fosse adequa
do o tratamento dos créditos contra o Estado de São
Paulo.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Principalmente, contando com o fato de que o patri
mônio líquido era positivo.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não sei.
Isso é uma afirmação do senhor, não minha.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Bom, mas eles é que disseram. Então, o senhor está
dizendo que eles não estão falando a verdade?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não, eu
não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que a reu
nião foi convocada para decidir qual a orientação que
o Banco Central deveria dar aos créditos contra o
Estado de São Paulo. É isso.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Sim, mas eles disseram aqui que nessa reunião apre
sentaram o relatório preliminar. O senhor está dizen
do que não se lembra disso.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não me
lembro disso.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O.k. Uma última pergunta: o senhor, ao início da reu
nião, disse que não considerava a matéria da revista
Capital, por não reconhecer a sua autoridade.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não, não,
não. A pergunta não foi essa. Minha resposta foi por
que eu não processei o jornalista. Foi assim que eu
respondi. Eu não dei muita importância à matéria,
está certo?

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Mas, por que não?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Porque eu
achei que não era uma matéria... sabe uma matéria
que tivesse ... Eu acho que ela tinha ..

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O senhor disse que ela era toda inverdadeira.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Eu acho
que ela tinha uma série de matérias com cunho... sei
lá, eu não gostaria de fazer essas afirmações, mas
com afirmações tendenciosas.
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o SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Bom, então elas não foram inverdadeiras, como o se
nhor disse no começo?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Tendenci
osas. Não foram verdadeiros os termos que me são
atribuídos. Isso que eu falei.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Então. Mas o conteúdo o senhor acha que foi verda
deiro, então?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não exa
tamente assim.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Não exatamente, o que exatamente, o que não exata
mente?

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Sr. Depu
tado, isso já foi exaustivamente tratado.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Não, o senhor está mudando...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não estou
mudando.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Então me responda, porque eu não entendi. Acho que
eu estou com alguma dificuldade de compreensão.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Está me
dizendo... está me atribuindo algumas expressões, al
gumas conclusões que não...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu não tenho essa intenção. Eu quero saber do se
nhor o que o senhor considera... A matéria é muito
clara. A matéria traz uma denúncia muito grave...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Sim. Uma
denúncia de jornal.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Então, a minha preocupação, como membro da Comis
são Parlamentar de Inquértlo, é saber o que de fato na
matéria estava correto. Quer dizer, ele relatou alguns fa
tos...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Sim.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
...e o senhor, num primeiro momento, disse que era
mentira.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- A reu
nião...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O senhor começou dizendo... Está escrito aqui nas no
tas taquigráficas. O senhor disse que era tudo mentira.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não, o que
eu falei... as frases que me foram atribuídas naquela re
união não condizem com a verdade. Isso que eu falei.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Mas, e o conteúdo? As discussões...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- A reunião
ocorreu de fato.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O conteúdo de lançar, por exemplo... de avermelhar o
balanço...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não, isso
aí... eu não me lembro disso, não me lembro disso.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Então, Sr. Presidente, eu gostaria de pedir, se fosse
possível, que nós, ao analisarmos... Eu quero já reque
rer as notas taquigráficas, para que nós pudéssemos
analisar se, de fato, as afirmações que foram fetlas por
ele, no princípio desta Comissão, se elas batem real
mente. Porque, se houve uma mudança... uma mudan
ça de afirmação, se o senhor realmente mudou o teor...

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Não, eu
não mudei. Não mudei. Eu não mudei.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Isso nós vamos ver nas notas.

O SR. ALKIMAR RIBEIRO MOURA- Pois não.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Eu acho que isso configura, mais uma vez, efetiva
mente, que o depoente não está falando a verdade,
porque ele está se omitindo, com essa escusa, que vi
rou clássica, de não se lembrar. Então, eu quero dei
xar bem claro isso. Eu acho que nós precisamos ir a
fundo, para que nós venhamos a descobrir efetiva
mente qual é a verdade, porque essa é a razão, essa
é a finalidade desta CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputado Kincas.

O SR. DEPUTADO KINCAS MAnOS - Sr. Pre
sidente, é o seguinte: se houve uma convocação para
que fosse analisado esse relatório, o que aconteceu?
Se houve uma convocação, houve uma reunião. Se
houve uma reunião, tem uma ata. Então, Sr. Presiden
te...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Nós já estamos requerendo.

O SR. DEPUTADO KINCAS MAnOS - ...va
mos requerer a ata, para nós chegarmos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Nós já estamos requerendo.

O SR. DEPUTADO KINCAS MAnos - Acho
que os Parlamentares fizeram as suas perguntas e
estão satisfeitos com as perguntas. Não sei se eles
estão satisfeitos com as repostas que obtiveram. Mas
as perguntas que fizeram são mais importantes (inau-
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aqui conosco, e do Banco Central do Brasil. O Relator usou da palavra
para discorrer sobre as pessoas a serem ouvidas na
viagem da Comissão ao Estado de São Paulo. O De
putado Ricardo BERZOINI - solicitou a palavra para
ler reportagem da Revista Época publicada em cinco
de novembro do corrente ano, sobre assunto perti
nente a esta Comissão, e solicitou que fosse juntada
aos autos da CPI. O Presidente informou que atende
ria à solicitação do Deputado Ricardo Berzoini. O Pre
sidente convidou a testemunha, a tomar assento à
mesa e solicitou-lhe que prestasse o juramento, em
atendimento ao artigo 203 do Código de Processo
Penal. Em seguida, o Presidente informou-lhe das pe
nas previstas no Código Penal para o crime de Falso
Testemunho. O Presidente passou a palavra ao Se
nhor Pérsio Arida por até vinte minutos, caso quises
se fazer uso da palavra antes de responder às per
guntas dos Deputados. A testemunha usou da pala
vra para discorrer sobre sua administração junto ao
Banco Central do Brasil e se pôs à disposição para
responder aos questionamentos dos parlamentares.
Interpelaram a testemunha os Deputados: Robson
Tuma, Relator; Lamartine Posella, Veda Crusius, Iara
Bernardi, Ricardo Berzoini, João Eduardo Dado e
Luiz Antonio Fleury. Durante as interpelações à teste
munha, o Presidente informou aos Deputados que
estava ocorrendo votação nominal em Plenário, e os
liberou para que participassem da votação. Em segui
da, o Presidente passou a Presidência para o Deputa
do Ricardo Berzoini, Segundo Vice-Presidente, para
que também pudesse participar da votação nominal
em Plenário. Após retomar a Presidência, o Presiden
te, Deputado Luiz Antonio Fleury, deu segmento às
interpelações à testemunha. Não mais havendo quem
quisesse fazer uso da palavra, o Presidente agrade
ceu a presença e a colaboração do Senhor Pérsio Ari
da. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encer
rou a reunião às vinte horas e quarenta e oito minutos,
antes convocando reunião para o dia seguinte, quar
ta-feira, às quatorze horas e trinta minutos com a se
guinte pauta: Audiência Pública para oitiva da teste
munha: Cláudio Ness Mauch, ex-Diretor de Fiscaliza
ção Financeira do Banco Central do Brasil. A reunião
foi gravada e as notas taquigráficas, após decodifica
das, serão publicadas, juntamente com a presente
Ata, no Diário da Câmara dos Deputados. E para
constar, eu, ,Francisco de Assis Diniz, Secretário da
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente desta Comissão,
Deputado Luiz Antonio Fleury.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Havendo número regimental, declaro aber-

Ata da 148 Reunião, realizada em 6 de
novembro de 2001

Aos seis dias do mês de novembro do ano de
dois mil e um, às dezesseis horas e quarenta e cinco
minutos, no plenário seis do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se, ordinariamente, a Comissão
Parlamentar De Inquérito Destinada A Investigar Vári
as Irregularidades Praticadas Durante A Vigência Do
Regime De Administração Especial Temporária
(Raet) do Banespa - Banco do Estado de São Paulo
S.A, criada pelo requerimento de CPI n° 5 de 1999.
Compareceram os Deputados: Bispo Wanderval, Chi
co Sardelli, Corauci Sobrinho, Iara Bernardi, João
Eduardo Dado, Kincas Mattos, Lamartine Posella,
Luiz Antonio Fleury, Ricardo Berzoini, Robson Tuma e
Veda Crusius, Titulares; e os Deputados Alex Canzia
ni, De Velasco e Léo Alcântara, Suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados: Basflio Villani, Celso
Russomanno, Cunha Bueno, José de Abreu, Julio Se
meghini, Marcelo Barbieri e Roland Lavigne. Verifica
da a existência de quorum regimental, o Presidente,
Deputado Luiz Antonio Fleury, declarou abertos os
trabalhos. Ata: Tendo em vista a distribuição de cópias
da ata da décima terceira reunião, o Presidente inda
gou sobre a necessidade de sua leitura. O Deputado
Lamartine Poselia solicitou a dispensa da leitura. A
ata foi colocada em discussão. Não havendo oradores
inscritos, o Presidente a submeteu à votação, a qual
foi aprovada. Expediente: O Presidente fez distribuir
súmula das correspondências recebidas e informou
que os documentos encontram-se à disposição na
Secretaria da Comissão. Ordem do Dia: Audiência
Pública para tomada de depoimento, na qualidade de
testemunha, do Senhor Pérsio Arida, ex-Presidente

dfvel) todos, inclusive o depoente,
agora entrego a V.Exa. a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fle
ury) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos. Antes, informo a agenda de reuniões da próxima
semana. Terça-feira, dia 6 de novembro, às 16h, audiên
cia pública para oitiva da testemunha Sr. Pérsio Arida,
ex-Presidente do Banco Central do Brasil. Quarta-feira,
dia 7 de novembro, às 14h30min: item 1, apreciação de
requerimentos; item 2, audiência pública para oitiva da
testemunha Sr. Cláudio Mauch, ex-Diretor de Fiscaliza
ção Financeira do Banco Central do Brasil. Quinta-feira,
dia 8 de novembro, às 9h30min, audiência pública para
outiva da testemunha Sr. Gustavo Jorge Laboissiere Lo
yola, ex-Presidente do Branco Central do Brasil. Agrade
cendo a presença do Sr. Alkimar Moura e a contribuição
que deu a esta Comissão, declaro encerrada esta reu
nião.
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tos os trabalhos da décima quarta reunião. Tendo em
vista a distribuição de cópias da ata da décima tercei
ra reunião a todos os membros presentes, indago so
bre a necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Sr. Presidente, solicito que seja dispensada a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Dispensada a leitura da ata a pedido do De
putado Lamartine Posella. Em discussão a ata. Não
havendo quem queira discuti-Ia, passamos à votação.
Deputados que a aprovam, permaneçam como se en
contram. Aprovada. Fiz distribuir cópias das corres
pondências recebidas pela CPI, que se encontram à
disposição dos membros desta Comissão para análi
se na Secretaria. Ordem do Dia: audiência pública
para tomar depoimento, na qualidade de testemunha,
do Sr. Persio Arida, ex-Presidente do Banco Central
do Brasil. ConvidoO SR. Persio Arida para tomar as
sento à mesa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Concedo a palavra ao Deputado Robson
Tuma, pela ordem.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi
dente, gostaria de dar uma idéia - que, inclusive, rela
tava a V.Exa. - para os membros da CPI. Obviamente,
se alguém tiver mais alguma idéia... A nossa é ouvir,
na próxima semana, em São Paulo, várias pessoas
que já foram aprovadas, principalmente as que dão
custos para a Casa, ou seja, que necessitam de pas
sagens. Se estamos lá, vamos ouvir o maior número
de pessoas possível. Na segunda-feira, estarão aqui
dois Parlamentares Estaduais, que se predispuseram
a falar; entraram com ação. Houve requerimento tam
bém do Secretário de São Paulo, que na época era o
consultor jurídico que foi votado também, o qual po
demos ouvir em São Paulo. Isso na segunda-feira, ter
ça-feira e quarta-feira. Temos pessoas pelas quais al
guns Parlamentares já mostraram a intenção de ouvir
em São Paulo. Para algumas, inclusive, não há reque
rimento aprovado, porém, os Deputados estão apre
sentando hoje para que seja votado amanhã. São al
guns jornalistas, enfim, outros técnicos que tiveram
relação em alguma parte do processo do BANESPA.
Podemos ouvir o Presidente do Banco Santander, em
São Paulo, também;O SR. Nakano, para quem tam
bém foi aprovado requerimento para que preste depo
imento; diretores e conselheiros do BANESPA e duas
ou três empresas endividadas para também serem
ouvidas em São Paulo. Talvez se possa chamar até
aquelas que não compareceram aqui para ver se elas

comparecem lá. Se não comparecerem, obviamente,
V.Exa pedirá que sejam buscadas pela Polícia Fede
ral. Enfim, podemos ouvir algumas empresas, direto
res e, principalmente, alguns funcionários que tive
ram, em algum momento, participação ou relação,
seja em que momento for, com o BANESPA. Deve
mos aproveitar para ouvi-los, já que esses, principal
mente, têm dificuldades com passagens, em vir para
Brasília. Obviamente, a Câmara teria que arcar com
esses custos. Por isso, economizarfamos para a Câ
mara. Deixo isso como idéia. Acho que são três dias
e, nesse período, poderemos ouvir muitas pessoas,
mesmo porque não vamos ter que, a todo o minuto, ir
ao plenário votar, suspender a sessão, enfim, podere
mos ficar de manhã, de tarde e à noite, tranqüilamen
te. Então, várias pessoas podem ser ouvidas. Que os
Deputados apresentem hoje, se possível, ou até ama
nhã de manhã, suas sugestões, para que façamos
uma pauta de consenso entre todos os que forem
para São Paulo na próxima semana. Obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Concedo a palavra ao Deputado Ricardo
Berzoini, pela ordem. Peço que aumentem o som dos
microfones, por favor.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, apenas para registrar e pedir para juntar
aos autos da CPI matéria da revista Época sobre o lo
bista Alexandre Paes dos Santos, em que cita a CPI
do BANESPA. Eu queria ler rapidamente o trecho em
que há citação: "Volta e meia Hugo Braga pediu um fa
vorzinho ao amigão. Em agosto, quando Malan estava
para ser convocado para a CPI do BANESPA, Braga
pediu a Santos para entrar em ação. O lobista dispa
rou telefonemas para vários Deputados: 'olha, acho
que não tem necessidade de chamar o Ministro, meu
caro', dizia. O requerimento da convocação foi apro
vado, mas não se marcou data alguma para o Ministro
comparecer à Câmara. Ele deixou o Ministério com
uma carta de referências". Nesse caso, Hugo Braga.
Gostaria de juntar isso aos autos. Acho que é impor
tante esclarecer a questão do agendamento do Minis
tro, que não tem nada a ver com a atuação de ne
nhum lobista. Até é importante ressaltar, porque foi
polêmica a votação da convocação do Ministro Ma
lan, pela maneira como foi encaminhada depois que
foi refeita a votação e aprovada normalmente. E é im
portante porque apresentei dois requerimentos para
votação amanhã, nos quais proponho a convocação
do Sr. Hugo Braga e do Sr. Alexandre para deporem a



O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Mais de uma pessoa me fez essa observação. Acho
que, por precaução, nós deveríamos nos dirigir for
malmente à revista Época, esclarecendo que a con
vocação do Ministro Malan está aprovada e que será
chamado quando a CPI decidir que é o momento ade
quado para ouvi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Esta Presidência fará a comunicação à re
vista Época, nos termos que V. Exa. coloca. Esta au
diência pública decorre da aprovação do Requeri
mento n° 10 do Relator, Deputado Robson Tuma,
aprovado em 9 de outubro passado. Quero lembrar
que cada Deputado inscrito, ao fazer suas indaga
ções, terá direito à réplica e à tréplica, assim como
terá o depoente. A presente reunião destina-se à oiti
va de testemunha, portanto, solicito ao Sr. Persio Ari
da que preste o juramento, em atendimento ao art.
203 do Código de Processo Penal. Solicito que todos
fiquem de pé para ouvir o juramento.

O SR. PERSIO ARIDA - Faço, sob a palavra de
honra, a promessa de dizer a verdade do que souber
e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Em conformidade com o art. 210 do Código
de Processo Penal, advirto o senhor depoente das
penas cominadas ao crime de falso testemunho, pre
visto no Código Penal, art. 342: fazer afirmação falsa
ou negar, ou calar a verdade, como testemunha, peri
to, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial
ou administrativo ou em juízo arbitral, pena: reclusão
de 1 a 3 anos e multa. Com a palavraO SR. Persio Ari
da, por até 20 minutos, caso queira fazer uso dela an
tes de responder as perguntas dos Srs. Deputados.

O SR. PERSIO ARIDA - Prezados senhores, é
um prazer comparecer a esta CPI e ter oportunidade
de relatar aos senhores a minha experiência como
Presidente do Banco Central nos aspectos pertinen
tes à matéria. Como é de conhecimento dos senho
res, ocupei a Presidência do Banco Central do dia 11
de janeiro de 1995 ao dia 10 de junho de 1995. Como
é de conhecimento dos senhores também, ao final de
maio do mesmo ano, anunciei, por motivos pessoais,
minha saída do Banco Central e me comprometi a
aguardar até que meu sucessor, Dr. Gustavo Loyola,
tivesse oportunidade de ser sabatinado e referenda
do pelo Plenário do Senado. Pois bem. Quando assu-
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respeito desse episódio, para que nós possamos in- de manobra política por parte da CPI para aprovar o
clusive apurar se há alguma iniciativa por parte do Mi- requerimento.
nistério da Fazenda, na pessoa do Ministro Malan ou O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não en.
de quem tenha agido em nome dele, para tentar criar tendi assim na matéria.
algum tipo de constrangimento para convocações
nesta CPI. Então, passo à Mesa cópia da matéria da
revista Época.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Quero esclarecer, a respeito dessa matéria,
Deputado Ricardo Berzoini, que, como V.Exa colo
cou, o requerimento foi aprovado. Inclusive devido a
uma questão de ordem, foi aprovado por duas vezes
nesta Comissão. A data não foi marcada porque esta
Comissão entende que fará a convocação do Ministro
no momento oportuno. De qualquer forma, acho perti
nente, para que se esclareçam esses fatos, já que a
CPI foi citada, mas amanhã nós teremos oportunida
de de votar os requerimentos, já que amanhã será a
sessão de deliberação dos requerimentos.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado
Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O Depu
tado Ricardo naquele momento falou sobre o requeri
mento do Ministro Malan. Na verdade, a questão de
ordem levantada pela Deputada Veda Crusius era re
gimental. Por falha da Assessoria, nós não fomos in
formados que requerimento extrapauta tinha que ter
votação nominal. Por essa falha, obviamente sem cul
pa, o Presidente colocou em votação simbólica, mas
naquele momento havia quorum, poderia ter sido fei
ta a votação nominal. A Deputada Veda Crusius, regi
mentalista que é, obviamente, aventou essa questão
de ordem e, então, poderia ter sido suspensa a vota
ção, mas não foi porque mesmo assim ainda não tí
nhamos sido informados pela Assessoria que a vota
ção tinha que ser nominal, o que poderia ter sido feita
imediatamente quando a Deputada levantou sua
questão de ordem. Posteriormente, votou-se o reque
rimento, que novamente foi aprovado por unanimida
de. Então, nas duas votações, foram aprovados por
unanimidade dos membros desta Comissão. A única
questão que aconteceu foi algo regimental e portanto
absolutamente tranqüila.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Sem dúvida, Sr. Relator. Só para esclarecer, tomo
essa iniciativa, principalmente, para que também a
Mesa da Comissão envie carta à revista Época, por
que da maneira corno está publicado, pode passar ao
leitor da revista a impressão de que houve algum tipo
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mi a Presidência do Banco Central, já havia sido de- particular, no que nos interessa aqui, explicitei, quan-
cretado o Regime de Administração Especial Tempo- do estava na presença do Senado, as minhas convic-
rária, constituída a Diretoria Colegiada da instituição ções sobre o problema de bancos estaduais como um
e instaurada a Comissão de Inquérito. Respeitei inte- todo. Defendi ali naquele momento, como é de conhe-
gralmente a autonomia tanto do Conselho Diretor, cimento público dos senhores, que nós devíamos
que tem plenos poderes de gestão, conforme reza o buscar uma solução privatizante para o sistema de
decreto-lei que instituiu o regime especial da adminis- bancos estaduais como um todo, não por uma ques-
tração, quanto a autonomia da Comissão de Inquéri- tão de titularidade da propriedade como tal, nem por
to. Não tive oportunidade, naquele momento, de ler os uma questão doutrinária, mas porque entendia que
resultados da Comissão de Inquérito, posto que a Co- os bancos estaduais, nos últimos 15 anos, indepen-
missão havia sido recém-instaurada e, na verdade, o dente de Governos ou situações específicas, siste-
relatório da Comissão de Inquérito sobre as causas maticamente vieram a depender do Banco Central
que levaram ao RAET só ficou pronto quase dois me- por um motivo ou outro e ocasionaram fortes expan-
ses depois de minha saída do Banco Central. De toda sões de liqüidez justamente associadas aos emprés-
forma, mesmo sem ter o entendimento e o benefício timos de liqüidez, ou seja, o banco, por ter descasa-
da leitura das causas apontadas pela Comissão de mentos de posições ativas e passivas, forçava o Ban-
Inquérito, nos seus contornos básicos, o problema do co Central a uma emissão monetária. Ea razão precí-
BANESPA podia ser facilmente apreendido, constitu- pua da minha preocupação é porque, pela minha ex-
ia a razão da intervenção a deficiência na conta de re- periência e conhecimento, eu sabia que o programa
servas bancárias pela não-apresentação de garanti- de estabilização que havia sido recém-lançado era
as suficientes para os chamados empréstimos de li- um programa ainda frágil. O sucesso inicial do progra-
qüidez e era uma situação, portanto, de liqüidez que ma de estabilização como tal não fornecia garantia
havia precipitado a intervenção. A situação de Iiqüi- nenhuma quanto à sua sustentabilidade. Todo progra-
dez tinha como fator secundário a existência de crédi- ma de estabilização é sempre bem recebido quando
tos ao setor privado malsucedidos em volume maior lançado, porque vai ao encontro do anseio da popula-
do que se esperaria para banco de similar porte, mas, ção, mas a sustentabilidade iria requerer uma política
como fator principal, a forte concentração de créditos monetária austera. E, portanto, iria requerer o contro-
para com o Estado de São Paulo. Este fator, a concen- le do Banco Central diante dos fatores que provocari-
tração de créditos em si, não ocasiona problema de li- am ou forçariam o Banco Central à emissão de moe-
qüidez. Problema de liqüidez não advém da concen- das. E um deles, que pela nossa experiência, a rigor,
tração de créditos, embora seja de conhecimento dos desde a década de 80, foi um fator importante de ex-
senhores que 80% das operações ativas do banco pansão monetária, foi o modo de operação de bancos
eram mantidas com o Estado de São Paulo, para não estaduais. Então, eu diagnosticava, naquele momen-
falar do carregamento de obrigações do Tesouro pau- to, um problema mais estrutural, de fundo, que deve-
lista, de tal sorte que, se olharmos os itens do ativo, ríamos acompanhar com cuidado, relacionado aos
70% do ativo eram direta ou indiretamente associa- bancos, justamente nessa dimensão específica do
dos a operações com o Estado. Mas o problema não descasamento, que era onde se apresentava o im-
adveio exatamente da concentração com o Estado, pacto sobre o Banco Central da presença dos bancos
mas, sim, do descasamento de ativos e passivos. O estaduais. Pois bem. Uma vez entendido o problema
banco captava em períodos curtos e só tinha no ativo dessa forma, já tendo a Comissão de Inquérito inicia-
o que geraria rentabilidade a períodos longos. Portan- do seus trabalhos e a administração dos bancos sob
to, tinha um descasamento de liqüidez. É o descasa- encargo do conjunto de Diretores nomeados pelo
mento de liqüidez que tornou o banco vulnerável a Banco Central, passei a tentar equacionar o problema
pressões de liqüidez, o que levou, em última análise, da melhor forma. Os senhores que acompanharam o
ao RAET. Essa questão já havia sido abordada quan- noticiário da época viram inúmeras declarações mi-
do eu próprio enfrentei a sabatina no Senado, que le- nhas, inclusive feitas a uma comissão suprapartidária
vou à minha nomeação. Ali apresentei com toda c1are- de Deputados de São Paulo aqui na própria Câmara,
za aos Srs. Senadores, naquela ocasião, todo o meu no sentido de que era de meu interesse obter uma so-
pensamento, desde porque o Brasil não deveria se- lução, a mais rápida possível, para o BANESPA e a
guir o caminho argentino de dolarizar e colateralizar minha disposição de levantar o Regime Especial de
com dólar, ter taxa de câmbio fixa, até questões mais Administração tão logo se equacionasse o problema
relevantes sobre reformas constitucionais e etc. E, em crítico de descasamento do banco. A maneira mais
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óbvia de solucionar o plano de descasamento eviden
temente era através de um aporte de capital, de uma
capitalização do banco pelo Estado, posto que aí não
haveria problemas. O banco não precisaria captar no
mercado num curto prazo para sustentar posições de
longo prazo, teria capital próprio para sustentar os ati
vos de longo prazo do banco. Reiterei à própria comis
são suprapartidária, em inúmeras declarações, que
estaria disposto a levantar o Regime de Administra
ção Especial Temporária se tal se configurasse o
caso. A rigor, nos termos da lei, há três hipóteses do
Regime de Administração Especial Temporária ser
terminado. Uma hipótese, que é a expropriação de
ações por decisão do Banco Central e a interesse pú
blico, pela União Federal, a valor patrimonial; a se
gunda, a transformação, cisão ou incorporação das
ações do banco, também a critério do Banco Central;
e a terceira, quando a situação estiver se normalizan
do. As duas primeiras hipóteses, que a lei faculta o
Banco Central a exercer, eu as considerei, no caso de
ocorrência de uma aplicação unilateral, claramente
despropositadas. Não só despropositadas, diante do
caráter federativo do País, seria despropositado, ao
meu ver, fazer um ato unilateral forçando a cisão do
banco, a incorporação do banco, a alienação de
ações do banco, ou mesmo a expropriação de ações
pela União, não só diante do caráter federativo do
País, como nenhuma dessas medidas, na verdade,
iriam ao cerne do problema, porque independente da
posse do capital, o cerne do problema era como fazer
com que se resolvesse o problema do descasamento
entre ativos e passivos. De um lado, o Estado, com
ativos muito longos, de outro lado, um banco que ti
nha a obrigação de captar no dia-a-dia ou em prazos
muito curtos, portanto, vulnerável a aperto de liqüi
dez. Então, considerei essas duas alternativas, con
templadas no texto do RAET, como claramente inade
quadas para nossa questão. Meu objetivo, portanto,
era no sentido de normalizar a situação e devolver.
Que situação teria que ser normalizada? Essencial
mente, o descompasso entre ativos e passivos do
Banco Central. Como o descompasso é entre, de um
lado, os passivos, representados pelo mercado finan
ceiro, e os ativos, dependendo do Estado, a maneira
de resolver o descompasso seria iniciar conversas
com o Governador Mário Covas. As conversas foram
muito difíceis. No momento, o Governador estava mu
ito magoado com o Banco Central e não comigo, pes
soalmente, mas com o Banco Central enquanto insti
tuição, pois acreditava que o Banco Central havia poli
ticamente favorecido a administração anterior contra
sua própria, porque havia deixado que a administra-

ção anterior pudesse ter a administração do banco.
Havia furtado a ele, Governador Covas, a possibilida
de de administrar. Também se mostrou magoado com
uma decisão do Conselho Monetário Nacional, de
1992, quando se fez o reescalonamento da dívida de
São Paulo, com o argumento de que o reescalona
mento, pelas condições de caixa, privilegiava a admi
nistração presente, em 1992, mas não a seguinte.
Porque, como os senhores sabem, o reescalonamen
to previa parcelas que sofreriam uma subida forte,
não gradual, em janeiro de 95, basicamente triplican
do em valores reais. E, no entender do Governador
Covas, esses dois aspectos caracterizavam uma in
tenção política do Banco Central de prejudicá-lo em
detrimento da administração anterior. Conversei com
o Governador Covas que não estava presente no
Banco Central nem no Governo, em 1992, disse a ele
que a decisão também não havia sido minha mas
que, pelo que entendia, a decisão da intervenção não
era uma decisão de decretação do RAET contra o Go
vernador Mário Covas, mas uma decisão suscitada
simplesmente pela insuficiência de reservas. Reiterei
minha disposição de tentar normalizar a situação o
mais rapidamente possível. Passado, digamos assim,
o mal-estar inicial, iniciamos uma série de conversas.
Chegamos a um entendimento bastante detalhado de
como funcionaria o fim da intervenção. Eu vou contar
aos senhores em um minuto. Esse entendimento che
gou a ser publicado em vários jornais; deram uma
descrição bastante adequada. Era basicamente um
esquema que resolveria a situação da seguinte for
ma: primeiro, do ponto de vista do ativo do banco con
tra o Estado, seria dividido em duas partes, 50% seri
am lastreados com ativos reais detidos pelo Governo
de São Paulo; outros 50% seriam refinanciados a lon
go prazo. Então, imaginava-se que, com 50% de las
treamento, conseguia dar-se uma credibilidade ao ati
vo, sustentabilidade para captação de depósitos boa.
Não era nada extraordinariamente original, se os se
nhores acompanharam várias discussões de impren
sa, a solução de lastrear ativo já havia sido inclusive
levantada pela administração anterior do BANESPA.
E, do ponto de vista da administração bancária propri
amente dita, chegamos a um acordo no qual o Estado
venderia o excesso de ações ordinárias que detinha
sob controle. Lembro aos senhores que o Estado deti
nha 16% de ações excedentes, ou seja, 66% das
ações ordinárias. Utilizaria o resultado da venda para
capitalizar o banco ou para amortizar antecipada
mente os empréstimos, faríamos um aumento de ca
pital em preferenciais com direito a voto e basicamen
te em três classes; uma classe "a", "b" e "c", até o Iimi-
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te de preferenciais ordinárias previsto na legislação.
Esse aumento faria com que o bloco de preferenciais
classe "ali fosse vendido para instituição financeira
com renome e tradição privada; o bloco "b", para fun
cionários; e o bloco "c" para o Estado. E faríamos um
acordo de acionistas entre preferenciais com direito a
voto e ordinárias, que faria com que o Conselho de
Administração tivesse quatro membros do bloco "a",
que seria uma instituição privada; quatro membros in
dicados por ações ordinárias preferenciaJistas "c" e
dois membros indicados pelos funcionários do banco.
Isso envolveria claramente uma alteração no estatuto
do banco, uma autorização da assembléia para o las
treamento de ativos do banco. E uma outra idéia que
também foi muito bem aceita era a constituição de um
juízo arbitral para resolver pendências entre o Estado
e o grupo privado. Em outras palavras, tratava-se de
uma administração compartilhada do banco, do con
selho de representação compartilhado com o Conse
lho de Administração, com juízo arbitral, facultando ao
Estado a utilização da rede de agências do banco
para finalidades de interesse social, mas, ao mesmo
tempo, obrigando o Estado, caso essas finalidades
provocassem prejuízos ao patrimônio do banco, a
aportar esses recursos através do orçamento do Te
souro Estadual. Era uma idéia que, através, portanto,
da administração compartilhada no Conselho de
Administração, capitalizações do banco pela emissão
de novas ações, lastreamento de ativos e introdução
do juízo arbitral parecia, a mim, enquanto Presidente
do Banco Central, suficiente para que o banco, uma
vez levantado o Regime Especial de Administração
Temporária, pudesse voltar à normalidade e não
apresentar os problemas que me preocupavam des
de a partilha, que eram os problemas de liqüidez, e
forçar a emissão de moeda do Banco Central para
sustentá-lo. Infelizmente, eu saí do banco antes da
conclusão desses acordos. Devo dizer que, quando
da minha saída, houve uma série de notícias dizendo
que havia saído por conta de desentendimentos com
o Governador, o que foi desmentido prontamente pelo
Governador, e faço questão de desmentir também.
Pelo contrário, infelizmente, foi na fase em que está
vamos bem, muito avançados no acordo. O Governa
dor, inclusive, expressou que tinha esperança de ter
minar o acordo rapidamente. Passei a memória desse
acordo ao meu sucessor, Dr. Gustavo Loyola. Enten
do que o acordo que, finalmente, foi feito, foi feito mui
to mais tarde e de uma natureza diferente desse. Não
sou capaz de explicar os motivos que levaram à mu
dança. Mas a minha preocupação durante o período
em que estive à frente do Banco Central foi clara no

sentido de apressar uma solução, a mais rápida pos
sível, que permitisse devolver o banco ao Estado,
sem o risco de novamente vir a enfrentar problemas
de liqüidez. Os senhores mais afetos à questão de es
tabilização sabem que enfrentamos naquele momen
to, além do Plano Real em momento muito prematuro,
os efeitos da crise do México. E a maneira mais segu
ra de terminar com qualquer plano de estabilização é
conjugar uma crise cambial a uma crise bancária. Daí
a minha preocupação no sentido de assegurar, de um
lado, o funcionamento normal da instituição
BANESPA e, de outro lado, resolver a situação o mais
rapidamente possível, coisa que, infelizmente, diante
de meu pedido de exoneração, não me foi possível fa
zer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Agradeço ao Dr. Persio Arida. Passo a pala
vra ao Relator, Deputado Robson Tuma. Peço som no
microfone portátil, por favor.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Dr. Persio
Arida, sua passagem pelo Banco Central foi curta.
Nesse processo, o senhor obviamente pode me ajudar
muito pouco. Porém, pode me ajudar, se o senhor sou
ber, é claro. O BANESPA era uma das grandes preocu
pações enquanto o senhor estava na Presidência do
Banco Central, certo? Responda-me para ficar regis
trado.

O SR. PERSIO ARIDA - Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
obviamente, o senhor mantinha contato com o Con
selho de Administração e também com a Comissão
de Inquérito, a CEI, que estava apurando o caso do
BANESPA, certo?

O SR. PERSIO ARIDA - Devo dizer que certa
mente tive contatos, mas devo qualificar que, durante
todo o meu período, busquei, e tenho certeza de ter
cumprido, o respeito integral à autonomia tanto da
Comissão de Inquérito quanto do Conselho Diretor.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
pode me dizer se o senhor sabe de alguma briga que
teve entre o Conselho de Administração e a Comis
são de Inquérito?

O SR. PERSIO ARIDA - Não. Desconheço
qualquer desentendimento nesse sentido.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O que o
senhor soube a respeito do BANESPA quando o se
nhor assumiu o banco? Qual foi a informação que
trouxeram para o senhor, enquanto Presidente do
Banco Central, que assumia no dia 11 de janeiro, ou
seja, praticamente 12 dias após a intervenção no ban
co?
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o SR. PERSIO ARIDA - Bem, olhei indicativos
financeiros do banco para entender exatamente a na
tureza do problema; tomei ciência de que o banco,
apesar de ter diminuído os seus requisitos de liqüi
dez, ainda dependia dos empréstimos de liqüidez do
Banco Central; tomei algumas iniciativas, ao longo do
tempo, para diminuir a restrição de liqüidez do banco,
em particular a isenção de alguns depósitos compul
sórios que prevaleciam tanto sobre os depósitos à
vista quanto para os depósitos a prazo, que era algo
que se podia fazer no âmbito do Banco Central, e con
centrei as minhas preocupações no acompanhamen
to particularmente dos empréstimos de liqüidez, que,
como mencionei, era a dimensão onde o BANESPA
impactava diretamente o Banco Central e a adminis
tração da política monetária, condição vital para o
programa de estabilização naquele momento.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Em al
gum momento o senhor determinou que fossem apu
radas todas as dívidas em relação ao BANESPA, se
jam públicas ou sejam privadas? Se sim, quais foram
as determinações que o senhor fez em relação a es
ses aspectos?

O SR. PERSIO ARIDA - Não penso ter determi
nado a apuração de dívidas. Quer dizer, eu não sei
exatamente o que VExa. entende por apuração...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Apura
ções de dívidas, ou seja, saber os valores reais, saber
em que condições foram dados esses empréstimos e
as providências que deveriam ser tomadas.

O SR. PERSIO ARIDA - Veja bem, entendi, de
um lado, que o Colegiado Diretor do BANESPA - que
estava, ao assumir a direção do banco, com plenos
poderes de gestão, conforme reza o documento legal
- certamente iria fazer um trabalho no sentido de en
tender exatamente quais são os créditos do banco, o
que se poderia recuperar, os créditos etc. Lembro ter
tido, mas apenas vagamente, uma ou outra conversa
a respeito. Nunca determinei especificamente nenhu
ma atitude nesse sentido, mesmo porque, se, de um
lado, não me cabia, pelos poderes de gestão ineren
tes à função do Conselho Diretor, previsto em lei, as
sim como pela autonomia que a Comissão de Inquéri
to deveria ter, eram funcionários que, pelas informa
ções de que eu dispunha, tinham experiência, funcio
nários gabaritados para a tarefa, e não via motivo pelo
qual devesse fazer qualquer forma de interferência,
tanto do ponto de vista legal, quanto pela capacitação
técnica dos funcionários que lá estavam.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- E trouxe
ram para o senhor algumas informações a respeito
disso ou...
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O SR. PERSIO ARIDA - Tive conversas, não
me lembro exatamente o detalhe das conversas, mas
evidentemente o assunto me preocupava. Como dis
se a VExa., a preocupação maior era com os emprés
timos de liqüidez, a dimensão que afetava diretamen
te o Banco Central, e em tentar lograr um acordo com
o Governo do Estado de São Paulo o mais rapida
mente possível.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Dei
xe-me perguntar uma coisa para o senhor: qual era
exatamente a idéia de Governo? Como havia uma in
tervenção no maior banco do País, obviamente era
uma questão não só técnica do Banco Central, mas
também havia uma questão de Governo ali, certo?
Existia uma preocupação do Governo em relação
àquela privatização. Ou não, foi mais um caso nor
mal?

O SR. PERSIO ARIDA - Eu volto à questão, co
locando, talvez, da seguinte forma: ao se tomar. .. Não
estava ao Banco Central à época, mas, como VExa.
sabe, diante de insuficiência de reservas bancárias, o
RAET é um dos caminhos. Ele não é necessariamen
te o único caminho que pode ser seguido. Entendo,
portanto, que a administração do Banco Central ante
rior à minha, conduzida pelo Dr. Pedro Malan, fez uma
clara opção pelo RAET, em detrimento de outras al
ternativas de que legalmente dispunham, o que signi
fica, por um lado, o compromisso da administração
anterior do Banco Central de assegurar a sobrevivên
cia da instituição. Uma vez instaurado o RAET, não se
prevê, na questão do RAET, claramente, a liqüidação
da instituição. Os caminhos que se abrem, naquele
momento, são, como mencionei, três: o caminho da
transformação do capital social, por decisão do Ban
co Central; o caminho da expropriação, onde o Banco
Central atua em nome da União; e o terceiro caminho
é a suspensão do RAET quando a situação se houver
normalizado, a critério do Banco Central. No meu en
tendimento, não houve, até onde possa... É difícil res
ponder pelo Governo como um todo, porque, V.Exa.
bem sabe, o Governo é um ser plural. Muitas vezes...
Há muitos agentes de Governo. Posso responder por
mim, com certeza. Dos três caminhos, dois deles, pe
los motivos que disse, me pareceram claramente ina
dequados e insuficientes, e a minha opção, portanto,
é no sentido de resolver o problema específico de li
qüidez, que era o que causava impacto na política
monetária, e partir rapidamente para suspender o Re
gime de Administração Temporária. Eu lembro, inclusi
ve, que, se olharmos o documento legal, o documento
legal prevê a suspensão do Regime de Administração
Temporária sempre que a situação se houver normali-
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zado. Quer dizer, a situação a que se refere, evidente
mente, é a situação que causou o RAET. O que cau
sou o RAET foi, claramente, a insuficiência diante da
conta de reservas bancárias, e, portanto, tão logo se
encontrasse uma solução que permitisse que o banco
não mais dependesse do Banco Central pelos em
préstimos de liqüidez, a situação estaria normalizada.

o SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Naquele
momento, a idéia era devolver o banco para o Gover
no do Estado de São Paulo, administração Mário Co
vas, ou era federalizar o banco, passar para a União o
banco?

O SR. PERSIO ARIDA - Claramente, a idéia era
devolver o banco ao Estado, desde que com ativos las
treados. Ou seja, a Assembléia Legislativa teria que
aprovar a dação como lastro de ativos para tornar o ati
vo, quer dizer, o crédito do BANESPA contra o Governo
um crédito lastreado, e não apenas um crédito escritu
rai, e com uma gestão compartilhada, um Conselho de
Administração e um juízo arbitral. O meu entendimen
to, Deputado, é que uma solução desse tipo faria com
que o BANESPA tivesse credibilidade no mercado fi
nanceiro para sustentar as suas posições ativas de
longo prazo. Evidentemente, não havia nenhuma ga
rantia nesse sentido, ninguém poderia ter nenhuma
garantia nesse sentido, mas o meu julgamento do mer
cado é que nessas condições se poderia considerar a
situação normalizada.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, a
idéia era devolver o banco. O senhor achava que tinha
condições de resolver as pendências para o banco
ser devolvido para o Banco Central?

O SR. PERSIO ARIDA - Veja bem, o Governa
dor Covas foi muito claro no sentido de que depende
ria de autorização da Assembléia para o lastreamento
dos ativos. Evidentemente, ele não podia garantir
isso, mas tinha a impressão de que, politicamente,
conseguiria fazê-lo. A noção da administração com
partilhada poderia suscitar objeções políticas varia
das. Ele foi muito claro, mas ele achava também que
era algo que poderia ser bem encaminhado politica
mente. O juízo arbitral, teria que se discutir a instância
e funcionamento do juízo arbitral, mas, em tese, a si
nalização que recebi do Governador Mário Covas é
que, evidentemente, a proposta, como tal, era politi
camente exeqüível. É claro que ele não podia dar ga
rantias completas, mas era politicamente exeqüível. O
grande risco, que era o risco que eu estava disposto a
assumir, mas não tinha também garantias, era o risco
de implementarmos a solução, o banco voltar à admi-

nistração e, um mês depois, voltar a ter os mesmos
problemas de liqüidez que tinha tido antes.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Pela
ordem, Sr. Presidente, eu preciso complementar uma
pergunta.

O SR. PERSIO ARIDA - Então, nesse sentido,
era um risco de julgamento, um risco de avaliação,
que eu, no melhor do meu entendimento à época,
achava pequeno. Mas eu estou-lhe dizendo porque,
evidentemente, não havia garantia nesse sentido.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Eu
queria só perguntar. O senhor repetiu duas vezes...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputada Iara Bernardi.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Pois
não. Sr. Persio Arida, duas vezes essa proposta. Ela
era de acordo com o que... Tudo isso estava de acor
do com o Governador de São Paulo, o Governador
Mário Covas? Ele acompanhava essa proposta e es
tava de acordo com ela?

O SR. PERSIO ARIDA - Eu discuti pessoal
mente essa proposta com o Governador. Era uma
proposta, como dizia...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - De
gestão compartilhada.

O SR. PERSIO ARIDA - Era uma gestão com
partilhada, onde o BANESPA poderia ser usado, no
bom sentido da palavra, pelo Governo do Estado,
para a implementação de suas políticas etc., desde
que...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Conti
nuava financiando...

O SR. PERSIO ARIDA - ...0 custo disso fosse
arcado pelo Tesouro paulista, e, no caso de impasse
no Conselho de Administração, haveria um juízo arbi
trai, que julgaria a situação, do ponto de vista dos me
lhores interesses do banco.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Essa
era uma proposta que estava sendo aceita pelo Go
vernador Mário Covas?

O SR. PERSIO ARIDA - Estava sendo aceita
pelo Governador Mário Covas. O Governador... A pro
porção de ações ordinárias em relação ao banco, de
tidas pelo Estado, desculpe, cairia de 66% das ordi
nárias para 50% das ações ordinárias, não haveria
emissão dessas preferenciais com direito a voto. O
Governador Mário Covas foi muito claro no sentido de
que tudo isso estaria sujeito, evidentemente, à apro
vação da Assembléia, quer dizer, não era algo que
ele, como Poder Executivo, pudesse implementar.
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A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI- Então,
até 10 de junho, na sua saída, essa proposta estava
em pauta e de acordo com o Governador?

O SR. PERSIO ARIDA - De acordo com o Go
vernador. Ele achava politicamente exeqüível que
essa proposta pudesse ser implementada.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
soube que o Secretário da Fazenda, Sr. Nakano,
mandou uma proposta de renegociação da dívida do
Estado com o banco?

O SR. PERSIO ARIDA - Tive conhecimento dis
so em algum momento, não saberia precisar quando,
exatamente, nem em que circunstância. Eu entendo
que essa proposta foi num estágio ainda preliminar
das conversas com o Governador Mário Covas. Era
uma proposta que - também não lembro exatamente
dos diplomas legais - era respaldada em alguma le
gislação vigente, mas era uma proposta que, se de
um lado atendia a uma das mágoas do Governador
Covas, que era justamente a mágoa de ter que fazer
um esquema de amortização de uma dívida muito
acelerada, posto que a proposta estendia os crono
gramas de amortização, meu entendimento, embora,
como eu disse, não tenha dado nenhuma instrução
ao Conselho Diretor a respeito, mas o meu entendi
mento é que a proposta beneficiava claramente o de
vedor, do ponto de vista de caixa, às custas do credor,
do ponto de vista de caixa. Ou seja, era claramente
uma proposta que tinha um benefício de caixa de um
lado, porque desonerava o Estado de certos paga
mentos, às custas de fazer com que o banco não ti
vesse o recebimento de caixa que, de outra forma,
poderia ter tido. Então, de certa forma, era uma pro
posta - independente do amparo legal etc. -, era uma
proposta de interesse do Governo do Estado, porém,
do ponto de vista do banco, que agravaria a situação
do banco.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O se
nhor, naquele momento, então, não deu nenhuma ori
entação a respeito?

O SR. PERSIO ARIDA - Não me recordo de ori
entação alguma a respeito.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Agora,
esta proposta... O senhor lembra mais ou menos
quando foi a primeira conversa que o senhor teve com
o Governador Covas, já nessa etapa de tentar fazer
com que a Assembléia aprovasse algumas leis de
crédito que resolvessem o problema do BANESPA?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Dia
15 de fevereiro de 95.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Do Dr.
Nakano foi dia 15 de fevereiro?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI-Isso
está no relatório.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Essa
conversa que o senhor teve com o Governador Mário
Covas dessas possibilidades foi depois desse dia 15?

O SR. PERSIO ARIDA - Olha, para ser franco
com o senhor, eu tive inúmeras conversas com o Go
vernador Mário Covas, desde as primeiras, onde ha
via, como falei, uma mágoa muito grande do Gover
nador, até as finais, onde detalhamos. Não me recor
do de todas as conversas, mas elas foram bastante
freqüentes no período em que estive à frente do Ban
co Central.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas,
mesmo...

O SR. PERSIO ARIDA - Eu tive... Eu lembro
apenas de uma leve interrupção dessas conversas no
começo de março, por conta, enfim, da crise cambial
que enfrentamos em março de 95.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas de
pois elas continuaram com essa possibilidade da
Assembléia...

O SR. PERSIO ARIDA - Elas foram, aos pou
cos, tomando forma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
acredita que essa carta tenha ocorrido antes dessas
conversas?

O SR. PERSIO ARIDA - Veja, a carta, até onde
lembro, creio que tenha ocorrido antes dessas con
versas. Quer dizer, as conversas começaram já em ja
neiro. Foi minha preocupação, desde a partida, esta
belecer um bom canal de conversas com o Governa
dor, dentro do entendimento de que a normalização
da situação, que me permitiria suspender o Regime
de Administração Especial Temporária, dependia, ne
cessariamente, de uma solução para os créditos do
BANESPA contra o Estado de São Paulo. Ela não te
ria que ver nada, necessariamente, com a titularidade
ou posse das ações em si, mas, se não houvesse um
equacionamento das dívidas do Estado com relação
ao banco, qualquer que fosse o detentor das ações
não conseguiria evitar um novo problema de liqüidez
se o banco voltasse a seu status quo anterior.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor
tomou conhecimento de inúmeras consultas que o
Conselho fez ao Banco Central a respeito do balanço,
do que fazer com a dívida do Estado de São Paulo?

O SR. PERSIO ARIDA - Eu devo dizer ao se
nhor que até o advento desta CPI não tinha memória



O SR. PERSIO ARIDA - De novo...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu não
sei... Se algum assessor pudesse me dar a Lei das
SA, que diz da reunião dos acionistas, para dizer
qual é esse prazo. Talvez, aí...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Se o Sr. Relator me permite, o prazo de
apresentação está previsto na Lei nO 6.024, e, aliás,
ela não é expressa; ela fala "tão logo".

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É o prazo
da Comissão, não é das S.A., que diz da reunião dos
acionistas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - É um prazo da Comissão. Quer dizer, então,
o prazo da Comissão está previsto na 6.024 e fala que
tão logo eles assumam eles têm que apresentar o ba
lanço. Está aqui, no art. 9: "levantará o balanço geral".

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não, isso
eu sei. Como a reunião dos acionistas tem que ocor
rer a um prazo, obviamente o balanço tem que sair
antes desse prazo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Perfeito.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não é
isso? Porque se não ela não pode ocorrer. Então, o ca
minho lógico seria a apresentação tão logo, desde que
não ultrapasse a obrigatoriedade da lei na reunião do
Conselho. Se for de um ano, estão dentro do prazo; se
for de três meses, sai do prazo. Por isso que é impor
tante a gente... O senhor teve alguma reunião, em al
gum momento, com o Conselho de Administração e
com o CEI, aonde eles estavam discutindo sobre o ba
lanço do banco?

O SR. PERSIO ARIDA - Lembro de ter tido con
versas nesse sentido. Não lembro exatamente. Lem
bro de ter... Depois vi que a referência, isso na carta,
não me lembrava da carta, mas lembro da conversa.
Alguma conversa sobre como fazer o balanço. Eu
lembro de ter dito um princípio quase que acaciano,
do ponto de vista da contabilidade, saber que se deve
respeitar os princípios de conservadorismo na reali
zação de balanço. Jamais dei qualquer instrução es
pecífica sobre provisionar este item ou aquele item,
porque, de novo, não caberia a mim, enquanto BancoO SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Claro.

56460 Quar\;J-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Novembro de 2001

alguma da carta. Li, depois, pelos depoimentos na O SR. PERSIO ARIDA - ...mas teria que se
Internet, da carta enviada pelo Conselho Diretor. olhar os prazos previstos em lei para fins da assem-
Lembrava claramente do relatório, mas não tinha me- bléia.
mória da carta, e, novamente, sendo sincero e franco O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Supondo
com o senhor, como a lei aqui e a situação me obri- que tenha que haver uma assembléia dos acionistas,
gam, também tampouco lembro se enviei uma res- obviamente o balanço tem que ser apresentado an-
posta formal a essa carta ou não. Teríamos que per- teso
guntar ao Banco Central para ver se tem registrada al
guma resposta formal. Lembro, no entanto, com clare
za, do meu entendimento da matéria e gostaria de
compartilhá-lo aqui com os senhores. O meu entendi
mento da matéria é que a lei que instituiu o Regime de
Administração Especial Temporária dá plenos pode
res de gestão ao Conselho Diretor. Uma das atribui
ções do Conselho Diretor, prevista éxpressamente
em lei, é, juntamente com a elaboração do relatório, a
elaboração do balanço, e o meu entendimento é que
a faculdade existente na Resolução n° 1748, além de
ser, do ponto de vista jurídico, de alcance inferior 
porque é uma norma do Banco Central e não uma lei
-, na sua não-utilização, ela não faz com que não seja
necessária a publicação do balanço. Ou seja, meu en
tendimento, dentro do escopo da administração de
qualquer instituição financeira, é que a elaboração do
balanço se processa nos cânones normais previstos
e, evidentemente, quando da elaboração, há que se
observar se tem alguma norma especffica de prov;si
onamento ditada pelo Banco Central e, na ausência
dessa norma, o balanço é levantado como peça de
claratória, de qualquer forma. Este é o meu entendi
mento e o entendimento de um economista; não é o
entendimento de um bacharel. Mas era o meu enten
dimento à época e continua sendo o meu entendi
mento hoje.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quando
o Conselho de Administração assume, ele é obrigado
a imediatamente fazer o balanço do dia em que ele
assumiu o banco, certo?

O SR. PERSIO ARIDA - Eu não saberia respon
der sobre o tempo, sobre exatamente a...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sim, mas
tão logo. Isso não significa que ele possa demorar
três, quatro, cinco...

O SR. PERSIO ARIDA - Eu precisaria olhar. ..
Eu não estou familiarizado com o que prevê a Lei das
SA Eu acho que a assembléia tem que ser feita três
ou quatro meses depois, e a assembléia só pode ser
feita, tenho a impressão, se houver balanço. Então, o
que me sujeita, evidentemente, aqui... A informação é
de um economista...



O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Sr. Persio Arida, quero, antes de mais nada, dizer que
não sou um conhecedor desta área. Então, se alguma
pergunta lhe parecer inadequada, o senhor tenha pa
ciência, mas o objetivo dessa CPI é apurar efetiva
mente as razões pelas quais o Banco do Estado de
São Paulo foi federalizado, houve a intervenção, a fe
deralização e posteriormente a venda. Bom, o senhor
sabe muito bem que a partir de 94 o Banco Central
passou a socorrer o BANESPA com alguns emprésti
mos de liqüidez ou de redesconto. Eu gostaria de sa
ber por que à época da intervenção essas operações
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Central, interferir em um ato normal da Administra- O SR. PERSIO ARIDA - De novo, o meu enten-
ção. dimento, repito, é nessa linha. Quer dizer, a Comissão

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, de Inquérito tem um prazo para apresentação do re-
quando vem aqui o Conselho de Administração, o sultado. Para a Comissão de Inquérito, o balanço faz
Presidente do Conselho de Administração e diz "eu diferença, porque, do ponto de vista do gravame so-
não fazia o balanço porque eu estava aguardando bre bens dos administradores, a existência de patri-
uma ordem expressa da Diretoria do Banco Central." mônio positivo ou negativo faz diferença, mas quem
Isso não é real. Se o Banco Central pouco tomasse levanta o balanço não é a Comissão de Inquérito; o
conhecimento do que ali estava sendo feito, ele conti- balanço é um ato de gestão da instituição.
nuaria tendo as obrigações que a lei lhe garante, cer- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quando
to? Ou não? Existe no Banco Central uma norma di- o senhor soube que estava havendo um problema so-
zendo: "olha, sempre que existir alguma instituição fi- bre o balanço, qual foi a determinação que o senhor
nanceira em intervenção ou sob plano de RAET, tem deu?
de seguir as orientações do Banco Central, desde ad- O SR. PERSIO ARIDA - Não fiz determinação
ministrativamente até a elaboração de seus balanços nenhuma específica nesse sentido, porque, de novo...
e providências econômicas"? Ou não? É nomeado o O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mesmo
Conselho de Administração e ele é obrigado a cum- porque não era a sua obrigação?
prir as leis das S.A., as leis de RAET, independe de al- O SR. PERSIO ARIDA _ Não é minha obriga-
gum questionamento que possa o Banco Central fa- ção. Era meu entendimento também - e a bem da ver-
zer a eles ou eles ao Banco Central? dade devo dizê-lo desde a partida - que as conse-

O SR. PERSIO ARIDA - No meu entendimento, qüências do atraso do balanço eram muito menores
eu repito novamente, é um entendimento de econo- nesse caso do que no caso de uma instituição que
mista, não é de um bacharel, mas o meu entendimen- não estivesse sob RAET, porque, evidentemente, as
to é claramente no sentido de que o RAET é uma for- características especialíssimas do caso BANESPA
ma de intervenção do Banco Central que preserva o eram de conhecimento público. Mas o que, de fato,
funcionamento da instituição financeira; onde se me levou a não tomar nenhuma atitude não foi esse
substitui a direção da instituição financeira por repre- entendimento. Aliás, era minha opinião na época que
sentantes do Banco Central, mas que tem plenos po- isso era quase que um aspecto menor da questão.
deres de gestão, entre os quais a realização de balan- Posso depois até explicar de onde vinha esse enten-
ços, adequação da estrutura de custos... Aliás, no dimento, porque estava no aspecto menor da ques-
próprio relatório da Comissão, eles relatam inúmeras tão. Mas o meu entendimento é que não cabia a mim
providências tomadas para adequação de custos, a tomar atitudes a esse respeito.
redução de novos critérios para concessão de crédi- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu fico
tos, providências normais e usuais de administração. satisfeito por ora com as respostas. Achei que o se-
Esse é o meu entendimento. A lei também, no meu nhor ia ajudar bem menos do que o senhor ajudou.
entendimento, dispõe... somente prevê dois casos Obrigado.
aonde a consulta seja feita ao Banco Central, e, mes- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
mo assim, desde de que não estejam nos quadros de Fleury) _ Com a palavra o Deputado Lamartine Posel-
uma gestão ordinária, que são referentes à disposi- la.
ção ou gravame de patrimônio. Ou seja, a diretoria co
legiada, no caso, tem autoridade de fazer todos os
atos de gestão, mas ela não pode vender o banco. Ela
não pode gravar ou hipotecar o patrimônio do banco.
Esse é o meu entendimento, de novo, um entendi
mento de quase que um leigo na matéria, mas é o
meu entendimento.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Agora,
quem tem que elaborar o balanço, pura e simples
mente, é o Conselho de Administração. A CEI só apu
ra as causas que levaram ao RAET. Ela não pode ali
elaborar um balanço. É isso?
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foram estancadas, por que o Banco Central deu or- nhorque a situação do BANESPAse normalizou intei-
dem de que não emprestasse à época em que o ramente quando da intervenção do Banco Central
BANESPA ficou com atraso aí de 15 dias numa das mas~ digamos, o processo se amainou muito quand~
suas dívidas? da intervenção do Banco Central.

O SR. PERSIO ARIDA - VExa. me faz uma per- O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
gunta a qual eu realmente não me sinto capacitado a O senhor se lembra do montante de recursos que o
responder, posto que não estava no Banco Central à Governo Federal colocou no Banco do Brasil e na Ca-
época. A informação que tive e repasso a VExa., ape- ixa Econômica Federal?
nas a informação, não tenho conhecimento direto,
não vivi o processo, é que o BANESPAsofreu um pro- O SR. PERSIO ARIDA - VExa. me desculpe,

recurso a que título e de quando?
cesso de perda de passivo, ou seja, perda de liqüidez
crescente, que teria começado um mês e meio a dois O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
meses antes, que culminou, enfim, no empréstimo, na Porque também essas instituições tinham dívidas e,
reserva... empréstimo na... de liqüidez do Banco Cen- obviamente, elas foram socorridas, à época, diferen-
trai da ordem de 5 bilhões e 600 milhões e que se ini- temente do BANESPA, que, na ocasião, tendo sido
ciou a valores muito menores. Então, aparentemente, impedido de fazer as operações de redesconto,
pela informação que tive, foi um processo crescente abriu-se, então, a possibilidade de intervenção. O que
de deterioração da saúde, digamos assim, financeira me parece é que, como essas operações vinham sen-
do banco. Não foi um evento que aco~teceu topica- do feitas, de repente, até por uma análise de que, re-
mente em um dia. Isso é um aspecto de que eu fui in- almente, havia um problema de liqüidez, até por conta
formado. O segundo aspecto que eu fui informado é da situação financeira do País, e dos problemas de
que houve um problema no dia de insuficiência de ga- enxugamento e das taxas de juros, de repente, tinha
rantias, e isso é que precipitou a intervenção, tanto é que se ter uma razão para fazer uma intervenção no
que a intervenção foi feita exatamente por causa da banco. E aí, então, com o impedimento das opera-
deficiência na conta de reservas bancárias. Agora, eu ções de redesconto, abriu-se a possibilidade de inter-
não saberia dar mais detalhes do que esse que eu es- vir no banco, e, posteriormente, isso voltou a ser feito.
tou lhe dando, porque mesmo assim me foram trans- Então, para nós, principalmente aqueles que não são
mitidos. profundos conhecedores desta questão, levanta-se a

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA _ hipótese. Queria saber se o senhor tem conhecimen-
Mas logo em seguida, quando o senhor assume, es- to desse montante ou de que, pelo menos, a Caixa
sas operações voltaram a acontecer? Econômica Federal e o Banco do Brasil foram socorri-

O SR. PERSIO ARIDA _ O BANESPA, não me dos por parte do Banco Central, diferentemente do
BANESPA?

lembro dos números exatamente, mas ficou depen-
dendo do Banco Central, não em volume, volumes O SR. PERSIO ARIDA- De novo, estou falando
bem menores do que aqueles a que chegou no dia da aqui de um período que não vivi. A minha impressão-
intervenção, mas dependeu do Banco Central naque- posso estar completamente equivocado, estou trans-
le período. Algumas medidas que tomei visavam me- mitindo ao senhor apenas impressões, não estava no
Ihorar a situação do banco. Como falei, eu fui. .. a favor Banco Central, à época - é que, pelo contrário, o pro-
do banco e seletivamente para o banco, que junto cesso de perda de liqüidez não afetou o Banco do
com o BANERJ também, se não me falha a memória, Brasil, com certeza. Pelo contrário, o Banco do Brasil
foi tomada medida de isenção de depósitos compul- teve sempre uma liqüidez abundante. O plano do
sórios sobre... depósitos à vista e depósitos a prazo, Banco do Brasil que veio a se verificar mais tarde, em
que certamente aliviava a pressão sobre liqüidez; foi 1996/97, era um problema de outra natureza. O Ban-
feito também um aprofundado processo de permuta co do Brasil nunca teve um problema de liqüidez. Apa-
de títulos do Banco Central e títulos do Governo pau- rentemente, havia uma quantidade expressiva de cré-
lista, que, aliás, diga-se de passagem, foi iniciado ain- ditos de difícil liqüidação que forçaram a União a fazer
da antes. Pelo que fui informado, já em julho, agosto uma capitalização do banco por conta das regras de
de 1994, a administração do Or. Pedro Malan, já preo- Basiléia - que foram aqueles oito bilhões de reais.
cupada com a liqüidez do banco, havia feito opera- Mas, até onde eu saiba, posso estar equivocado,
ções de troca, as chamadas "vendas a termo de títu- mas, no período anterior a minha gestão no Banco
los do Banco Central", para aliviar a necessidade de Central, não houve nenhuma necessidade de apoio fi-
liqüidez do BANESPA. Então, não posso dizer ao se- nanceiro da mesa de redesconto do Banco Central ao
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foi restrito ao nha recursos. Na verdade, a deficiência de caixa do
BANESPA não aparecia diante dos depositantes do
banco, ela aparecia diante do Banco Central. E, du
rante toda a minha época, o BANESPA tinha, de fato,
ativos que pudessem lastrear esses empréstimos de
liqüidez, ou seja, o problema que culminou com a in
tervenção, com a inexistência de garantias, não se fez
presente em minha época. Então, de certa forma, a
circunstância do chamado saneamento... Se o senhor
ler o decreto do RAET, o saneamento via reserva mo
netária exige também que a reserva monetária seja
lastreada em ativos. Essa circunstância já estava aten
dida automaticamente pelo empréstimo de liqüidez,
que é exatamente o empréstimo facultativo do Banco
Central lastreado em depósüo. Se o Banco Central fi
zesse uso da reserva monetária, ao invés de dar em
préstimo de liqüidez, faria, na verdade, um percurso
longo (reserva monetária teria que envolver autoriza
ção de orçamento, etc.) para chegar ao mesmo resul
tado, que era, em última análise, um socorro ao banco
lastreado em ativos do próprio banco. Daí o motivo
pelo qual sempre me pareceu, à época, que ao
BANESPA não fazia sentido aplicar a reserva monetá
ria. Seria, na verdade, criar um ruído, digamos assim,
em torno da questão com nenhum efeito prático para a
instituição.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELlA 
Mas, obrigado pela resposta, então, foi uma decisão
que levou, posteriormente, não o Banco Central, mas
especialmente a Comissão de Inquérito e o Conselho
de Administração a federalizar o banco, quer dizer, se
houvesse o atendimento, por parte do Banco Central,
de utilizar essas reservas monetárias - inclusive foi
feito um pedido por parte do Secretário da Fazenda-,
o senhor tem consciência de que teria sido provisio
nado, e o BANESPA, então, com certeza, estaria sen
do devolvido para o Governo do Estado?

O SR. PERSIO ARIDA - V.Exa me permita pon
derar o seguinte. Eu não estava no Banco Central
quando houve a federalização. Mas eu tendo a pensar
-com o devido respeito a V.Exa, eu tento discordar do
raciocínio de V.Exa. - que a utilização da reserva mo
netária, naquela circunstância, seria só uma maneira
torta de fazer a mesma coisa que um empréstimo de
liqüidez faz diretamente. O decreto-lei já autoriza. Se
o senhor ler aqui. .. Vou lê-lo novamente aqui. É o art.
11, que, "...à vista de relatório, ou proposta ao Conse
lho Diretor, o Banco Central poderá: b - propor a de
sapropriação por necessidade, ou por utilidade públi
ca, ou por interesse social das ações do capital social
da instituição." E, no art. 12, na hipótese "b", nessa hi
pótese, fica o Poder Executivo autorizado a promover

Banco do Brasil. O fenômeno
BANESPA.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Entendi. O senhor tem conhecimento do art. 9°, no
seu parágrafo único do Decreto Lei nO 2.321, de 1987,
a Lei do RAET, que determinava que o Banco Central
deveria utilizar os valores das reservas monetárias
para o saneamento imediato, ou seja, se ele não ti
vesse esse dinheiro na reserva, ele poderia se valer
de uma outra conta e, depois, fazer, então, a passa
gem. Ou seja, deveria, efetivamente, socorrer o
BANESPA por meio das reservas monetárias? O se
nhor conhece isso com certeza.

O SR. PERSIO ARIDA - Com certeza. Queria
até aproveitar a pergunta de V.Exa e comentá-Ia um
pouco. A utilização de reservas monetárias é faculta
da ao Banco Central após a decretação do RAET. O
sentido pelo qual a reserva monetária aparece nesse
decreto lei... Lembro-me de que é um decreto-lei de
1997. Eu próprio fui diretor da área bancária do Banco
Central, em 1986, e aí claramente acompanhei. ..

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Deixa-me só fazer um parêntese, pois, realmente,
quero pedir a sua ajuda. Essa lei determina ou sugere
que o Banco Central possa-se utilizar da reserva mo
netária ou ele deve-se utilizar?

O SR. PERSIO ARIDA - Eu trouxe até o texto
da lei.

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Por favor, então, leia-a, porque eu não tenho muita fir
meza nesta questão e gostaria de saber.

O SR. PERSIO ARIDA - Vou lê-Ia e depois reto
mar o fio da minha explicação: Uma vez decretado o
regime de que trata esse decreto lei, que é o Regime
de Administração Especial Temporária, fica o Banco
do Brasil autorizado a utilizar recursos da reserva mo
netária visando ao saneamento econômico e finance
iro da Instituição. Ou seja, ela tem um caráter autori
zativo e não impositivo. O que observava V.Exa. é
que, já na minha experiência de 1986, como diretor da
área bancária do Banco Central, acompanhei várias
discussões que depois vieram a culminar no decre
to-lei do Regime de Administração Especial Temporá
ria. E lembro de discussões nesse sentido. Eu já tinha
saído do Banco Central quando o decreto-lei foi publi
cado, mas, claramente, o intuito do legislador era pos
sibilitar que as Instituições, ou seja, o RAET, pudes
sem honrar seus compromissos perante terceiros. No
caso específico do BANESPA, esse foi meu entendi
mento à época, o BANESPA pôde honrar seus com
promissos, seus depositantes, seus detentores de
CDBs e de cadernetas de poupança. O BANESPA ti-
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a desapropriação ali referida, ou seja, se o Banco São Paulo, não se aplica ao BANESPA. À medida que
Central quisesse federalizar o banco poderia. tão logo o BANESPA não teve esse privilégio, então, por que
recebesse o relatório do Conselho Diretor, que foi en- não foi? É óbvio que o senhor vai me dizer que foi por
tregue exatamente no prazo previsto de 60 dias, pro- uma questão de liqüidez, mas a minha pergunta é a
por a desapropriação e fazê-lo unilateralmente, inde- seguinte: se o maior banco de Estado do Brasil não
pendente de utilização ou não da reserva monetária, tem, como essa resolução se aplicaria a outros ban-
Então, daí o meu entendimento de que a utilização da cos? Por que...
reserva monetária na verdade seria só uma maneira O SR. PERSIO ARIDA - A resolução...
torta de se chegar ao mesn:'0 resultado nesse caso, O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA _
que o Ban~o, Centr~l, a ~artlr de março: ,quando ch:- As dívidas, na verdade, do BANESPA, foram incre-
~ou o_relatono da Diretoria do Banco, all~s, um relato- mentadas por todas as outras dívidas das estatais
no" nao ~embro dos detalhes, um relat~~lo c1,aro sobr~ que passaram a fazer parte da dívida do Estado.
a sltuaçao do banco, o ~anco Centra~ Ja tena, se qUI- Então isso também acontecia nos outros bancos es-
sesse, poder para fazer ISSO, E aí eu dIgo, retomo meu .'. _ , '
d ' t'" I f . d ,- 'h - f ~ I taduals, Quer dizer, uma resoluçao e editada para va-
epOlme~ o IniCia, OI eCI~ao mln a nao aze- o po~- ler para todo mundo, mas o maior banco não se vale

que achei que em~ora a lei me facult~sse u~ ato Unl- dela, não pôde ter esse privilégio. Então, parece-me
late~al nesse ~entldo e~a despropositado diante do um pouco estranho. Não sei se houve aí uma intenção
carater federativo do Pais. de ajudar os outros Estados, os outros bancos, e não

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - São Paulo ou eventualmente se no meio desse tem-
O.k. O senhor tem conhecimento da Resolução do po houve ~m~ mudança de opinião por parte dos go-
Banc? Central 2, ~27, de 21 de dezem~rode 94, que vernantes em relação ao BANESPA. Eu queria que o
au~orlzo~, nove dias a~t~s da ~e~retaçao do ~AET, o senhor me ajudasse a tentar entender essa questão,
r~fl.na~clamento das diVidas publicas ~staduals e mu- O SR. PERSIO ARIDA _ Eu e o descul a a
n1ClpalS para com os bancos estaduaiS pelo prazo de V E t I - t h P ç 'd P
vinte anos? E o senhor se lembra quais os motivos e ' xa, porque a vez eu nao en a con"segul o me ex-

, t'f' t' I B C nt I a ed'lta pressar com clareza, Vou tentar faze-lo novamenteas JUs I Ica Ivas que evaram o anco e ra r , . I I
I -? aqUi. E claro que ao se facu tar o reesca onamento

essa reso uçao. , das dívidas dos Estados por prazo mais longo, o Ban-
_ O SR. PERSIO ARIDA.-.Novamente aqUi eu co Central está dando claramente uma sinalização

nao estava no Banco Central a epoca. aos Estados, enfim, aos devedores - eu não lembro
O SR. DE~UTADO L.AMARTINE POSELLA - de cabeça a resolução, mas lembro que esse é o es-

Eu me lembro diSSO. Eu sei que o senhor... pírito da resolução -, estaria dando aos devedores
O SR. PERSIO ARIDA - Eu não sei realmente um prazo, condições mais favoráveis. A contrapartida,

os motivos que levaram o Banco Central a editar esse evidentemente, é que os credores têm recebimentos
normativo. Noto, no entanto, que a autorização é uma menos favoráveis. Não há mágica aqui no caso. A
questão até parecida com essa que V.Exa, levanta questão crítica do BANESPA, que é uma questão de
com a questão anterior que o Relator aqui levantou. liqüidez, só tenderia a ser agravada com um édito
Na essência, o fato é que a questão é complexa, o dessa natureza. A questão crítica do BANESPA tam-
banco tomava dinheiro a curto prazo para emprestar bém, pela informação que tive, a questão crítica de li-
a longo prazo. Quando se faculta ao devedor prazos qüidez também não surgiu de um dia para o outro. Ela
maiores ainda de quitação agrava-se o problema de já vinha lá de trás. E se o senhor perguntar para mim
liqüidez do banco. Ou seja, essa norma, aplicada ao em termos genéricos: o que o senhor, Dr. Persio, pen-
BANESPA, na verdade só tenderia a piorar a situação sa de um banco com as seguintes condições... Eu vou
de liqüidez do banco. É claro que do ponto de vista do descrever o quadro básico do BANESPA: um banco
Estado tenderia a melhorar a situação de caixa do que tenha uma alavancagem de dez vezes em rela-
Estado - não tenho a menor dúvida -, mas o ganho ção ao seu patrimônio e tenha 70% dos seus ativos
de um lado tem como contrapartida perda de outro. atrelados a um único devedor, e tenha boa parte de

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - seus ativos, a maior parte deles, em prazo muito lon-
Então, mas o que nos intriga, Sr. Persio Arida, é o fato go, e esteja captando em prazo muito curto. Esse ban-
de que essa resolução foi editada pelo próprio banco. co, eu diria para o senhor, em São Paulo, no Rio de
Quer dizer, nove dias antes da intervenção é editada Janeiro, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer
uma resolução que permite que esse prazo seja alar- país do mundo esse banco terá problemas de Iiqüi-
gado para vinte anos e depois isso não se aplica a dez. É claro que não se sabe exatamente quando vai



Novcmbro de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-fcira 7 56465

ter problemas de liqüidez, mas terá problemas de li- O SR. PERSIO ARIDA - Eu realmente não me
qüidez mais cedo ou mais tarde. Porque a política mo- recordo da existência ou não desse processo. Tam-
netária é ora expansionista, ora contracionista. Quan- bém não tenho garantias, e devo dizer com toda c1are-
do for expansionista a situação do banco vai ficar boa, za ao senhor sobre o que estou dizendo, do ponto de
quando for contracionista a situação do banco vai fi- vista do amparo legal dessas operações. O que noto,
car difícil. Então, a questão estrutural de liqüidez do no entanto, é que o fato de que certas operações te-
BANESPA, causada pelo descasamento e concentra- nha amparo legal não as torna extremamente boas ou
ção num único devedor, resultou evidentemente toda ruins.
uma história. Eu sei um pouco dessa história e posso O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
compartilhá-Ia com os senhores, e imagino que os se- Não... Isso, tudo bem. Com isso eu concordo.
nhores sabem da história do BANESPA tão bem O SR. PERSIO ARIDA - Esse é um ponto muito
quanto eu, mas o fato é que dado que a história é pas- importante porque, embora freqüentemente se discu-
sado, o banco estava em uma posição que o tornava ta o amparo "legal da instituição, do ponto de vista do
extremamente vulnerável à questão da liqüidez. Se o gerenciamento de riscos da instituição operações po-
senhor perguntar a minha opinião, teremos de fazer dem ser perfeitamente legais e importarem perfis de
cálculos. Eu não tenho nenhuma estimativa numérica riscos e não serem aceitáveis. Tanto é que nossa le-
disso, mas minha impressão, posso até fazer os cál- gislação tem a figura até extrema da gestão temerá-
culos, é que independente dessa norma o BANESPA ria. A figura da gestão temerária é utilizada nos casos
teria tido problemas de liqüidez de urna forma ou de em que o administrador pratica operações dentro das
outra. normas vigentes, muitas vezes até bem-sucedidas,

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - mas que importam em risco excessivo para a institui-
O senhor acha que esse problema de liqüidez se deve ção - muitas vezes malsucedidas também.
ou se deveu especificamente em função das opera- O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
ções ARO, que foram contraídas, no caso são quatro Eu entendi a sua colocação, mas é importante, Sr.
operações, três das quais foram explicitamente apro- Persio Arida, frisar que houve de fato processos que
vadas, e uma delas tacitamente na medida em que dentro do Banco Central determinaram que as opera-
por cinco dias, como previa a lei, não houve nenhuma ções eram legais. A razão da minha colocação é por-
declaração por parte do Banco Central de que elas que à época da sua gestão o Sr. Altino Cunha consi-
não poderiam ser editadas? derou ilegais as quatro operações ARO realizadas

O SR. PERSIO ARIDA - O meu entendimento pelo BANESPA com o Tesouro do Estado de São Pa-
da matéria, pelo que soube e não pelo que vivi, é que ulo, em 90, quando a própria Delegacia Regional de
na verdade as operações ARO são uma parte da São Paulo havia autorizado. Quer dizer, ele cometeu
questão. Houve, na verdade, um processo que vem um erro. Ele cometeu um erro, e ele não só cometeu
de longa data, desde atrelado à restrição de endivida- um erro mas ele tentou incriminar, processar efetiva-
mento externo, que levou a uma substituição para um mente o Governador Quércia, também o seu Secretá-
endividamento interno, de consolidação de dívida de rio, à época, por conta de considerar que as opera-
estatais e operações ÁRO. Então, a noção de que fo- ções tinham sido ilegais. Então, o senhor está dizendo
ram as operações ARO as únicas responsáveis não que elas, do ponto de vista jurídico, eram legais, em-
me parece verdadeira. Não saberia dizer para V.Exa. bora elas não fossem necessariamente boas opera-
qual o peso das operações ARO em relação às ou- ções...
tras, mas é algo que em princípio é fácil de ser deter- O SR. PERSIO ARIDA - Eu vou voltar ao ponto
minado. Quanto à legalidade das operações ARO, ou de V.Exa. Eu não tenho conhecimento necessário ju-
ao amparo legal das operações, a informação que te- " rídico fatual para determinar. ..
nho é que, embora por motivos diferentes e razões di- O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
ferentes, as operações como tal não infringiram ne- Mas se eventualmente a instituição a qual o senhor
nhuma norma existente na ocasião. De novo um en- presidiu declarou que elas era legais, o senhor aceita
tendimento, uma informação, mais do que um enten- isso como autoridade?
dimento. O SR. PERSIO ARIDA - Eu não tenho... Eu vou

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - pedir desculpas a V.Exa. Eu não tenho conhecimento° senhor se lembra inclusive que em 90, 91 houve jurídico para dar uma opinião definitiva. Emiti apenas
processo de fiscalização no próprio Banco Central opiniões que ouvi. Tenho pelo Dr. Altino Cunha grande
que acabaram... respeito pela competência, pela experiência. Não co-



O SR. PERSIO ARIDA - Não, não tive. Mas...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
O senhor. ..

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Uma
pergunta para o senhor. Só um minutinho, Deputado,
só para não fugir do Sr. Altino da Cunha. O senhor ti
nha amizade com ele?

O SR. PERSIO ARIDA - Amizade é um termo
de definição ampla...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Tudo
bem, mas amizade é uma definição ampla, mesmo. O
senhor tinha uma relação somente profissional ou o
senhor tinha uma relação fora do âmbito profissional
com ele?

O SR. PERSIO ARIDA - Não, eu nunca tive
uma relação fora do âmbito profissional. ..
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nheço os detalhes do julgamento dele sobre as ope- O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
rações ARO. Não saberia realmente afirmar. Eu queria então lhe perguntar o seguinte: O Sr. Altino

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - Cunha, ele enviou para o Ministério Público xerox dos
Do ponto de vista legal a própria resolução do Sena- processos das operações ARO de 90. De que... Para
do, que foi, inclusive, relatada pelo Senador, à época, quê? Para que os ex-Diretores do BANESPA fossem
Fernando Henrique Cardoso, realmente declarava processados criminalmente. É importante frisar isso
que essas operações eram legais. Quer dizer, come- porque o Banco Central havia autorizado previamen-
teu um delito contra uma resolução aprovada pelo Se- te as operações. Então, ainda que o Banco Central
nado, contra a própria decisão do Banco Central, houvesse autorizado, ainda que a resolução do Sena-
quando em 90, 91 instaurou esses processos e decla- do permitisse, ele, contra tudo isso, enviou xerox des-
raram regulares. E ele efetivamente prevaricou, pas- sas operações ao Ministério Público para processar
sou dos limites da sua autoridade. E é nesse sentido, criminalmente os responsáveis. Então, ele, o Altino
Sr. Persio Arida, quero que o senhor entenda que aqui Cunha, pediu ao Ministério Público que instaurasse
não há nenhuma acusação ao senhor, até porque o um inquérito, reconhecendo o Tribunal que as ARO ti-
senhor não tem nada a ver com isso, mas o que eu es- nham sido corretas e legítimas. Isso foi a resposta do
tou querendo dizer é o seguinte: que houve muito próprio Tribunal. O Tribunal disse o seguinte: "Não, as
mais do que uma intenção simplesmente de sanear o ARO foram legítimas". Então, agora, ele fez isso à
BANESPA, ou até mesmo de dar ao BANESPA um época da sua administração. O senhor tinha conheci-
destino simplesmente técnico. Na minha opinião o mento disso ou não?
que houve foi uma intenção política. Uma intenção po- O SR. PERSIO ARIDA - Nunca tive conheci-
Iítica não sei de quem, nós estamos tentando averi- mento. Sei que o Dr. Altino Cunha, em nome do Con-
guar. E o senhor, como Presidente à época, soube selho Diretor, fez várias modificações ou informações
pelo menos dessa intenção dele, dessa atitude que ao Ministério Público, tive essa notícia, à medida que
ele teve? se defrontava com aquilo que lhe parecia irregularida-

O SR. PERSIO ARIDA - Devo dizer ao senhor o des. Nunca fiz qualquer interferência, nem no sentido
seguinte: conheci o Dr. A~ino Cunha em 86. Como fa- de determinar que assim fosse, no sentido de não de-
lei, fui Diretor da área bancária do Banco Central; o terminar, de determinar que não o fizesse. Porque de
Dr. Altino Cunha respondia, se não me falha a memó- novo entendo que a Diretoria tinha plenos poderes de
ria, pela Delegacia Regional do Banco, àquela altura. gestão. E tendo acompanhado de perto o trabalho
Fiquei acompanhando alguns trabalhos dele em dele em 86 tive sempre dele a melhor das impres-
1986, fiquei muito bem impressionado pelo Dr. Altino sões. Portanto, eu não tive conhecimento à época se-
Cunha... quer da notificação com relação a...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA _
Mas a minha pergunta... O senhor não teve conhecimento?

O SR. PERSIO ARIDA - Não, eu vou... é impor-
tante dizer como um funcionário diligente, bastante
duro na fiscalização, atento e conhecedor de todos os
detalhes. Portanto, a minha impressão que tenho
dele, pelo menos, tive muito mais contato com ele em
86, até, do que no período de 1995, mas a minha im
pressão dele é de um extraordinário funcionário do
Banco Central. Quanto à questão em si nunca obtive
da parte dele qualquer indicação que tivesse qual
quer intenção política por detrás de seus atos como
Conselho Diretor. Não sei julgar a questão em si, não
sei como o Dr. Altino conduziu nem saberia justamen
te por ignorância fatual minha julgar a questão...

O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA 
Então, vou lhe dizer...

O SR. PERSIO ARIDA - ... mas nunca ouvi da
parte dele que denotasse uma intenção política dele
nessa matéria.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não há vos pessoais, não lembro exatamente em que mo-
crime nenhum... mento. Eu pedi a ele que ficasse porque justamente

O SR. PERSIO ARIDA - Nunca... diante da minha preocupação com o BANESPA en-
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Estou to- tendi que a substituição sempre cria alguma forma de

mando a liberdade de fazer perguntas por aí porque atrito, alguma ilação indevida etc. Pedi a ele que ficas-
estou sentindo que o senhor está sendo, além de mui- se. Ele me disse que ficaria enquanto eu ficasse. Foi a
to firme, muito sincero com a Comissão. Por isso eu resposta dele. Eu tomei a decisão de saída sem co-
estou fazendo esse tipo de pergunta. Ele veio aqui, e municá-Io; aliás, só comuniquei a muito poucas pes-
no seu depoimento, salvo muito engano não tenha soas. Ele disse, claramente, falou: "Puxa, vida!" -Iem-
sido ele, mas eu tenho quase certeza absoluta - e os bro até dos termos - "Você se comprometeu comigo.
membros da Comissão vão ouvir a minha pergunta e Você está saindo antes que eu, e eu que queria sair
vão lembrar se foi ele ou não -, que ele disse que ti- antes que você". Ele próprio pediu para sair quando
nha amizade muito forte com o senhor e que só saiu eu também estivesse saindo. Eu disse a ele, fiz um
do BANESPA porque não aceitou a sua saída do Ban- pedido para que ele ficasse, porque, enfim, o novo... E
co Central. Que quando soube que o senhor estava conversasse com o novo Presidente do Banco Cen-
pedindo a saída do Banco Central ele não quis mais trai, Dr. Gustavo Loyola. Os dois são colegas de carre-
ficar à frente do Conselho do BANESPA. Não foi mais ira do Banco Central. Os senhores sabem que eu não
ou menos isso que ele disse aqui? sou funcionário de carreira do Banco Central. Inclusi-

O SR. PERSIO ARIDA - Por isso que digo... ve para não dar a impressão de qualquer descontinui-
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ O que me dade na administração. Isso foi exatamente o que se

deu o estalo, agora, foram as datas. Por quê? Porque passou.
ele não foi nomeado pelo senhor para dar aquele tipo de O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu só fiz
colocação que era uma pessoa de confiança do senhor essa pergunta, não porque há nenhum tipo de crime
e que quando o senhor saiu não tinha mais razão de ele em jantar ou não... Eu fjz essa pergunta, porque a im-
ficar. É por isso que estou fazendo a pergunta para o Se- pressão que me deu é que, naquele momento, ele era
nhor. uma pessoa nomeada por altíssima confiança do se-

O SR. PERSIO ARIDA - De fato. Então, vamos nhor. Foi essa a impressão que para mim está escla-
aos fatos. Do ponto de vista da amizade, que, como recida agora. A outra impressão que está me deixan-
falei, é um termo que tem definições amplas, se o se- do com muita dúvida, que é a respeito do balanço, é
nhor pergunta amigo dele no sentido de... que há a necessidade, sempre, de se colocar que

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- É porque aguardáv~~os a decisão da direção do Banco Cen-
amigo é uma maneira simpática que eu coloco uma tr~1. A ~eclsao. O ~~nco Central não tomava decisão,
pessoa... nao faZiam. A declsao do Banco Central acontecia... E

O SR. PERSIO ARIDA - Não, eu... é o seguin- o senhor está-me c~locando, t.ecnicamente, muito
te... eu não me recordo de... bem colocado, que nao dependia do Banco Central

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ A I _ para ~e fazer a~uilo. Mas há necessidade do Conse-
_ _ s r~ a lho Diretor de ficar colocando a culpa no Banco Cen-

çoes ~om o. tempo... nao separo colega de amigo, traI. Por isso eu pedi a Lei d S A h
tudo vira amigo. " _ as..:. ~ que o sen or s~

_ _ referiU e de que, ate entao, eu nao tinha me apercebl-
O SR. PERSIO A~ID~ - Nao, eu nao me reco~- do e que, obviamente, nenhum depoente, porque eu

do, por exemplo, de ter Ido Jantar c~m ele, como aml- não sei por que muitos ficam com receio de serem se-
go~, ou term~s. nos encontrado n? fim de sema~a, ou guros e darem as informações tão bem quanto o se-
c<:lsas que tipicamente caracterizam uma amizade. nhor está-nos ajudando. Só para deixar para os ou-
Nao me recordo. Acho que nunca... nunca aconte- tros membros da Comissão, a Lei n° 6.404, no seu art.
ceu... 132, é clara: "Anualmente, nos quatro primeiro meses

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas não seguintes ao término do exercício social, deverá ha-
foi... ver uma assembléia geral para:". Isso é o art. 132, in-

O SR. PERSIO ARIDA - Tive a experiência com ciso, I: "Tomar as contas dos administradores, exami-
ele, como falei, no ano de 86, aliás, uma experiência nar, discutir e votar as demonstrações financeiras". Aí
muito boa. Quando assumi o Banco Central fiquei tem outros: segundo, terceiro e quarto. Depois vem o
tranqüilo ao saber. .. ao vê-lo à frente da Comissão Di- art. 133: "Os administradores devem comunicar até
retora. Ele, por uma vez, pediu-me para sair por moti- um mês antes da data marcada para a realização da
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assembléia geral ordinária, por anúncios publicados Ircitas. Porém, na sua avaliação, não eram boas ope-
na forma prevista no art. 124, que se acham disponí- rações financeiras. Mas eram lícitas! Agora, então, é
veis dos acionistas". Inciso 11: liA cópia das demonstra- importante dizer que, na sua gestão, houve um des-
ções financeiras". Ou seja, o balanço tinha que ser mando, porqueo Sr. Altino Cunha tomou essa atitude,
apresentado até três meses! Mesmo que a lei do sonegou documentos quando enviou, e, embora o se-
RAET não determine o prazo exato, a Lei das S.A. de- nhor não tenha sabido, eu quero que o senhor tome
terminava. Ou seja, eles tinham que ter começado conhecimento disso agora. Não vai mudar nada, mas,
imediatamente, como determina a lei do RAET, po- pelo menos, o senhor vai saber desse detalhe. Então,
rém, não podiam ter tido um prazo maior do que três eu queria até colocar isso para que o senhor ponde-
meses, que é o da Lei das SA Portanto, quero dizer rasse, porqueo Sr. Altino Cunha não foi tão correto na
que a explicação do senhor foi muito boa, a ponto de maneira de conduzir, e eu concordo com o Relator
nós entendermos que, independente de o Banco quando diz que ele que tinha efetivamente a respon-
Central tomar uma posição, através da sua Diretoria, sabilidade, e não VSa.
de como deveria ser colocada a dívida de São Paulo O SR. PERSIO ARIDA - VExa. apenas me per-
no balanço, tinha que ser feito até três meses após o mita duas observações. Primeiro, ponderar que a no-
término do ano o balanço e apresentado aos acionis- ção de um certo desmando na minha administração
tas do BANESPA, o que não aconteceu. não me parece, talvez, uma maneira adequada de

O SR. PERSIO ARIDA - Eu gostaria de ponde- descrever a coisa, uma vez que a administração do
rar a VExa. apenas o seguinte: de um lado, como fa- Banco Central do Brasil é separada da administração
lei, reitero que sempre tive confiança no Dr. Altino Cu- do BANESPA, e a administração do BANESPA, pelo
nha, pela minha experiência profissional com ele, e, RAET, tem plenos poderes de gestão. Então, talvez
segundo, simplesmente é uma manifestação de hu- tenha sido... me parece a palavra um pouco...não uma
mildade minha aqui, no sentido de que eu não sou ba- descrição adequada dos fatos.
charel, eu não tenho a certeza... Eu fui muito cândido O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
e muito verdadeiro ao dizer para o senhor aqui o que Mas o senhor não teve conhecimento algum mesmo
foi o entendimento meu naquela ocasião... dessas...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor O SR. PERSIO ARIDA - Não tive conhecimento
tem sido verdadeiro. Eu não estou tendo nenhuma dú- e devo dizer também ao senhor que a percepção que
vida. Ao contrário, o senhor está-me dando... as operações ARO eram operações legais... Eu nem

O SR. PERSIO ARIDA - Mas eu não tenho... sei de onde é que me veio essa informação, se foi da-
Veja bem, do ponto de vista dos trabalhos da Comis- quele momento ou de momentos posteriores. Hoje é a
são, essa é uma questão jurídica complexa, talvez impressão que eu tenho. Não sou... Enfim, é uma
haja outros aspectos a serem analisados. questão jurídica, antes de mais nada. Não é uma

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obrigado. questão opinativa, e talvez até seja uma questão já
O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA - transitada em julgado e já decidida. Não sei. Não sa-

Eu gostaria de continuar as minhas perguntas. Sr. beria dizer ao senhor,. seria f?lso se dissesse que
Persio Arida, é importante dizer o seguinte: que, à ess~ era o meu ~ntendlment~ a época. ou se é ~ en-
época da sua gestão, como o senhor está dizendo aí, tendll~ento que vim a ter ~epol.s. Mas a Informaçao de
o senhor admirava muito o Sr. A/tino Cunha e prezava que disponho, embora nao saiba exatamente de que
muito a sua maneira de cumprir as suas obrigações. data ela vem, é de que as operações eram operações
Eu não sei se o senhor sabia, mas é importante que o regulares.
senhor saiba que essa atitude dele, deliberada, de O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA -
enviar, efetivamente, o xerox das operações ARO Eu quero até terminar a minha argüição, Sr. Presiden-
para incriminar os administradores, à época das ope- te, dizendo que eu estou muito satisfeito, porque, pela
rações ARO, foi totalmente, veementemente repudia- primeira vez, o depoente foi sincero naquilo que colo-
da, tanto pelo Procurador Regional da República cou, respondeu as perguntas diretamente, até discor-
quanto pelo Desembargador Federal. Por quê? Por- dando de alguns comentários, o que não vinha acon-
que ele sonegou documentos importantes. Quando tecendo até agora, e, por hora, sinto-me satisfeito.
ele enviou esse xerox, ele sonegou documentos que Acho que as minhas dúvidas não foram totalmente
seriam importantes na análise e na conclusão de que aclaradas, mas, pelo menos, nós temos aí alguns in-
as ARO eram legítimas. Eu fico contente de ter ouvido dícios de respostas, e, se eu tiver alguma pergunta,
do senhor que as ARO eram legítimas, que elas eram posteriormente voltarei a fazê-Ia.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu agradeço ao Deputado Lamartine Posel
la e passo a palavra à Deputada Yeda Crusius.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Parlamentares desta CPI, neste
seu depoimento, Persio Arida relembra posições que
ocupou em postos públicos já em 86; foi o caso espe
cífico aqui lembrado. Eu quero dizer que, na minha
lembrança, desde 84, as propostas escritas e debati
das, através da nossa Associação dos Centros de
Pós-Graduação em Economia, analisavam uma ino
vadora proposta de como construir a estabilidade.
Eram tempos de Diretas Já e eram tempos em que o
seu trabalho, junto com outros - eu vou citar André
Lara Rezende e Francisco Lopes -, colocava a neces
sidade de que, em democracia, sob condições de li
berdades democráticas, se construía a estabilidade
da moeda, a partir da construção bem complicada de
como é que se fazem os preços, mas de transforma
ções estruturais vigorosas. Desde então, e é desde
84, que se vem buscando a construção dessa estabi
lidade. E as pessoas que colaboraram na construção
das idéias, formularam os projetos estiveram e estão
presentes na sustentação do projeto de estabilidade
do País. Mas, como o depoente mesmo disse, história
é passado. Então, a história está construída com os
seus resultados e novos desafios. Foram os novos de
safios encontrados em 1995 que o trazem a esta Co
missão. A sua participação, durante o período RAET,
na busca da construção da estabilidade. Vou ser bas
tante ... mesmo porque tenho essa questão cândida e
verdadeira a fazer em relação ao seu período, en
quanto houve intervenção no BANESPA, o seu perío
do enquanto Presidente do Banco Central. Nós sabe
mos que para construir a estabilidade é preciso apon
tar soluções que sejam duradouras e não algo que
custe hoje e possa ser revertido logo adiante, que foi o
caso, na sua exposição, acerca das diversas alternati
vas pelas quais se buscava, no regime de administra
ção especial temporária, dar uma solução para o
BANESPA. Inclusive, acompanhamos sempre muito
de perto, com a idéia de que pudesse o BAN ESPA ser
devolvido ao Estado. Mas, com uma administração
modificada, como foi aqui colocado, uma administra
ção compartilhada, propriedade privada, convivendo
com propriedade do Estado e com acionistas do Ban
co, mas sempre sujeitos a um juízo, isto custa. A mi
nha questão é que, dentre as alternativas mais tarde
decididas, como a federalização e depois a privatiza
ção, a administração compartilhada buscava devolver
ao Estado, porém, modificada a administração geral
do Banco. Então, havia alternativa de devolução ao
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Estado, mas não nas condições anteriores pelas qua
is o decreto de regime de administração especial tem
porária teve que ser editado. Cada uma das alternati
vas gera um custo para o caminho de construção da
estabilidade. Então, eu lhe pergunto: na sua proposta
original, que estava sendo trabalhada enquanto se
buscava decidir se haveria ou não a decisão de provi
sionar os créditos do BANESPA contra o Estado, ha
via uma alternativa de devolução ao Estado. A minha
pergunta é bem objetiva. Depois foi feita a federaliza
ção. A federalização a gente sabe quanto custou aos
cidadãos e aos contribuintes brasileiro. Sabemos o
quanto custou, isso tem sido inclusive palco de várias
críticas quando se esquece que a soma dos esquele
tos faz a grande parte do crescimento da dívida sobre
o PIB que temos hoje no Brasil, um dos esqueletos, o
BANESPA. Poderia o depoente me dizer quanto seria
o comprometimento das receitas do Estado de São
Paulo, do PIB do Estado de São Paulo, se a solução
de devolução fosse aquela que poderia ter sido cons
truída como uma solução para o BANESPA? Qual é o
comprometimento que o Estado de São Paulo e, por
tanto, o cidadão, a cidadã, o contribuinte do Estado de
São Paulo teria que arcar em relação a toda uma tra
jetória de retorno ao equilíbrio do Estado, contando
com o Banco sob a sua administração?

O SR. PERSIO ARIDA - É uma questão difícil a
que V.Exa. coloca. A alternativa da federalização, que
foi finalmente adotada claramente ao permutar a dívi
da Estadual por dívida Federal e ao conceder condi
ções de financiamento mais longas, em si não causa
nenhuma distorção. Mas, quando tem juros mais bai
xos e dependendo do prazo, claramente causa uma
distorção, no sentido que a União tem, capta dinheiro
a um determinado volume e empresta ao Estado de
São Paulo, em última análise, a uma taxa menor. Des
culpe. Então, evidentemente existe um custo da fede
ração associado à solução do BANESPA claramente.
Na solução que eu havia aventado, havia, de um lado,
50% seriam lastreados por ativos do Estado, que não
envolve, portanto, nenhum custo para, digamos as
sim, a União com tal, e 50% seriam refinanciados a
longo prazo. Nós nunca chegamos, infelizmente, a um
acordo de qual era a taxa, mas o pressuposto é de
que seria uma taxa atrativa. Sob a hipótese, virtual no
caso, que a taxa de 50% da proposta, como havia
conversado com Mário Covas, fosse igual à taxa que
de fato foi acertada pelo conjunto como um todo, aí,
sim, se poderia dizer que a solução que eu estava dis
cutindo com o Governador Covas envolveria a meta
de, digamos, do custo que envolvia a federalização.
Noto, no entanto, que a federalização foi bem-sucedi-
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da do ponto de vista precípuo do Banco Central, por
que, uma vez federalizado e depois privatizado, os
problemas de liqüidez desapareceram, até onde eu
saiba. A proposta que eu havia discutido com o Go
vernador Mário Cova não chegou a ser implementa
da. Então, temos aí uma comparação difícil: uma pro
posta contra a outra. Me parece claro que a proposta
que eu tinha conversado com o Governador Mário
Covas tinha um custo para a União menor do que a
proposta que finalmente vingou. Por outro lado, se a
proposta que eu tive com o Governador Mário Covas
teria de fato chance de ser implementada com suces
so na prática ou não nós não sabemos. A proposta
que foi implementada mais tarde pelo meu sucessor
foi bem sucedida. Eu estou ponderando apenas os
prós e os contras, porque pode parecer, através da
pura comparação do efeito do subsídio do esqueleto
sobre a União, que a minha proposta era melhor do
que a proposta do Or. Gustavo Loyola. Mas eu noto
que a proposta do Gustavo Loyola implementada e
resolveu ser bem-sucedida. A minha proposta, o meu
julgamento à ocasião é que ela tinha chance de ser
bem-sucedida, mas evidentemente ela envolvia mais
riscos do ponto de vista de liqüidez do que a proposta
que foi finalmente adotada pelo Or. Gustavo Loyola.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Nesse
mesmo sentido e de novo vinculando a pergunta a um
dos principais formuladores do caminho da estabilida
de brasileira, que finalmente veio sendo construída
em meio a crises sucessivas internas e externas da
mais diversa ordem, mesmo em meio à crise mexica
na de 1995 , que foi o primeiro teste. Então, a pergun
ta é exatamente uma autoridade que fez a prática,
desde 1984, contrapor-se a uma idéia, e a idéia aqui
colocada foi a idéia da alternativa da administração
compartilhada, devolução ao Estado com gestão dife
rente e propriedade diferente, já que passaria de 66 a
51% a propriedade do Estado, e uma novidade cha
mada juízo arbitral, ainda não muito testada dentro do
País à época de sua proposta. Mas é mister aqui bus
car tentar comparar as duas alternativas em seus
custos, porque a alternativa da federalização distribu
iu a todo e qualquer brasileiro e brasileira a conta do
Estado de São Paulo. Enquanto que a administração
compartilhada faria recair ao cidadão e à cidadã pau
listas o custo do saneamento do Banco. Então, eu cre
io que comparar as duas alternativas é comparar uma
idéia com uma realização, que já é história e, portan
to, já é passado. Mas, na sua exposição, chamou
atenção e foi muito tratada aqui a alternativa da admi
nistração compartilhada, mas não foi aqui apontado o
custo efetivo do sucesso do saneamento do

BANESPAcontra uma idéia. Eu apenas quero aqui re
forçar que, na administração compartilhada, na busca
de tentativa de solução durante a sua gestão no Ban
co Central, os custos recairiam sobre o Estado de
São Paulo, enquanto que, na federalização, assim
como nas outras transformações estruturais de enti
dades e instituições que não funcionavam bem, foi re
partido por todo o País o custo do conserto. Mas, du
rante esse período em que se discutia a solução para
o BANESPA - e eu creio que aqui está um ponto cen
trai no qual se apoia o pedido de CPI que hoje se reali
za -, essa história do balanço, como se, em regras re
gimentais, como se, em decretos, se pudesse dizer
que se faz uma data e alguém assina um novo balan
ço, antes da solução duradoura ter sido decidida. E a
solução duradoura não se constrói da noite para o dia.
Então, tenho algumas questões em relação a essa
questão do balanço. Comprometimento, eu acho que
eu fico satisfeita com a sua resposta. Eu acho que ao
Brasil cabe saber que o Brasil inteiro arcou com o cus
to do saneamento do BANESPA e não qualquer outra
alternativa que devolvesse ao Banco essa mesma
instituição. A falta de publicação do balanço, enquan
to se decidia pela ahernativa de solução para o Ban
co, trouxe prejuízos efetivos para o Estado de São Pa
ulo?

o SR. PERSIO ARIDA - V.Exa. coloca uma sé
rie de questões aquLUma delas foi bem colocada,
evidentemente, a federalização envolve, digamos as
sim, o compartilhamento por todo o País, não só pe
los cidadãos paulistas, da questão do BANESPA, não
tenho a menor dúvida sobre isso, dada pela diferenci
ai de juros. Mas, a bem da verdade, devo dizer que
também a proposta que conversei com o Governador
Mário Covas envolvia que metade da dívida fosse
também, de certa forma, tivesse o custo compartilha
do com todos os contribuintes, não só os paulistas,
posto que o Governador argumentou que só teria
condições polfticas de lastrear, no máximo, metade
da dívida. Ou seja, dos nove e tantos bilhões de endi
vidamento, ele só teria condições políticas de lastrear
metade disso. Então, a minha também envolvia, diga
mos assim, esse compartilhamento, embora numa
escala menor. A questão específica do balanço...

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Só
para lhe interromper, então, se me permite, porque aí
eu acho que nós terminamos essa parte, com a pro
posta de administração compartilhada, como descrita
pelo depoente e aqui historiada pela história vivida do
próprio depoente com o Governador Mário Covas, a
União e, portanto, todos os brasileiros, arcariam com
metade do custo, mas não teriam um banco.



da.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Está satisfeita?
A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Eu

acho que eu mereço a palavra também e a ela eu
acho que o microfone deve estar aberto...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, está aberto.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Mas
creio que foi uma falha de papel colocado aí em cima.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, não, não. Não é nem isso, a falha é do
microfone de VExa., não é desta Mesa.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Não. Eu
acho que a culpa não cabe ao meu microfone, mas
essa discussão tecnológica não cabe também ao es
copo dessa CPI. Entretanto, durante alguns segun
dos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas de qualquer forma fica ..

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - ...eu
não tive a palavra garantida e agora eu a tenho atra
vés do microfone.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Fica ressalvado que não foi por obra e graça
desta Presidência, Deputada.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Eu
sempre tenho segurança de aqui o será. Se a história
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O SR. PERSIO ARIDA - Com metade do custo, quer analista de balaço saberia que os créditos são
ou seja, ela também... créditos de longo prazo. E, portanto, a informação so-

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Mas bre o balanço, na minha opinião, não é nem um enten
dimento, é mera opinião, naquele contexto teve uma

não teriam um banco? conseqüência "negligível" sobre o preço da ação, que
O SR. PERSIO ARIDA - Não teriam um banco. seria a melhor maneira, digamos, de medir a eficiên-

Claramente. Com relação à questão posta por VExa. cia, o impacto efetivo de uma medida. Em tese, algo
sobre publicação do balanço, eu teria de historiar um que econometricamente se poderia tentar resolver,
pouco o meu entendimento. Primeiro, a questão que comparando o BANESPA a um grupo similar de ban-
foi colocada, que motivou o RAET foi intrinsecamente cos e fazendo o controle de outras demais variáveis. A
um problema de liqüidez, não um problema de patri- minha impressão é que o BANESPA, como falei, está
mônio do Banco. Segundo aspecto é que, em circuns- numa circunstância tão especial, tão claramente di-
tâncias normais, muitas vezes a não-publicação do versa, ainda mais tendo notícias de tratativas com o
balanço - aí precisamos ver os prazos legais, assem- Governador que apareceu nos jornais, esse próprio
bléia e essa coisa - causaria estranheza etc. No caso modelo compartilhado foi noticiado à época. A minha
do BANESPA, estamos falando de uma circunstância impressão é que o efeito da não-publicaçã? do balan-
especialíssima. E, se puder dar uma opinião a VExa., ço sobre a ação foi praticamente irrisória. E um pouco
a minha opinião é que a não-publicação do balanço a minha opinião. Deixo aqui registrado, não tem mais
teve conseqüência "negligível", desprezível sobre os força do que status de uma opinião, mas é claramente
negócios da sociedade. Em tese, é até possível aferir a minha opinião a respeito. (Pausa na gravação.)
isso. Trata-se de fazer algo laborioso, tecnicamente O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
intrincado, mas o estudo econométrico, comparando Fleury) _ Pois não, Deputada.
o BANESPA com o grupo de bancos similares, entre, A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS _ Obriga-
digamos, se for o prazo de três meses, entre março
e... - entendo que o balanço, enfim, a liminar, a coisa
toda foi em agosto -, entre março e agosto, ter feito o
controle de outras variáveis para ver se residualmen
te tudo o mais constante, a inexistência de balanço
provocou sobre o preço da ação um efeito muito da
noso. A minha impressão academicamente interes
sante é que o assunto foi claramente menor. É muito
comum, por exemplo, se observar - e falo aí do mun
do privado - algumas instituições são mais conserva
doras que outras no balanço e constituem mais provi
sões. O que acontece é a instituição que constitui
mais provisões tem o seu valor patrimonial diminuído
em relação à que constitui menos provisões natural
mente. Só que, no fundo, os analistas olham a nature
za das provisões e levam isso em conta. Muitas ve
zes, o preço de mercado não se altera, que é o que
importa em última análise, e o que aparece é que al
gumas instituições têm múltiplo de valor de mercado
em relação ao patrimonial muito alto, mas, no fundo; é
que são muito conservadoras. Outras têm múltiplo
menor, o valor patrimonial, portanto, é relativamente
mais alto, só porque são um pouco menos conserva
doras. O que digo aqui é que os mercados são muito
mais freqüentemente inteligentes do que nós próprios
imaginamos, e as questões de "provisionamento" são
percebidas atentamente. Qualquer analista do Banco
saberia que, só olhar os balancetes, os balanços in
termediários etc., que existe uma concentração ex
pressiva de créditos com o Banco de São Paulo, qual-
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é passado, o presente requer que eu faça ao depoen
te uma pergunta técnica que eu considero da maior
relevância. A solução dada ao BANESPA foi uma so
lução que apresentou os custos que nós podemos
historiar, calcular, explicitar, divulgar, e ela, afinal,
está dada. Quando nós somos chamados a dizer o
que se que passa nessa CPI, argumentação de um
lado, argumentação de outro, de um Parlamentar, de
um partido político, há sempre uma questão que nos
é colocada como se sobre a solução dada, que foi, em
primeiro lugar, a socialização dos custos de sanea
mento do BANESPA, que foi para todo o Brasil, em
segundo lugar, a sua privatização, como se a solução
final dada, que é a privatização do BANESPA, fosse
em si do mal. É assim colocado sempre, como se o
processo de regime de administração especial tem
porária que recaiu sobre o BANESPA, a discussão
profícua, intensíssima e pública de qual seria a solu
ção a ser dada depois desse regime de administração
especial, que resultou ser a federalização e, depois
da federalização, a privatização, como se fosse algu
ma coisa do mal. Eu lhe pergunto e tenho segurança
de não estar pedindo mais do que o mesmo compor
tamento cândido e verdadeiro, que até agora o depo
ente tem mostrado frente a esta Comissão Parlamen
tar de Inquérito: a privatização do BANESPA, ela em
si causa prejuízos à economia paulista ou à economia
brasileira?

O SR. PERSIO ARIDA - Essa pergunta de
VExa. é muito oportuna. Como falei, a solução que
havia contemplado do Governador Covas foi diferente
da solução de fato adotada. Existiu, sem dúvida algu
ma, um elemento de ...um custo social sobre a sociali
zação das perdas, como bem coloca VExa. Na minha
proposta também teria, mas em metade do tamanho
relativo, fazendo as devidas adaptações. Noto, no en
tanto, que a privatização tal qual foi feita, a contraba

'lançar esses custos de socialização, gerou um resul-
tado para a União muito expressivo. O banco foi ven
dido a um valor, que, acho que a mim e a todos que
acompanharam o banco, etc, foi muito surpreendente.
Então, acho que foi uma boa operação do ponto de
vista financeiro da União, na minha avaliação. E esse
ganho, os 7 bilhões, hoje já não lembro exatamente
do número pago pelo adquirente privado, contraba
lança alguma medida, para V.Exa. ver como efeito do
subsídio. Agora, do ponto do funcionamento do Esta
do, a minha impressão, não fiz nenhum estudo a res
peito, mas a minha impressão é que o não acesso ao
BANESPA em nada dificultou a gestão do Governo
Covas e em nada está dificultando a gestão do Gover
no Alkmin. Na verdade, a gestão pública se manifesta

das suas maneiras adequadas, independente da pre
sença ou não do banco. Isso, a meu ver, à observação
do que acontece em São Paulo, depois de um proces
so que foi muito traumático a todos os envolvidos,
digo aqui, de ex-administradores, pessoas do Banco
Central, pessoas de mercado. Foi um processo, como
um todo, muito traumático. Mas o resultado final, se
esquecermos os traumas da transição, me parece ex
traordinariamente positivo. Do ponto de vista do Ban
co Central, não existe mais a perspectiva dos emprés
timos de liqüidez e, portanto, o problema da expansão
monetária, que era o elemento crítico do ponto de vis
ta do Banco Central. Do ponto de vista do Estado, a
minha impressão, ao menos até por declarações dos
Governadores, é que a inexistência do banco não afe
tou de forma nenhuma a pletora de instrumentos à
disposição do Estado para concatenar e consubstan
ciar suas políticas sociais. Portanto, eu olho a privati
zação do BANESPA, esquecendo todos os traumas,
custos, etc., mas como resultado, só que o resultado
parece que está melhor agora do que estaria com o
BANESPA nas mãos estatais. É um pouco a minha vi
são que faço questão de compartilhar aqui com
V.Exa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Deputa
da Veda, me permita um aparte só para ampliar um
pouco a pergunta da senhora? Eu sei que é bem sub
jetiva a resposta que o senhor pode me dar. Eu acre
dito que seja bem subjetiva. Mas, se o senhor pudes
se me dar, mesmo que seja subjetiva, quais eram os
custos e os riscos nas três opções que existiam? Ou
seja, a opção de continuar do jeito que estava e o
Banco Central não decretar o RAET. Decretada o
RAET, a devolução para o Governo do Estado, do
banco, e a federalização que teve o custo que teve,
que é sabido porque foi o que aconteceu, obviamente,
foi o que todos nós ficamos sabendo. Então, qual era,
naquele momento - óbvio que instituição financeira
ela está bem hoje, amanhã é outro momento -, na
quele momento, quais eram os riscos de cada uma
dessas três opções e os custos estimados que se
gastariam para uma dessas soluções?

O SR. PERSIO ARIDA - VExa. aponta três
questões. A primeira é se o Banco Central não...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não ti
vesse entrado em intervenção.

O SR. PERSIO ARIDA - Não tivesse decretado
o...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - RAET.
O SR. PERSIO ARIDA - O RAET. Embora, de

novo, eu não estivesse no Banco Central à época, o
meu entendimento é que a dependência do
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BANESPA em relação aos empréstimos de liqüidez
foi crescente. Como falei, não foi um evento de um de
terminado dia. Foi um processo, na verdade. A obriga
ção do Banco Central, evidentemente, é praticar a in
tervenção antes de o processo chegar a um ponto
que se torne irreversível. Ou seja, você tem que bre
car, se me permite uma figura aqui de retórica, tem
que brecar o processo antes de cair no precipício,
porque depois também não adianta. E, ao que enten
do, a intervenção foi quase que forçada compulsoria
mente porque não havia garantias suficientes. De tal
sorte que, naquele momento, o Banco Central tinha
duas alternativas: a liqüidação extra-judicial e o regi
me do RAET. E aí, eu diria a V.Exa., não há a menor
dúvida de que o RAET é melhor solução do que a li
qüidação extra-judicial. Você fazer uma liqüidação ex
tra-judicial numa instituição daquele porte, naquele
momento, que era um momento de fragilidade, como
lembrou a Deputada Veda Crusius, era um momento
ainda sujeito à crise do México, no início, nos primór
dios para uma estabilização, a liqüidação extra-judici
al teria sido claramente uma decisão equivocada.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O custo
seria ...

O SR. PERSIO ARIDA - Muito maior que o
RAET. Não, eu não sei...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não se
ria só do BANESPA, seria em relação à credibilidade.
É isso?

O SR. PERSIO ARIDA - Não, inclusive, como
falei a V.Exa., a maneira mais simples de liquidar um
programa de estabilização é conjugar uma crise cam
biai com uma crise bancária. Essa é a fórmula infalível
para decretar a morte do programa de estabilização,
e o Real não seria exceção. Nós já tínhamos a crise
cambial. A decretação de uma liqüidação extra-judici
al no BANESPA provocaria repercussões em cadeia
em todo o sistema bancário, uma fuga de depósito, e
certamente seria o fim do programa de estabilização.
Então, entre as duas opções que existiam, que eram
factíveis ao Banco Central, não tenho a menor dúvida
de que a opção do RAET foi a melhor. Resta outra
questão que seria comparar o que estava pensando
com o acordo que havia feito com o Governador Co
vas com a solução que, de fato, foi implementada.
Como eu digo, é uma comparação difícil, porque uma
ao que foi feito na prática e a outra era teórica. Tinha
sido conversada, melhor dizendo, mas não tinha sido
implementada. Em tese, o custo da socialização de
perdas, como bem menciona a Profa. Veda Crusius, a
socialização de perdas teria sido menor na alternativa
que eu estava sugerindo. Por outro lado, a alternativa

que foi usada de federalização com permuta integral
da dívida é uma alternativa muito mais clássica, muito
mais convencional. Então, do ponto de vista de aceita
ção e viabilidade, ela tende a ser menos arriscada do
que a alternativa que eu próprio estava sugerindo. De
tal sorte, que é difícil a comparação. Eu diria que o cus
to, o subsídio, digamos assim, a socialização de per
das seria menor na minha alternativa, mas o risco de
insucesso seria maior na minha alternativa também.
Como ponderar um contra outro é um exercício contra
factual que, até academicamente interessante, mas
não teria como responder aqui para o senhor. Esses
são os prós e os contras.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obriga
do, mas é importante porque, entender... Porque eu
não... A Deputada Veda Crusius colocou, não existe a
interpretação que vem para o bem ou vem para o mal.
Mas eu acredito que, nessa questão do BANESPA, a
discussão tenha que ser técnica. Houve o RAET. A lei
permitia? Com dívida ou sem dívida, o Banco Central
podia? Esse é o questionamento que eu, como Rela
tor, acho que devo fazer. Por isso que eu perguntei
isso para o senhor. Então, o senhor acabou de me di
zer e de me ajudar a interpretar que, se não tivesse o
RAET, apesar de o banco poder ficar na situação que
estava, obviamente, o custo para o País seria radical
mente maior do que com a decretação do RAET. Por
que, na verdade, o BANESPA tem que ser discutido
com etapas, antes do RAET, a decretação do RAET,
depois com administração sobre o RAET, depois a fe
deralização. Se a gente discutir a federalização, nós
vamos criar uma confusão e não vamos entender
nada. Por isso que eu fiz a pergunta e agradeço ao se
nhor a resposta.

O SR. PERSIO ARIDA - Se VExa. me permite
uma última observação, Excelência...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Claro.

O SR. PERSIO ARIDA - Daí a importância des
se fator que mencionei, que é o perfil da deterioração
de liqüidez do banco. Porque uma coisa é o banco
que um determinado dia fica i1íquido e pede emprésti
mos de liqüidez ao Banco Central. Isso é o que pode
acontecer a qualquer instituição. A instituição pode
ser vítima de um boato ou de uma corrida sem motivo,
enfim, coisas que acontecem no dia. E a função de
emprestador de última instância do Banco Central é
justamente essa. Mas a informação de que disponho
é que, na verdade, houve um processo gradual de de
terioramento da liqüidez do banco a tal sorte que, o
que começou como 100 milhões de reais, 200 mi
lhões de reaís, terminou em 5 bilhões e 600, com o
agravante da falta de garantias. Então, é essa sítua-
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ção que precipitou a decretação do RAET, que, no
meu entender, foi certamente preferível à alternativa
que seria a liqüidação extra-judicial.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obriga
do. Obrigado, Deputada Veda.

A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Obriga
da. Certamente, como esta é a Casa da palavra, as
palavras têm que ficar muito claras. E eu quero reafir
mar a maneira pela qual eu coloquei a questão. De
fensora como eu sou de um projeto que busca cons
truir a estabilidade, e até por força da profissão, sa
bendo como isso deva ser feito a partir do campo da
economia, a racionalidade impera tanto na nossa pro
posição quanto na nossa defesa de um programa de
estabilidade. E assim é a racionalidade. Os nossos
opositores, sim, é que buscam apensar a cada atitude
que compõe a construção da estabilidade como algo
do mal. Então eu quero deixar bem claro ao Sr. Rela
tor, ao Sr. Presidente, que muito antes, pelo contrário,
justifico, apóio, debato cada ação de construção de
um projeto de estabilidade sob condições de raciona
lidade. E eu acho que foram essas condições de raci
onalidade que determinaram ao longo do caminho
qual devesse ser a solução do BANESPA, exatamen
te para que o risco da alternativa, administração com
partilhada com todos os atributos de gestão e de juízo
aqui colocados, o risco de uma reversão era muito
maior do que no caso da solução encontrada e hoje
testada pela história, que é passado. Nesse sentido,
eu agradeço e cumprimento mais uma vez não ape
nas pelas diversas funções que colocou o seu traba
lho à disposição da Comissão pública mas também
pela maneira sempre verdadeira como coloca os ar
gumentos e os seus conhecimentos sobre os fatos.
Obrigada.

O SR. PERSIO ARIDA - Eu queria agradecer a
V.Exa. as palavras a meu respeito e concordar com
V.Exa. integralmente, em particular na questão espe
cífica do BANESPA, onde eu vejo um longo processo,
um processo traumático, difícil para todos os atores,
sem dúvida, mas certamente um processo que fez
com que o País se tornasse muito mais moderno hoje
do que estava anteriormente. Então, nesse sentido é
um processo traumático, mas faz parte da construção
de uma modernidade. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputada Iara Bernardi, com a palavra.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Eu
gostaria de voltar a essa questão da proposta que es
tava sendo negociada com o Governador Covas. Evi
dentemente que não eram só decisões técnicas mas
também decisões políticas, e um governador do parti-

do do Presidente, do partido da situação. Muitas ve
zes aqui me parece que não se deu a devida atenção
às decisões ou às propostas políticas que o Governa
dor Covas tinha para São Paulo para sua administra
ção e onde o BANESPA entrava nesta proposta futura
de administração de São Paulo. E o Governador de
São Paulo tentou até a sua saída - o senhor me disse
que houve inúmeras discussões com o Governador 
na elaboração dessa proposta de suspensão do... de
devolver o Banco ao Estado de São Paulo, porque
essa era uma decisão política, além das questões
técnicas que o Governador tinha, e de continuar
usando o Banco do Estado de São Paulo como banco
de fomento ao desenvolvimento do Estado, que era
uma questão que nós defendíamos também pela im
portância que tinha o BANESPA para o Estado de
São Paulo, do que representou nas maiores obras do
Estado de São Paulo, e que poderia representar
numa administração Covas. Esse era o pensamento
do Governador que estava sendo compartilhado e
discutido e se estava procurando uma saída com o
Banco Central, que o senhor administrava na época.
O que aconteceu em tão pouco tempo que as deci
sões políticas e técnicas mudaram? O senhor esteve,
estava gestando essa proposta com o Governador
Covas até junho de 95. Em agosto mudou radicalmen
te a proposta, a forma como se encarou as dívidas
que o banco tinha, o Estado de São Paulo tinha com o
banco, as dívidas que deveriam ser cobradas, por
exemplo, de empresas particulares. Toda essa situa
ção mudou completamente, tanto por decisão técnica
como por decisão política. Como o senhor explicaria
essa mudança de rumo? Rumos técnicos e rumos po
líticos com relação ao futuro do BANESPA?

O SR. PERSIO ARIDA - Deixe-me dizer a
V.Exa., a minha impressão de leitura de jornais teria
que ser confirmada...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - O se
nhor também estava dando um direcionamento políti
co para a questão.

O SR. PERSIO ARIDA - Veja bem, V.Exa. colo
ca uma série de questões aqui. Primeiro, evidente
mente nas conversas com o Governador Covas havia
um componente político, desde a partida, onde o Go
vernador julgava que o Banco Central havia sido alia
do da administração anterior contra sua própria admi
nistração, e eu cuidei de argumentar que não via moti
vos para que essa interpretação valesse, mas o Go
vernador Covas já tinha, na partida, uma interpreta
ção política dos atos do Banco Central.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio mento, uma vez que precisaria de autorização da
Fleury) - Pela oportunidade de o depoente ter dito Assembléia e precisaria dar em garantia o controle de
isso, o meu pensamento é exatamente o contrário. várias companhias estatais, que é um processo sem-

O SR. PERSIO ARIDA - (Risos.) Pois é. Eu ar- pre politicamente difícil, no final, terminamos numa
gumentei para o Governador Covas, inúmeras vezes, solução que era meio a meio. Se VExa. me perguntar:
que a decretação do RAET não tinha sido feita com o Algum raciocínio embasa essa solução? Eu diria a
propósito de furtar do seu governo a possibilidade de VExa.: Não. O meio a meio foi uma solução de com-
administrar o banco, tinha sido ditada tecnicamente, promisso entre a minha vontade, que era pôr a zero
não era... seria falso construir ação do Banco Central para essa socialização de perdas, e a restrição políti-
numa base ex post partindo do princípio que o Banco ca do Governador, que de boa-fé e com a melhor das
Central deixou que o governador anterior adminis- intenções, falou: "Olha, tem um limite. Eu não posso,
trasse o banco livremente e tirou essa possibilidade eu não vou conseguir da Assembléia lastro para sus-
do Governador Covas. Essa leitura política me pare- tentar 100% dessa dívida, só consigo para 50%".
cia equivocada, talvez o Governador tenha outra leitu- Então, esse foi o elemento da conversa.
ra política adversa, e o meu entendimento é que a A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Essa
questão não é polftica... era uma saída.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Mas O SR. PERSIO ARIDA - Sim, nesse aspecto
o Governador Covas podia interpretar dessa maneira. houve claramente uma negociação, se a senhora qui-

O SR. PERSIO ARIDA - O meu entendimento é ser colocar dessa forma.
que não cabe uma leitura política, nem uma nem ou- A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Co-
tra, é minha opinião, mas enfim, nenhuma das duas meçou a votação no plenário, Sr. Presidente.
leituras, não conheço a leitura do Governador Fleury, . O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
mas o meu entendimento é que a decisão foi basica- Fleury) - Nós estamos em votação, os Deputados po-
mente técnica. Porém, na conversa com o Governa- derão votar e retornar. Nós vamos continuar a sessão.
dor, o Gvernador reiterou várias vezes que precisaria O SR. PERSIO ARIDA - Noto, no entanto,
do banco eventualmente para a implementação de quando VExa. coloca a questão de que o que foi real-
projetos ~ políticas sociais. E~ repet.i a ele o que falei mente implementado foi diverso do que havia sido
na sabatina do Senado, que nao havia nada de errado conversado, minha impressão da leitura de jornais, é
em o Estado ter uma agência de desenvolvimento ou que a administração seguinte do Banco Central jogou
contratar um banco para implementaç~o, porque ~ui- a solução que havia conversado com o Governador
tas vezes o banco tem uma rede pulvenzada de agen- Covas como uma solução de exeqüibilidade difícil. Eu
cias que facilita determinadas políticas sociais, desde queria anotar para VExa. que a lei do RAET prevê
que o custo dessas p.olíticas fosse u~ custo que ti~~s- que o RAET possa ser suspenso quando a situação
se como contrapartida uma dotaçao orçamentana. se normalizar. Evidentemente, se o que decretou o
Por que essa qualificação? Porque havendo dotação RAET foi a origem do RAET, foi o problema de liqüi-
orçamentária não mais .e~i.ste a possibilidade d~ o dez, por normalização só se deve entender a situação
banco ter problema de IIqUld~z e, portanto, precisar de liqüidez do banco. Então, o verdadeiro teste seria
do Banco Central. Eu coloquei com clareza minha po- implementar a sugestão que eu havia conversado
sição na ~batina d~ Senado, repet! ~o ~~v~~nador com o Governador Covas, a proposta do Governador
Covas e nao co.loquel a ele nenhum oblce a Idela ~e o Covas, e verificar se aquilo não gera problema de li-
BANESPA continuar sendo usado nesse bom sentido. qüidez. Evidentemente é um elemento de risco, por-

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Ele que a proposta que foi finalmente efetivada, de fede-
queria renegociar as dívidas... ralização pura e simples, como falei, é uma proposta

O SR. PERSIO ARIDA - Isso. Na questão da re- mais simples, de entendimento mais rápido, de acei-
negociação das dívidas, houve evidentemente, diga- tação mais fácil. Portanto, a proposta que foi finalmen-
mos assim, alguma discussão de natureza, a senhora te implementada é menos arriscada ex ante do que a
pode colocar, política, porque evidentemente o meu proposta que eu havia sugerido. E é minha impres-
interesse era que o grau de lastreamento dos ativos são, ao ratificar, mas é a minha impressão que a ad-
do Estado fosse o mais amplo possível, porque evi- ministração posterior do Banco Central julgou os ter-
dentemente havendo 100% de lastreamento o efeito mos da proposta que havia conversado com o Gover-
de socialização de perdas é zero. O Governador Co- nador Covas como excessivamente arriscados. Arris-
vas via dificuldades políticas no processo de lastrea- cados nesse sentido precípuo, de algo que pode ser
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feito, o RAET é suspenso e, uma semana depois, um
mês depois, o problema volta. Nesse sentido...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Não
se deu nem ao Governador Covas e à sua proposta
um mínimo de... para testá-Ia inclusive. A implementa
ção....

O SR. PERSIO ARIDA - Se V.Exa. me permite,
não há como testar aos poucos.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Se
iniciasse o processo, não é?

O SR. PERSIO ARIDA - Na verdade, infeliz
mente, um processo dessa natureza...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - O se
nhor defendia uma proposta em que o senhor acredi
tava, com certeza, não?

O SR. PERSIO ARIDA - Mas eu vou ser fran-
co...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Co
nhecendo São Paulo, conhecendo o Governador, co
nhecendo a situação do banco, o senhor implemen
tou uma proposta em que o senhor acreditava.

O SR. PERSIO ARIDA - De novo eu quero ser
franco com V.Exa. A questão não é o teste da negoci
ação com o Governador. O verdadeiro teste a que es
tou me referindo não é o teste da aprovação ou não
da Assembléia. O teste é o teste de mercado. Vamos
supor que se consiga...

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Sim.
O senhor não está revendo aqui uma proposta que
fez na época, não é isso?

O SR. PERSIO ARIDA - Como?

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - O se
nhor não está revendo?

O SR. PERSIO ARIDA - Não, não. Eu estou
simplesmente transmitindo a V. Exa. qual foi o meu en
tendimento. O meu entendimento foi de que essa pro
posta, se obtivesse as aprovações da Assembléia
etc., seria lançada em mercado e seria bem sucedida.
Evidentemente é um risco. A proposta que foi adotada
é muito... Numa base ex ante, quer dizer, sem conhe
cimento do resultado, é uma proposta menos arrisca
da do que a minha.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - E é
uma outra decisão polftica.

O SR. PERSIO ARIDA - É uma outra decisão...
A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Com

plemente diferente, técnica e política.
O SR. PERSIO ARIDA - Sim, mas, do ponto de

vista da sustentabilidade e liqüidez do banco, a pro
posta que foi desenhada e finalmente implementada,

e tendo pelo Dr. Gustavo Loyola... Ela certamente ti·
nha... A probalidade ex ante de aceitação pelo mer
cado era maior do que a proposta que eu próprio ha·
via sugerido. Quanto a isso, não resta a menor dúvida.
Qual o grau de risco que o Banco Central está dispos
to a correr é uma questão muito que depende da ad
ministração do Banco Central. O meu entendimento é
que a administração posterior à minha - e a confirmar
- julgou que a minha proposta era uma proposta que
envolvia um risco de insustentabilidade muito grande.
Por isso optou por uma alternativa diversa.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - A sua
saída do Banco Central teve alguma coisa a ver com
essa negociação do BANESPA?

O SR. PERSIO ARIDA - Absolutamente, abso
lutamente nada. Pelo contrário, eu diria que a saída
do Banco Central foi no momento em que os entendi
mentos estavam na sua melhor fase.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputado Ricardo Berzoini.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, a amplitude das questões levantadas ao
depoente é bastante grande. Eu perdi uma parte de
las, porque estou cuidando de outro assunto hoje,
que é a malfadada correção da tabela do Imposto de
Renda, que interessa a todos nós. Mas, do ponto de
vista das minhas indagações, eu queria apenas fazer
umas breves indagações para o depoente. A primeira
indagação é a seguinte: qual era a sua função em
1994? Qual a sua ocupação?

O SR. PERSIO ARIDA - Eu era Presidente do
BNDES em 1994.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Presidente do BNDES. O senhor foi convidado a ocu
par a Presidência do Banco Central. O senhor se lem
bra do dia? Foi em dezembro?

O SR. PERSIO ARIDA - Eu não me recordo re
almente do dia do convite, não me recordo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Mas foi com uma antecedência, evidentemente?

O SR. PERSIO ARIDA - Sim, a sabatina foi feita
em algum momento como 10 ou 12 de dezembro. No
entanto, o Senado Federal, por uma questão política,
associada - até onde me lembro - ao affair do Sena
dor Humberto Lucena, enfim, o Senado não votou. De
tal sorte que a votação em plenário só ocorreu janei
ro.

o SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Só
em janeiro, mas o senhor já estava convidado. Houve
um contato do então Presidente do Banco Central
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com o senhor quando se decidiu pelas intervenções? processo de gradual deterioração da situação finan-
Ele lhe informou...? ceira do Banco, sem dúvida.

O SR. PERSIO ARIDA - Conversamos, como O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
seria natural, porque, do ponto de vista de uma conti- Sim, mas agravada por um dos seus principais finan-
nuidade da administração, tivemos conversas nesse ciadores que por acaso atendia o comando do mes-
sentido, sem dúvida. Eu procurei me inteirar dos prin- mo órgão do Poder Executivo, o Ministério da Fazen-
cipais problemas que havia no Banco Central, não da, assim como o Banco Central.
nos detalhes, em nenhum deles, mas para ter o en- O SR. PERSIO ARIDA - Eu não saberia confir-
tendimento. Só o fiz depois da sabatina do Senado e mar isso com V.Exa., realmente não saberia.
no interesse da melhor continuidade da administra- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Se
ção. houvesse a manutenção do Banco do Brasil poderia

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - se percorrer aquele curto caminho até a posse do Go-
Tecnicamente, o senhor entende que a intervenção vernador Mário Covas e, eventualmente, fazer uma
do dia 29 era a única atitude a ser tomada? Não havia negociação política, até porque o Governador já esta-
a hipótese de o Banco Central promover, como autori- va eleito e já escolhendo a sua equipe para governar,
dade monetária, algum mecanismo alternativo de fi- inclusive o Presidente do BANESPA.
nanciamento até o dia 1°, para que o banco fosse as- O SR. PERSIO ARIDA - Eu não saberia dizer
sumido pelo então Governo Covas? E se tratando po- se isso seria factível ou não. Os empréstimos do Ban-
liticamente a questão da melhor saída para... co do Brasil eu precisaria verificar também. Eu tam-

O SR. PERSIO ARIDA - Tecnicamente, o meu bém não tenho esse dado, se eram empréstimos las-
entendimento é que houve uma deterioração da situ- treados, com garantias ou não. Tipicamente, se o em-
ação financeira da instituição muito forte nos dois últi- préstimo envolvesse garantias, teríamos o mesmo
mos meses, e o problema culminou com a inexistên- problema, porque o BANESPA tinha insuficiência de
cia de garantias. Eu não lembro exatamente de que garantias. Se o empréstimo não envolvesse garanti-
norma legal, mas a norma legal é muito severa no as, precisaria verificar a autonomia do funcionário do
sentido de vedar ao funcionário do Banco Central a Banco do Brasil ao realizar aqueles empréstimos,
realização de empréstimo de liqüidez sem as garanti- porque evidentemente um empréstimo sem garantias
as. E o que acontece é que, se o funcionário... se o demanda especiais cuidados. E requerimento de ca-
Banco Central não pode emprestar, não há garantia pital também.
suficiente, há uma insuficiência na conta de reservas O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - No
bancárias, a insuficiência na conta de reservas, por mercado interbancário não há garantias?
sua vez, obriga a duas decisões: ou a liqüidação ou o O SR. PERSIO ARIDA - No mercado interban-
RAET. Aliás, se V.Exa. me permite, boa parte da inspi- cário, tipicamente, não há garantias. No entanto, a
ração para criar o RAET - eu lembro das discussões concentração excessiva de empréstimos de uma úni-
de 1986 - veio justamente da percepção de que em ca instituição obriga a '" é uma infração de normas
inúmeros casos, por um motivo ou por outro, os ban- prudenciais.
cos podem se defrontar com situações similares e O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
onde não é do interesse público promover a Iiqüida- Sei, sei. Mudando um pouco de época, posteriormen-
ção da instituição. Daí a criação dessa figura da admi- te tivemos o processo de administração durante todo
nistração especial temporária, que foi utilizada em de- o primeiro semestre de 1995, do qual o senhor não
zembro de 1994. participou até o final. O senhor saiu do Banco exala-

o SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O mente que dia?
senhor tem conhecimento de que no dia 29 a situação O SR. PERSIO ARIDA - Dez de... A minha exo-
de liqüidez do BANESPA se agravou por conta da reti- neração foi feita no dia 10 de junho...
rada do Banco do Brasil da operação numa linha de O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Ju-
crédito, via ACDI? nho?

O SR. PERSIO ARIDA - Eu li isso em algum dos O SR. PERSIO ARIDA - Junho.
depoimentos, pela Internet, dessa questão. O que eu O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Ju-
tenho certeza, porque me foi dito na ocasião, é que nho. A justificativa para se buscar a caracterização do
havia uma dependência. Foi esse processo - de que patrimônio líquido negativo do BANESPA foi exata-
eu não me recordo mais os números - ... mas esse mente a inadimplência nos seis meses decorrentes
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entre a intervenção e a definição do Banco Central a ação anterior. Ou seja, deixando de uma maneira
respeito da caracterização desses créditos. O senhor bastante clara: não há, do ponto de vista de demons-
considera que tecnicamente é justificável se conside- tração contábil, muito embora se possa fazer uma
rar a inadimplência futura para caracterizar uma situa- nota explicativa, se o balanço se fechar dois anos de-
ção no dia 29 de dezembro de 94? pois ou um ano depois ou oito meses depois, se pos-

O SR. PERSIO ARIDA - Não tenho conheci- sa ter uma nota explicativa do balanço dizendo: "Olha,
mento da questão para poder responder à pergunta transcorrido tanto tempo, não foi paga nenhuma par-
de VExa. Não saberia... Eu não sei dizer dos motivos cela. Mas usar como critério contábil para lançar
que circunstanciaram a decisão do Banco Central. Li, como crédito em liqüidação créditos contra o Estado
pela... nos depoimentos de Internet, inclusive que me de São Paulo em 30 de dezembro me parece erro.
ajudaram a avivar a memória, que o Banco Central Peço sua opinião técnica, que extrapola inclusive o
fez uso da prerrogativa que lhe dá a 1-7-4-8 para de- caráter factual do seu depoimento. Qual é a sua opi-
terminar o provisionamento, mas não saberia dizer a nião técnica sobre isso? O senhor acha razoável?
V.Exa. das circunstâncias em que... que motivaram Tem algum tipo de legislação que ampare esse tipo
essa... que circunstanciaram essa decisão. de decisão?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O SR. PERSIO ARIDA - Como respondi a
Mas o balanço... O senhor usou uma expressão aqui VExa., não sei as circunstâncias que levaram o Ban-
para comentar a característica do balanço, que é uma co Central a essa decisão. Não tenho conhecimento
peça declaratória e que retrata uma situação de en- da contabilidade pública e privada suficiente, que me
cerrando ou de exercício ou de período. permita responder a V.Exa. Então, eu peço realmente

O SR. PERSIO ARIDA - Eu usei a expressão desc~lpas, mas não disponho desse con~ecimento.

"peça declaratória", inclusive não só porque me pare- Imagino.qu~ o Banco Ce~tral, com. expertlse, com a
ce a expressão adequada, como porque, freqüente- competencla que lhe sao peculiares, certamente
mente, determinadas... freqüentemente se sobrepõe deve ter o embasamento par~ es~~ decisão. Mas eu
à peça declaratória uma série de outras considera- realmente desconheço os diSPOSitiVOS - claro, por-
ções. Dar um exemplo para VExa. Por exemplo, ima- que, n~ .fundo, é uma qu~stão contábil, de regra~ ~e
gine que a Receita Federal diga que determinadas contabilidade - que permitam comentar essa declsao
provisões não contam para fins tributários, ou seja, a do Ban.co Central, que ocorreu posteriormente à mi-
instituição financeira pode provisionar ou não, mas nha salda.
para fins tributários aquilo é irrelevante. Mesmo as- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
sim, a instituição pode provisionar, porque, para fins Por último: os membros da Comissão de Inquérito
declaratórios de balanço, ela pode fazê-lo, mesmo que estiveram presentes na Comissão... aqui na CPI,
que para fins fiscais aquela provisão não seja relevan- insistiram que durante muito tempo cobraram do Ban-
te. Então, a questão da natureza declaratória do ba- co Central e do Conselho Diretor, quase inclusive
lanço, ela é importante, porque separa questões fis- confundindo o papel dos dois nos depoimentos, co-
cais e mostra, e dá margem também a que se enten- braram uma definição a respeito do balanço. O senhor
da que os princípios de conservadorismo devem ser foi acionado formal ou informalmente, se lembra
aceitos. Então, por exemplo, determinados créditos quantas vezes, pela Comissão de Inquérito ou pelo
que a instituição esteja com alguma dificuldade de re- Conselho Diretor? E se recorda que tipo de procedi-
cebimento, existe uma certa latitude dentro dos prin- mento foi usado Foi através de ofício, através de um
cípios de conservadorismo que ela pode declarar comunicado interno de rede de Intranet? Qual foi o
como créditos bons ou créditos em liqüidação e cons- histórico desse relacionamento entre o senhor como
tituição de provisões. Então, a natureza declaratória Presidente, o Conselho Diretor do Banco e a Comis-
do balanço é importante para aclarar a latitude de in- são de Inquérito?
t~pretação dentr? da 1.748, evide~te, ~ a ~iferencia- O SR. PERSIO ARIDA - Como respondi anteri-
çao do balanço diante de seus efeitos fiscaiS. ormente, faço questão de reiterar aqui, diante da per-

a SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - gunta de VExa.: eu, até o advento desta CPI, sequer
Mas, do ponto de vista objetivo, um balanço encerra- me recordava da carta que foi mencionada aqui, na
do no dia 30 de dezembro de 94 utilizar um critério ad- qual o Conselho Diretor pede instruções sobre o ba-
vindo de uma constatação posterior em seis meses lanço. É uma carta na qual o Conselho Diretor informa
demonstra que houve, na verdade, uma apropriação que está fazendo determinadas provisões e pergunta
de uma situação posterior para caracterizar uma situ- se o Banco Central, como procedeu em relação à ou-
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tr~ pro~i~o. Eu n~o me record.a~a da carta, também não me falha a memória, um percentual expressivo
nao sei dizer aqUi se respondi a carta formalmente. das ações originárias do Banco...
Haveria ~ue se fazer uma pesquisa ao Banco Central, O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINJ _
nos arquIvos do Banco Central, se há uma resposta V' t t
f I

- N t .. In e por cen o.
orma ou nao. o en anto, reItero mais uma vez aqui
que o meu entendimento da questão, à época... não O SR. P~RSIO ARIDA - Exatamente. Poderiam
sou bacharel, mas meu entendimento da questão é compr~r ~s açoes da classe preferencial"b" e, portan-
que, a menos de... que, no meu melhor juízo, a consti- to, participar do acordo de acionistas. Lembro que o
tuição do RAET é clara no sentido de que não só o acordo difícil era o acordo de acionistas entre as três
Conselho Diretor tem plenos poderes de gestão, classes votantes e o detentor de ações ordinárias,
como tem a responsabilidade precípua e destacada que z era o Estado. Então, se os funcionários adqui-
de realização do balanço; e que, nessa medida, não rissem as ações preferenciais "b", fariam parte do
cabe ao Banco Central determinar faça essa provisão acordo de acionistas. Mas nós nunca chegamos a de-
ou não faça aquela provisão. Então, a questão não é talhar o funcionamento do juízo arbitral, que seria im-
específica referente a um item do balanço ou outro, portante, porque teria no conselho de acionistas ele-
mas é uma questão de competência. mentos diversos. Acertamos, no entanto, com clare-

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _ O za, que o juízo arbitral teria que se pautar sempre pelo
Conselho Dir~tor tem instrumentos normativos sufici- melhor interesse do Banco. Então, em caso de impas-
entes para tomar a decisão e cabe a ele, compete a se na~ decisões do conselho de administração, o juí-
ele tomar a decisão. zo arbitrai, de uma maneira simples, rápida e efetiva,

O SR PERSIO ARIDA E f
· t ia chegar à conclusão de que que é o melhor interes-

. - sse OI o meu en en- . •.
dimento à época. Lembro de uma outra conversa _ se do Ba~co na ClrcunstanCla. O meu entendimento
também não lembro de detalhes, lembro do assunto e~a qU?, nao ~~vendo ~ ~ressão sobre o Banco, asso-
em si ... E, na prática _ vou ser de novo verdadeiro clada as p~lItlcas socla,l~ do Estado, que ~i~iam de
com V.Exa. -, a questão do balanço, na percepção do uma dot~çao orçamentana, com un;:a admln.lstração
que era a questão do BANESPA como um todo foi... ~ompartllhada e lastreamento de 50 Yo dos atiVOS, se-
no meu entendimento, é que tinha um aspecto d~cidi- na pos~ível que a situação de liqüidez do Banco se
damente menor da questão. Imaginei inclusive que, normalizasse. Mas o qu.e f~ltava detalhar? Evidente-
se conseguisse chegar a bom termo rapidamente mente os acordos de aCIOnistas nunca foram escritos.
com o Governador Covas, todas essas questões de Foram conversados os seus princípios, mas V.Exa.
balanço se resolveriam naturalmente. sabe que um acordo de acionistas é sempre muito

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _ No mais delicado d~ escrev.er, do q~e normal~e~te s~
seu entendimento, o que inviabilizou naquele momen- pensa.. O mecanismo do JUIZO ~rblt~al tam~em e mUi-
to, do ponto de vista do encontro de posições, o en- to, aSSim, detalhado. ,~ as autonzaçoes,. ~vld:ntemen-
tendimento entre o Governo Federal personalizado te, tanto da assemblela quanto da modlflcaçao de es-
pelo Banco Central, com o Governo 'de São Paulo? tatutos, o Governador Covas ainda nem havia come-
Aonde estava a distância para um acordo? çado o processo.

O SR. PERSIO ARIDA- Havia alguns aspectos .0 ~R. DEPUTADO R~C~RDO ~~RZOINI :-
menores da questão. Evidentemente, de um lado, an- Isso Implicava u,:,a renegoclaçao da diVida, ou seja,
tes de entrar nos aspectos menores, haveria que se a~e~~ar a capaclda~e d~ pagamento do Estado e a
conseguir a autorização da Assembléia de São Paulo, Viabilidade de amortlzaçao.
haveria que se conseguir uma alteração dos estatutos O SR. PERSIO ARIDA - Haveria uma renegoci-
do Banco. Então, eram dois passos que demandari- ação da dívida em 50%. Os outros 50% seriam lastre-
am do Governo de São Paulo uma capacidade de ne- ados por ativos, numa renegociação da dívida em
gociação política importante. Teria que, se necessário 50%. Nunca chegamos a determinar os moldes, mas
do ponto de vista dos detalhes, criar claramente a fi- havia o entendimento de que haveria um processo de
gura do juiz arbitral e definir as instãncias que podem socialização de perdas, sim, nos 50%. Não quero dar
ser usadas e o modo pelo qual poderia ser usada. Eu a impressão aqui aos senhores que na proposta que
lembro que, na composição do Conselho de Adminis- conversei com o Governador Covas não havia nenhu-
tração, havia uma situação praticamente de empate. ma socialização de perdas. Não é verdade havia em
A idéia seria que os funcionários que já detinham, se 50%, que era o pedaço da dívida não lastr~ada.



O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Hoje ela capta a 19%.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sim,
mas há uma diferença - só para eu entender -, há
uma diferença entre eu pegar empréstimo do Banco
Itaú... O Banco Itaú está emprestando... Estou-me re
ferindo ao Banco Itaú para esquecer BANESPA e
Banco Central. Um banco privado, BRADESCO, qual
quer um outro banco. Eu vou lá no banco privado,
pego. Estão emprestando dinheiro a 20% no merca
do. Aí ele me empresta a 12, mas na verdade 12 é o
que ele pega para reemprestar, ou seja, o que ele
paga na poupança ou, enfim, para aqueles indivíduos
que depositam aquele dinheiro. Então, na verdade,
ele só está arcando com o custo de 3, e não dos 9
para os 20, não é isso?
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O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - E O SR. PERSIO ARIDA - O que a Deputada
essa socialização de perdas se daria através de qual Veda Crusius chamou atenção, talvez o fenômeno
mecanismo? melhor descrito é uma federalização, mais do que

uma socialização.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Na ver
dade, se eu entendi bem, no passado a União não
teve que ficar com a dívida do Estado. O Estado pa
gou, ele deu as empresas do Estado para cobrir a dí
vida que ele ficou com a União.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Mas ele financiou, Sr. Relator, ele financiou em condi
ções de juros...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas ele
deu o CEAGESp, ele federalizou o CEAGESP, enfim,
ele deu o...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
BANESPA, o próprio BANESPA.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O pró
prio BANESPA, o CEAGESP. Parece que teve mais
uma empresa...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
FEPASA, FEPASA.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
não houve perda para a União naquele processo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Quando se fala de perdas, nesse caso, é uma ques
tão de equalização de taxa de captação, quer dizer,
se a União, para captar, está pagando vinte no merca
do e renegociou com o Estado a nove ao ano, então
ela está cobrindo a diferença. Ela está se financiando
no mercado mais caro do que custa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Isso se
ela pegar o dinheiro mais caro do que os 9%. Na ver
dade, ela... Não é isso? Hoje, se ela pegar o dinhei
ro...

O SR. PERSIO ARIDA - A socialização de per
das, ela se dá quando... Como é que é o processo? É
mais fácil ver até no que aconteceu, o processo de so
cialização de perdas. A União assumiu para si os dé
bitos do Estado junto ao BANESPA e se tornou credo
ra do Estado. Então, do ponto de vista do BANESPA,
ele passa a ser detentor de créditos contra a União e
a União passa a ser detentora de créditos contra o
Estado. Se as condições de juros das duas pontas da
União forem as mesmas, não há nenhuma socializa
ção. No entanto, quando as condições de juros da
União face aos Estados são melhores do que da
União face ao banco, existe claramente um processo
de socialização, ou seja, está-se dando ao banco
condições financeiras que vêm da União, a diferença
vem da União.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Sim, na verdade é o processo que acabou ocorrendo.

O SR. PERSIO ARIDA - É o processo que aca
bou ocorrendo em 97, que a professora Veda Crusius
chamou, no linguajar técnico dos economistas, de so
cialização de perdas. No caso, é um conceito de soci
alização um pouco diferente do usual, é importante
retificar. Normalmente "socialização de perdas" se
usa quando perdas privadas são assumidas pelo se
tor público. Esse é o conceito normal. Talvez não me
tenha infelizmente faltado... Faltou-me infelizmente
presença para traçar a diferença. No caso, as perdas,
digamos assim, o custo é público, de toda forma. A di
ferença é se é um custo público arcado pelos contri
buintes de São Paulo versus contribuintes do País
como um todo. O que se chama "socialização" aqui é
quando parte do custo arcado pelos contribuintes de
São Paulo é arcado pelo País como um todo. É nesse
sentido muito mais preciso que se está usando o ter
mo "socialização".

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Eu
fiz esse comentário apenas como uma forma...

(Não identificado) - O melhor a dizer seria uma
"federalização de perdas".

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Fe
deralização de perdas.

(Não identificado) - É um termo melhor do que
"socialização de perdas".

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A
perda se dá no âmbito do Estado, no ente estadual ou
federal.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSNovembro de 200\

o SR. PERSIO ARIDA - É. Se V. Exa. me permi
te uma observação aqui, o processo normalmente
acontece - para fins figurativos -, é como se o Estado
devesse ao banco ao custo - vamos, só para fins figu
rativos -, ao CDI, ao custo interbancário. Aí a União
assume a dívida do Estado e passa a dever ao banco,
ao CDI. Só que a União, por sua vez, fica credora do
Estado, porque assumiu a sua dívida, e diz ao Estado
que, em vez de CDI, o Estado vai pagar para a União
a 10% ao ano. Se o CDI estiver maior que 10%, houve
uma perda para a União nesta operação.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Somente
nessa diferença.

O SR. PERSIO ARIDA - Por outro lado - preci
sa-se examinar as condições -, como são acordos
longos, muitas vezes a questão se reverte e pode
acontecer exatamente o oposto.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É o que
estou falando: sempre a diferença, mas pode aconte
cer de o CDI virar nove e o Estado estar pagando dez.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A
longo prazo, vamos imaginar uma situação econômi
ca em que a economia brasileira se estabilize a longo
prazo e nós tenhamos juros padrão europeu. Hoje o
juro na Europa está a 4% ao ano, que é exatamente o
custo de captação.

O SR. PERSIO ARIDA - Nesse caso, haveria
um processo...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Haverá lucro para a União.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então,
poderia até haver. Seria uma operação que poderia
até haver, de lucro.

O SR. PERSIO ARIDA - Nesse sentido, há uma
antifederalização.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Nesse caso, haverá uma recuperação de perdas
ocorridas em outro momento. Eu só fiz esse comentá
rio para caracterizar que, se houvesse essa negocia
ção em 1995, a dívida na ocasião, já corrigida até me
ados do ano, estava em torno de 10 bilhões de reais.
Depois ela foi acertada em 97, me parece que a dívi
da com o BANESPA, na ordem de 25 bilhões, com o
BANESPA, a parte do BANESPA; Porque esse acor
do tem Nossa Caixa, tem outras dívidas contratuais.
Então, houve, na verdade, um processo de indefini
ção que não só inviabilizou a possibilidade de um
acordo onde o BANESPA não fosse entregue como
parte do pagamento, como também criou um prejuí
zo, esse potencial prejuízo para a União. Essa poten-
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cial federalização de perdas foi muito maior do que se
tivesse tido a responsabilidade na época, em 1995,
de concluir uma negociação que me parece que cami
nhava para, digamos, um acordo equilibrado entre a
União e o Estado. Esse é um comentário que eu faço,
como entendimento meu desse depoimento de hoje.
Evidentemente, não peço nem a concordância dos
demais Deputados nem do depoente, mas até para
sintetizar uma apreciação sobre um processo que en
volveu o aspecto técnico, mas essencialmente envol
veu o embate político.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Presi
dente, aproveitando o que o Deputado Ricardo
BERZOINI - falou, há uma grande preocupação mi
nha, como Relator desta Comissão, porque, por
exemplo: pelo que o próprio depoente, com muita
tranqüilidade, muita firmeza - e senti muita verdade
colocou, uma instituição financeira, é claro que tem,
vive a cada momento. Há uma crise mundial na eco
nomia, as instituições financeiras ficam muito mais
vulneráveis do que quando existe uma estabilidade
econômica no mundo. E esses momentos nós não te
mos hoje, nem a Câmara e nem nós, Parlamentares
pelo menos eu, particularmente -, condições de ana
lisarmos com muita tranqüilidade. Então, peço a
V.Exa que mande um ofício ao Presidente da Câma
ra, Deputado Aécio Neves, pedindo a contratação de
um assessor ou de uma empresa de assessoria eco
nômica, que pudesse dar assessoria para esta Co
missão exatamente nesse sentido, para sabermos os
momentos econômicos em que foram tomadas as de
cisões, porque nós podemos estar discutindo alguns
aspectos sem analisar aspectos importantes da eco
nomia, como o senhor ressalvou: a crise do México
naquele momento, depois a crise da Coréia, enfim,
várias outras crises que aconteceram. Por isso, apro
veitei essa oportunidade para fazer esse apelo a
V.Exa. e à Comissão, a fim de podermos ter uma as
sessoria altamente técnica nesse sentido, para que
nós façamos justiça. Saber se as decisões, que mui
tas vezes podem ter nos causado e estejam nos cau
sando dúvida, naquele momento, tinham sido as mais
acertadas, como um exemplo que o senhor deu aí no
passado.

O SR. PERSIO ARIDA - Se V.Exa. me permite
uma observação ainda sobre aspectos colocados an
teriormente pelo Deputado, observaria que de um
lado houve claramente um atraso. A solução que foi
implementada foi implementada, não sei exatamente
de memória, quase dois anos depois. A observação
que faria, primeiro, não necessariamente ela envolve
perdas para a União. Quer dizer, tem envolvido se, de-



56482 Quarta-tcira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novcmbro dc 2001

pendendo da taxa de CDI pode envolver ou não per- Então, o banco não tem liberdade para constituir pro-
das para a União, mas, a longo prazo, temos que es- visões como quiser, porque seria uma maneira de es-
perar o término do processo para ter certeza disso. O capar da tributação; por outro lado, existe o risco
segundo aspecto é que a noção de que houve um oposto de o banco ter de fato créditos em mau estado
atraso na realização do acordo que foi prejudicial ao e não fazer o aprovisionamento desses créditos. Qual
banco, teria que ser qualificado, e eu não tenho aqui é esse risco? O risco é o seguinte: o banco registra
elementos que me permitam avaliar o impacto, diga- renda - que de fato não entra, porque o crédito não foi
mos, desses dois anos sobre a situação do banco em pago -, distribui dividendos sobre aquilo, paga impos-
si. Lembro só que há prós e contras. Em tese, as dívi- tos sobre aquilo, distribui gratificações sobre aquele
das crescem, mas em tese, também, a privatização item e, por conseguinte, o banco se vê em uma situa-
foi feita num momento extraordinariamente favorável. ção que, na verdade, sua situação financeira se dete-
Se tivesse sido feito em 97, com a conjuntura que se riora pelo não reconhecimento da provisão. Isso tipi-
tinha em 97, dificilmente se obteria resultados tão camente acontece quando os créditos são rolados,
auspiciosos como se obteve fazendo a privatização ou seja, renovam-se, porque fazem uma novação dos
mais tarde. Lembro apenas esses aspectos para fins créditos principais encargos o tempo todo e as recei-
do depoimento, porque a questão tem que ser anali- tas são puramente escriturais. Motivo pelo qual, inclu-
sada como um todo antes de se chegar à conclusão sive, o Banco Central, no manual de normas e instru-
se houve ou não prejuízo ao banco associado à ado- ções, em determinado momento, até proibiu que hou-
ção, que é uma proposta diversa daquela que aqui fiz. vesse a renovação automática de principais encargos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio para evitar esse tipo de problema. Então, essas são
Fleury) - O Deputado Ricardo BERZOINI- encerrou. as duas preocupações que balizam o Banco Central.
Com a palavra o Deputado José Eduardo Dado. João O Banco Central na 1.748-demosdestaque aqui nas
Eduardo Dado. Peço desculpas a V. Exa. por haver tro- várias perguntas, e V.Exa. deu destaque, porque foi
cado João pelo José. assim requerido, à faculdade discricionária do Banco

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - Central-, mas a leitura da 1.748 determina que, em
Não, meu Presidente e amigo Deputado Fleury. Mas inú~e~os caso~, a i~stituição é o~ri~ada a. c,?nstituir
eu gostaria de fazer uma pergunta técnica ao Dr. Per- provlsoes. Ela e .o~ng~da a c~nstltulr ~rovlsoes, por
sio. Um crédito em liqüidação... exemplo, se o credito tiver mais de 60 dias de atraso,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio queira ela ou não, e assim ~r diante.
Fleury) - Antes da sua observação, Deputado, pediria O ~R. DEPU~ADO JOAO EDUARDO DADO -
ao Deputado BERZOINI-queassumisse a Presidên- Um dos Itens mencionados na 1.748.
cia apenas para que eu fosse votar e voltasse. Mas te- O SR. PERSIO ARIDA - Exatamente. Então, há
nho algumas indagações, então pediria que não en- lá vários itens que obriga a constituição de provisões.
cerrem a sessão. Se eu não voltar a tempo, suspen- Evidentemente, a instituição pode, a seu critério,
da-na por alguns instantes. (Pausa.) constituir provisões além daquelas previstas na

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - 1.748. Tem no entanto que embasá-Ias, justamente
Gostaria de perguntar ao Dr. Persio: a consideração para evitar que a constituição de provisões se torne
de um crédito em liqüidação, qual o conceito técnico instrumento de não pagamento de não quitação de
que define essa situação de um crédito em Iiqüida- impostos. Então, ela tem que embasar. Em outras pa-
ção? lavras, a instituição pode constituir créditos além da-

O SR. PERSIO ARIDA - É uma decisão de um queres previstos na 1.748, o que tiver na 1.748 é obri-
lado... Deixe-me antes explicar quais as conse~üênci- gató~io ~. provisão. EI~ p~~e ir além daquilo,. desde
as da coisa. Quando se declara um crédito em líqüida- que Justifique pelos prlnClplO~ de conservadorismo.
ção evidentemente se afeta o lucro do exercício. Por- O SR. DEPUTADO JOAO EDUARDO DADO -
tanto, menor é o lucro, menor é o patrimônio, menores A pergunta, Dr. Persio, é se um devedor, uma entida-
são os dividendos e menores, em tese, são os impos- de de direito público, o Governo do Estado de São Pa-
tos a serem pagos. Os normativos do Banco Central ulo, porque um crédito em liqüidação é considerado
buscam equilibrar dois tipos de preocupação: de um tecnicamente como não pagável.
lado, impedir a excessiva liberalidade na constituição O SR. PERSIO ARIDA - Um crédito... Normal-
de crédito de aprovisionamento, pois, caso contrário, mente, há uma diferença entre a provisão para deve-
se torna uma maneira muito expedita para os admi- dores duvidosos e o crédito em liqüidação. Quer dizer,
nistradores do banco para pagarem menos impostos. o que constitui, na verdade, impacto sobre o balanço
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é chamado provisão para devedores duvidosos. Além crita da 1.748. Essa é a minha grande dúvida, que eu
dos casos previstos na 1.748, se justifica sempre que gostaria que o senhor, com a sua experiência, procu-
a instituição, por razão embasada, tiver de fato razões rasse me conceituar e me esclarecer.
para dizer que aquele crédito não está nos limites a O SR. PERSIO ARIDA - Veja bem, eu me sinto,
1.748, porém, ela tem elementos para justificar o infelizmente, um pouco incapacitado em responder a
aprovisionamento. Ela tem que justificar o aprovisio- pergunta de V.Exa., porque como disse, eu não esta-
namento. va no Banco Central e não sei das circunstâncias que

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - levaram o Banco Central a usar o recurso da 1.748,
E se o Banco Central define, como foi o caso, o Banco para determinar o provisionamento. O que poderia di-
Central definiu que as dívidas contratuais que o Go- zer a V.Exa. , e eu tenho um pouco de confiança, é que
vemo do Estado tinha com o BANESPA deveriam ser a 1.748 não tem restrição. Ou seja, até onde eu saiba
consideradas como créditos em liqüidação. A dúvida não há nenhum normativo que limite à 1.748 o poder
que eu tenho é qual o embasamento legal, onde que do Banco Central de determinar a provisão. Posso me
está a figura que o Banco Central, uma autoridade enganar, não sou bacharel, não sou especialista, mas
monetária, possa definir como um crédito em liqüida- eu acho até onde...
ção, uma dívida que vinha sendo pactuada, ainda que O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
houvesse os problemas de amortização pequena ou Fleury) - Então, seria arbitrário e não a critério. Por-
a cessão de ações da CESP. .. Enfim, mas havia um que, lá fala "a critério". A critério implica, quando se
pacto entre o banco e o devedor. fala a critério implica... Critério é uma palavra que por

O SR. PERSIO ARIDA-Lembroa V.Exa.que... si só define a necessidade de uma justificativa.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - O SR. PERSIO ARIDA - Sem dúvida.
Esse é o ponto, e eu gostaria de saber tecnicamente O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO -
como é possível autoridade monetária, o Banco Cen- A grande dúvida, Dr. Persio é essa... esse tema, eu fiz
trai do Brasil, definir como foi feito nesse processo do essas... Esse questionamento me parece central. Por-
regime RAET e continuidade do regime, através de que a questão de caixa do BANESPA, o senhor mes-
um ofício, a Diretoria do Banco Central definir para mo já... de liqüidez, na realidade, liqüidez do
uma instituição que determinado créd~o... Que é o BANESPA, o senhor mesmo comentou, e eu fiz tam-
contrário. Às vezes as instituições lançam como crédi- bém uma pergunta que depois eu gostaria também
tos para exatamente reduzir impostos e tudo o mais. de fazê-Ia ao senhor. Me parece que com as edições
Mas fazer o contrário e dizer que um crédito com o de circulares do Banco Central houve a necessidade
Governo do Estado de São Paulo deveria ser consi- após... houve a obrigatoriedade das instituições ban-
derado em liqüidação já com data-base de 31/12, cárias promoverem maior volume de compulsórios,
29/12/94, quando naquela data-base, conforme o re- depósitos compulsórios, que também dificultou o pro-
latório da própria Comissão de Inquérito, o atraso era cesso dé, vamos dizer, de dificuldade de liqüidez do
de uma parcela vencida em 15 de dezembro de 94 - BANESPA. E o próprio relatório demonstra. Mas o
apenas uma parcela. Portanto, não se enquadrava ponto central é que, se havia um relatório preliminar
naquela situação de 60 dias ou alguma das outras si- da Comissão de Inquérito, que dizia que deveria ser
tuações descritas na 1.748. A minha grande dúvida, extinto o RAET, que dizia que não havia passivo a
Dr. Persio, é onde se embasou a Diretoria do Banco descoberto. E isso, nós temos. A Comissão, todos os
Central para definir que a dívida do Governo do Esta- membros receberam esse relatório. E a conclusão do
do de São Paulo deveria ser considerada como crédi- relatório é clara: "Dessarte, face à inocorrência do
to em liqüidação. Onde se embasou? Qual é a norma pressuposto legal de passivo a descoberto, única hi-
legal ou mesmo a resolução? Eu já... eu estudei essa pótese que nos levaria a imputar ao administrador da
resolução, procurei analisar. Confesso que não con- instituição a responsabilidade solidária pelos prejuf-
segui tipificar, ainda que exista o inciso IX do art. 10 da zos causados, impôs-se a esta Comissão o arquiva-
1.748, que ele trata: "...outros créditos de difícilliqüi- mento dos autos no âmbito do Banco Central". Por-
dação". Ora, difícil liqüidação, teriam que ser conside- tanto, me parece que o ponto central desse processo,
radas algumas premissas. Como senhor disse, o em- ainda que não... Eu não estou entrando no mérito do
basamento. Não tem contrato ou repactuação, ou não RAET, se foi bom ou ruim. Mas o ponto central é: o
há, ou há a falta, a inadimplência do devedor. E no Banco Central do Brasil teria competência em alguma
caso do BANESPA, com data-base cortada em 29 ou lei para definir que o devedor, Governo do Estado de
30 de dezembro, ainda não havia uma situação des- São Paulo, estava inadimplente sem estar, porque ha-
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via uma dificuldade... havia 14 dias de inadimplência?
Portanto, não estava configurado dentro da Resolu
ção 1.748, de no mínimo 60 dias- essa é expressa. É
um dos incisos expressos. E, segundo, que deveria
ser considerado um crédito em liqüidação no pressu
posto de que no ano de 95 não haviam sido honradas
as parcelas.

O SR. PERSIO ARIDA - Vou tentar responder a
questão de VExa da seguinte forma, quer dizer, sem
conhecimento, como sempre digo, das circunstâncias
que levaram o Banco Central a determinar o provisio
namento, porque não estava no Banco Central na
época. O meu entendimento - não sou bacharel nisso
-, o meu entendimento é que a 1.748 claramente fa
culta o Banco Central. Ela diz claramente que, a crité
rio do Banco Central, ele pode determinar o provisio
namento. Então, do ponto de vista dos diplomas lega
is, o meu entendimento é que não há restrição a uma
determinação, nesse sentido, feita pelo Banco Cen
trai. A questão que se coloca é a seguinte: imagine
mos que o Banco Central, de fato, determinou dessa
forma. Primeiro: quem tem... O que deve fazer a Co
missão Diretora? Obedecer. Porque a norma do Ban
co Central tem que obedecer a regra de provisiona
mento. A Comissão de Inquérito....

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -Indepen
dente do BANESPA, qualquer instituição...

O SR. PERSIO ARIDA - Qualquer caso. Se o
Banco Central...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - .... a Co
missão Diretora tem a obrigação de...

O SR. PERSIO ARIDA - Em qualquer institui
ção. Pode ser privada, pública, se o Banco central de
terminar, ela tem obrigação de obedecer. No caso, o
Conselho Diretor co-responsável pelo balanço tem a
obrigação de obedecer, se houver determinação nes
se sentido do Banco Central. E a Comissão de Inqué
rito - não é ela a responsável pelo balanço; quem é
responsável pelo balanço, no meu entender, é o Con
selho Diretor - acata o balanço que foi dado pelo Con
selho Diretor, independente do que eles, membros da
Comissão de InqUérito, pensem a respeito. Essa é o
meu entendimento do quadro como um todo. A ques
tão que fica - acho que é a questão levantada pelo
Governador - é a questão referente... bom, mas se o
critério... o Banco Central pode determinar, ele tem
poder para determinar o provisionamento. Mas, a de
cisão deve estar embasada em algo, quais foram os
motivos e os embasamentos dessa decisão do Banco
Central. A minha resposta a V.Exa. é que, até onde eu
saiba, não existe nenhum normativo, uma descrição
de quais seriam os critérios ou hipóteses nos quajs o

Banco Central poderia determinar. Então, dessa for
ma não há restrição, digamos, ao que eu conheça, re
pito, que eu conheça, não há restrição à capacidade,
à faculdade do Banco Central de determinar o provisi
onamento. E V.Exa. ia colocar também uma outra
questão...

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO 
Dos depósitos compulsórios. O próprio relatório da
Comissão de Inquérito, ele estabelece que as Circu
lares nOs 2.440, 2.441 e 2.499, do Banco Central, elas
estabeleceram uma ampliação do recolhimento com
pulsório sobre depósitos à vista, a prazo, enfim, na
tentativa de enxugar a massa monetária, ou, enfim, o
meio circulante, e com isso estabelecer mais uma fer
ramenta de controle inflacionário. Mas essa prática,
na realidade, vivenciada pelo BANESPA, pelos núme
ros aqui, trouxe 1 bilhão, quase, de encaixe, como nos
meses de setembro e outubro de 94. Portanto, exata
mente no período nevrálgico em que o BANESPA ti
nha dificuldades já de liqüidez. Ainda lhe subtraiu ou
encaixou parte desses depósitos como de obrigatori
edade em função das circulares do Banco Central.
Então, eu fico... Eu gostaria de perguntar a VExa. se...
a VSa. se não há uma correlação, se há um processo
inflacionário, há uma estratégia de bloquear esse pro
cesso inflacionário. Isso se dá através do enxuga
mento do meio circulante, isso provoca problemas de
liqüidez em todas as instituições de uma maneira ge
rai e notadamente naquelas como o BANESPA, que
tinham uma, vamos dizer, um garantidor ou ativos que
eram de difícil liqüidez. Então, a impressão que fica
para mim é que a autoridade monetária, o Banco
Central do Brasil, ao estabelecer uma norma que reti
ra recursos ou liqüidez do BANESPA, ou de todos os
bancos, através dessas circulares, e que de outro
lado estabelece um regime de administração especi
al, exatamente por conta da liqüidez, dos problemas
de liqüidez do BANESPA, me parece assim algo
como que planejado para produzir o efeito no momen
to seguinte, porque, nos meses setembro e outubro,
dá a ordem de 1 bilhão de reais, retirado através des
sas circulares. Como é que o senhor veria, não... Na
turalmente, o senhor não vai fazer julgamento de mé
rito. Mas como é que essas coisas acontecem num
Estado de Direito? Vamos dizer que não fosse o
BANESPA, fosse qualquer instituição nos Estados
Unidos, fosse uma instituição que vive numa regra
normal de mercado com processo inflacionário e, de
repente, o Plano Real estabelece um corte abrupto
daquele processo, com conseqüências nefastas,
como foi, no caso do BANESPA, inclusive, a venda do
banco.
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O SR. PERSIO ARIDA - Permita-me comentar sibilidade de não recolher os depósitos em detrimento
o processo que VExa. mencionou e, com o devido de todos os outros bancos. Mas isso foi... Durante o
respeito às opiniões de V.Exa., discordar de uma in- período pré-RAET, a regra foi a mesma para todos. Aí
terpretação mais - se VExa. me permite usar o termo V.Exa. pergunta: bem, se a regra é a mesma para to-
- maquiavélica do processo. Eu noto que o Banco dos, ela não incide mais fortemente... ela não afeta
Central - estou falando de informações que tenho -, mais peculiarmente os bancos que estão descasados
já em junho ou julho de 94, iniciou um processo de do que aqueles que estão casados, para usar a lin-
substituição dos títulos, chamadas vendas a termo de guagem financeira? V.Exa. tem toda a razão. Mas eu
LBCs. É um processo pelo qual ele troca os papéis. O pondero a V.Exa... Eu já tive em administração de
BANESPA carregava títulos do Estado de São Paulo, bancos antes do Plano Real, depois do Plano Real,
que eram papéis de liqüidez muito mais difícil, e custo em várias situações, bancos grandes, bancos peque-
muito mais alto, e o Banco Central os troca por papéis nos, etc. Eu noto a VExa. que todo administrador de
dele, Banco Central. Fez aí algo que não faria por ne- banco sabe que a liqüidez ora é frouxa, ora é aperta-
nhum banco privado. Porque experimentasse o Itaú, o da. Portanto, no gerenciamento de riscos da institui-
BRADESCO, o UNIBANCO, propor que, então, em ção, ele tem que estar preparado. Seria... Qualquer
vez de um CDB do Itaú trocasse por um do Banco banco adoraria captar no curto prazo e emprestar a
Central. A resposta seria um sonoro "não". Então, fez longo, porque, quando se empresta a longo se conse-
algo aí, já em meados... quando do lançamento do gue spreads bancários maiores. Por que é que os
Plano Real, que não fez para nenhum banco privado. bancos não fazem isso, ou fazem isso numa propor-
Eu cito isso para não dar a impressão de que houve ção muito limitada? Porque têm medo, têm medo de
uma política... Pelo contrário, a política foi claramente um aperto de liqüidez, e sabem que, se na pré-liqüi-
"pró". Não foi só com o BANESPA, fez isso com o dez tiverem com empréstimos de longo, terão dificul-
BANERJ e acho que com alguns outros bancos tam- dades e poderão ter sua vida extinta pelo Banco Cen-
bém. Então, não foi uma coisa específica voltada para traI. Então, o que acontece no caso do BANESPA é
São Paulo. As questões federativas são importantes, uma daquelas situações que... É uma comparação
mas foi uma questão voltada para vários bancos esta- muito ruim, muito tosca, me perdoe até a comparação
duais. Foi uma atitude do Banco Central, no sentido tosca: é pouco como se eu fizer uma casa e não colo-
de evitar pressão de liqüidez. O segundo aspecto que car o telhado. Claro que, quando chover, molha a casa
menciono é que, de fato, houve um aperto de liqüidez toda. "Olha, a culpa foi da chuva". É verdade, mas de
quando da decretação do Plano Real. Foi uma aperto vez em quando chove. É preciso ter o telhado. Estou
claramente anunciado, intencional, explícito, feito na dando um exemplo quase que tosco. Mas, se a liqüi-
forma de depósitos compulsórios. E, na minha opi- dez está com descasamenta de ativos e passivos que
nião pessoal, se não tivesse havido uma política mo- o BANESPA tinha, era inevitável que tivesse proble-
netária austera, teríamos hoje o País com inflação ma de liqüidez em algum momento. É óbvio que nin-
alta, porque inflação se tem que matar uma vez só, guém sabia quando as restrições de liqüidez (iníntelí-
não pode deixar voltar. Deixar voltar é um problema. gíve~ de liqüidez em 94,93,95,97. Mas eu digo, com
Então, houve claramente uma política monetária res- a minha experiência bancária e de conhecimentos, se
tritiva, fortemente restritiva, que perdurou de 94 até contar para qualquer pessoa que um banco tem ala-
meados de 95. Pois bem, começou a ser relaxada só vancagem de dez vezes, concentrado 70% num único
em meados de 95. Foi um ano de duração. Uma políti- devedor em prazos longos, a resposta de qualquer
ca monetária restritiva afeta os bancos como um todo, banqueiro no Brasil, nos Estados Unidos, na Alema-
porque diminui a liqüidez de mercado e afeta mais for- nha, sendo público ou privado: "Esse banco terá pro-
temente os bancos que estão descasados no prazo. blemas, a não ser que o Banco Central emita dinheiro
VExa. tem toda razão, sem a menor dúvida. Mas aí eu para socorrê-lo". O que aconteceu no BANESPA é
coloco... observo a V. Exa. que, ao adotar uma política que não teve problemas quando tinha liqüidez abun-
monetária restritiva, ninguém... O Banco Central, em dante. Teve problemas quando a liqüidez apertou, o
momento algum, até onde eu saiba, adotou dois pe- Banco Central socorreu, até a hora em que não tinha
sos e duas medidas. As regras de recolhimento eram mais garantias. Esse é meu entendimento. Então, a
as mesmas para todas as instituições. Onde na verda- noção - por isso que eu me permiti discordar de
de houve uma excepcionalidade foi a que eu próprio VExa. -, a noção de que foi a uma política planejada
fiz, já depois da decretação do RAET, que, vendo a si- para gerar esse resultado não me parece verdadeira.
tuação difícil do BANESPA, abriu ao BANESPAa pos- Se exceção houve, foi a favor dos bancos estaduais,



O SR. PERSIO ARIDA - Eu é que não tenho os
elementos nem quantitativos nem aproximados para
dar uma noção relativa disso. Com relação a minha
salda de junho, agradeço os comentários de V.Exa.
Mas seria um pouco desonesto de minha parte dizer,
com certeza, que a solução que eu teria imaginado
teria sido melhor - nem sei se a honestidade é um
bom termo, mas honestidade intelectual é o que eu
digo. Ela talvez propiciasse uma solução mais rápida.
Esse seria um aspecto positivo. Por outro lado, tinha
um risco de não aceitação no mercado muito maior.
Então, poderíamos imaginar dois cenários: um róseo,
uma solução rápida e bem aceita no mercado, perfei
to; outro cenário, uma solução rápida e mal aceita no
mercado que obrigasse uma segunda decretação do
RAET. AI seria realmente o efeito, de novo, bastante
traumático. Já tinha a crise do México acontecendo
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pela troca de papéis. E, na verdade, tomou os bancos gada há muit?~ anos,. e cresc~nte em ~a~o, muitas
estaduais numa situação difícil, seni dúvida, mas por- vezes, da pohtlca de Juros praticada, nao e? E aI eu
que,como falei, ele estava numa posição de maior ris- cito uma ~uestão ~ue foi c:olocada pela Deputada
co. Então não sei se me fiz claro, mas são as pondera- Veda Cruslus, que e a questao da proposta de VExa.
ções que eu faria. Eu lamento que VExa. tenha saldo em junho do Ban-

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - co Central, lamento p~ofundamente, porq~e eu acho
Obrigado obrigado. Sr. Presidente, eu estou satisfei- que estava se encaminhando uma solu~ao. que era
t ' melhor para São Paulo e para o País. FOI feita a per-
o. gunta sobre o custo das duas propostas. Boa parte do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio custo da federalização não decorreu exatamente des-
Fleury) - Dr. Persio, eu tenho algumas perguntas fina- sa demora e da taxa de juros praticada? Porque o Go-
is, mas, antes mesmo de fazê-Ias, eu já era um admi- vemo Covas não fez empréstimo novo no BANESPA
rador de VExa. há muitos anos - VExa. sabe disso. e a dIvida, que era em torno de 9,5 bilhões de reais-

O SR. PERSIO ARIDA - Muito obrigado. se acrescentarmos a dIvida mobiliária, chegaremos
O SR.PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio em torno de onze -, na verdade foi renegociada por

Fleury) - E, hoje, VExa. deu a esta Comissão um vinte e cinco. Então, talvez, a socialização tenha-se
dos... uma contribuição extremamente importante, tornado maior também em razão da taxa de juros pra-
pelo seu conhecimento, pela sua tranqüilidade, pela ticada, à época. Queria que VSa. comentasse essas
forma como expôs, que nos permite inclusive avançar observações.
nas conclusões que provavelmente já estão sendo O SR. PERSIO ARIDA - Antes cie mais nada,
encaminhadas e estão evidentemente na cabeça de agradeço os comentários de VExa. a meu respeito.
cada um de nós. Eu gostaria inicialmente de dizer: o Muito obrigado. Quero dizer que, com relação à com-
senhor foi diretor do Banco Central em 1986 até? posição da dIvida do Estado, fiz o comentário no sen-

O SR. PERSIO ARIDA - Não me lembro. Penso tido de que não se deve ter a impressão de que foram
que foi de fevereiro ou março de 86 até dezembro de os dois AROs que motivaram o problema.
86, foi durante o ano de 86. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Correto.
Fleury) - Foi durante o ano de 1986. Naquela época já O SR. PERSIO ARIDA - Eu não tenho os dados
existia a questão da dIvida do BANESPA, ou V.Exa. que me permitam separar o problema entre o que foi a
não se recorda? contribuição dos AROs e o que já veio como herança

O SR. PERSIO ARIDA - Eu não me recordo do passado - só para deixar claro o problema. Com
exatamente do BANESPA, mas me recordo que já ha- relação...
via problema de bancos estaduais como um todo. O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Então, não me parece que seja... O BANESPA prova- Fleury) _ Não discordo que os AROs tenham contribuí-
velmente está. .. mas não tenho certeza. do.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu faço essa pergunta porque VExa. colo
cou com muita propriedade que a questão do endivi
damento do setor público em relação ao BANESPA
não foi algo que se construiu da noite para o dia, foi
todo um processo. E V.Exa. até citou algumas ocor
rências que levaram a isso, como a crise cambial, em
oitenta e...

O SR. PERSIO ARIDA - 82.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio

Fleury) - Oitenta e dois, o que fez com que o
BANESPA honrasse os avais que tinha dado em rela
ção ao Estado e assim por diante. Eu acho importante
caracterizar isso, porque, às vezes, para quem não
conhece a história - e VExa. conhece tão bem - pa
rece que todos os problemas surgiram de um dia para
o outro. E, na verdade, essa dIvida vem sendo carre-
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neste momento. Então, eu digo, prós e contras - é difí- O SR. PERSIO ARIDA - Perdoe-me minha ig-
cil julgar. E entendo a posição da administração se- norância aqui, mas, o meu entendimento, até onde vai
guinte à minha no sentido de optar por um esquema minha memória, o RAET foi decretado da mesma for-
mais convencional de administração. Entendo que aí ma - posso me enganar muito e perdoe-me -, até
é um custo processual maior, com prós e contras. Na onde vai minha memória, o RAET foi decretado para
questão da demora, associada à taxa de juros, não os dois bancos. O BANERJ não chegou a ter adminis-
resta dúvida de que o Brasil teve taxas de juros muito tração compartilhada. Chegou a ter?
altas, muito mais altas do que a ideal- ainda tem, em- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
bora agora esteja mais baixa do que antes. E a taxa Fleury) - Chegou a ter.
de juros alta, para quem não tem liqüidez, é um ônus O SR. PERSIO ARIDA- Em que data foi isso?
extraordinário. E a questão, a meu ver, ao longo do
tempo, só se resolve com prazo, porque o peso do en- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
dividamento tem que se resolver dando prazo ao de- Fleury) - A data da decretação foi a mesma e aí, já na

decretação, me parece, havia a administração com-
vedor para que pague. Nesse sentido, a solução de partilhada. O senhor não se recorda disso?
federalização, a que se chegou depois - entendo que
o Estado de São Paulo tem vinte anos de prazo -, ela O SR. PERSIO ARIDA - Eu não tenho memória
tenta compor no prazo um pouco os efeitos do au- disso. O motivo pelo qual estou, de certa forma, estra-
mento do endividamento. nhando um pouco - não estou dizendo que esteja er

rado, em absoluto -, estou estranhando um pouco a
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio noção, é porque eu lembro de depoimento que eu fiz

Fleury) - O senhor já disse que foi consultado sobre a na Comissão de Finanças e Tributação, na Câmara,
decretação ou não do RAET. O senhor teve conheci- associado ao BANERJ. Fiz um depoimento com a
mento de que as garantias faltantes eram em torno de bancada suprapartidária de São Paulo, o BANESPA,
1 bilhão e 200 milhões de reais, se não me falha a me- que lembro que foi em final de fevereiro, e o depoi-
mária? O senhor teve conhecimento de que foram mento do BANERJ é em maio, e não me lembro do
ofertados tais recursos pela Nossa Caixa, nosso ban- assunto ter sido suscitado. Pode ser falha de memória
co, naquela oportunidade, no dia 29? minha, poderia olhar. Se for verdade, não sei dizer

O SR. PERSIO ARIDA - De um lado. Não. Des- qual o motivo da diferença.
conheço qualquer tratativa nesse sentido. Quanto ao O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
RAET, só para precisar, foi decretado em 1987. Fleury)- Pois não. Havia outros bancos estaduais na

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio mesma situação. Em relação a eles não foi decretado
Fleury) - Não, em 1994. o RAET. V.Sa. saberia a razão, talvez porque eles ti-

O SR. PERSIO ARIDA - Não, o decreto lei do vessem garantias que o BANESPA não tivesse.
RAET. .. O senhor está falando do decreto-lei? O SR. PERSIO ARIDA - Entendo que o motivo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio pelo qual o RAET foi decretado era, de um lado, a ne-
Fleury) _ Estou falando da intervenção no BANESPA. cessidade de empréstimo e liqüidez, acoplada à falta

de garantia naquele volume. Ou seja, o empréstimo
O SR. PERSIO ARIDA - O decreto-lei do RAET de liqüidez em si não teria sido suficiente. Apesar,

de 1987, eu próprio participei de várias discussões, noto o seguinte, que, em tese, o Banco Central pode
ainda em 1986, sobre ele. Quanto às garantias, eu sempre, quando um banco tem necessidade de em-
não saberia dizer a V. Exa. préstimo e liqüidez, e esse empréstimo é excessivo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio ou está numa trajetória crescente, pode sempre prati-
Fleury) - Veja bem, na mesma época em que se de- car uma intervenção. Mas é uma faculdade, não é
cretou o RAET em relação ao BANESPA, pelos mes- uma determinação.
mos motivos foi decretada a intervenção, vamos dizer O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
assim, em relação ao BANERJ. Só que, em relação Fleury) - Outro esclarecimento que eu gostaria do se-
ao BANERJ, se adotou e uma administração compar- nhor. O senhor se referiu aos títulos da dívida mobiliá-
tilhada. Em relação ao BANESPA, se adotou o RAET ria, que eram carregados pelo BANESPA, o que obri-
pura e simples. V.Sa. saberia me esclarecer o motivo gava o banco a ir duas vezes ao mercado para fazer a
de o Banco Central ter adotado soluções diversas, já rolagem - duas vezes no sentido figurado, evidente -
que o motivo, a falta de liqüidez, também levou à inter- dessas letras do Tesouro Estadual e também em ra-
venção no BANERJ? zão da sua falta de liqüidez. Quer dizer, ele ia buscar
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recursos no interbancário; depois, a partir de setem
bro, quando se agravou em razão das medidas adota
das, para a implantação do Real, passou a depender
da GEROF. Eu pergunto ao senhor: o senhor sabe
que foi uma decisão do Banco Central que, em 15 de
fevereiro de 1991, suspendeu a Distribuidora de Valo
res do Estado de São Paulo. O senhor acredita que
esse fato, e o fato de, a partir da suspensão, o
BANESPA ter que fazer o carregamento desses títu
los, de ir ao mercado para colocá-los, como também
os títulos da dívida mobiliária municipal, pode ter con
tribuído para a falta de liqüidez do banco?

O SR. PERSIO ARIDA - Eu tenho a impressão
de que não, no seguinte sentido: se não me falha a
memória aqui, em julho de 1994, portanto, ainda an
tes - digamos assim - da deterioração dos últimos
dois meses, foi feito um processo acentuado de per
muta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sim.

O SR. PERSIO ARIDA - De tal sorte que a per
da de liqüidez, até onde vai minha memória, não revi
aqueles processos, não esteve associada à questão
da dívida mobiliária. Na verdade, a permuta faz com
que o banco diminua sua pressão sobre o mercado,
evidentemente, mas boa parte da pressão já havia
sido amainada. Se não me falha a memória, lem
bro-me de que do total de 8 bilhões, mais ou menos, 6
bilhões já estavam permutados, no final do ano, ou
seja, o Banco Central já estava numa política ativa de
permuta antes mesmo da decretação do RAET.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Obrigado. O senhor se referiu aos créditos
do setor privado. O senhor tomou conhecimento de
que já estavam todos provisionados e em fase de exe
cução inclusive?

O SR. PERSIO ARIDA - O motivo de eu ter
mencionado isso, é que, no meu entendimento, não
tive o benefício da leitura do relatório da Comissão de
Inquérito, porque não ficou pronto. Olhando os índi
ces, embora os créditos do setor privado estivessem
todos provisionados observei que, como proporção
do total de créditos, eles apresentavam um desempe
nho pior do que os bancos de natureza similar; da
mesma forma, os critérios de desempenho, do ponto
de vista de eficiência administrativa (número de funci
onários por agência, número de funcionários em rela
ção à receita, critérios típicos de performance de de
sempenho bancário) também se comparavam desfa
voravelmente a bancos similares. Foi nesse sentido
que falei. No entanto, meu entendimento era de que
esses aspectos de desempenho aquém de bancos si-

milares, tanto no crédito do setor privado quanto na
eficiência de gerência, não eram os fatores determi
nantes. O fator determinante, nesse caso de liqüidez,
era a concentração no setor público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não sei se o senhor tomou conhecimento,
mas uma das razões de chegar a um número, vamos
dizer assim, alto dos chamados créditos em liqüida
ção com o setor privado eram as taxas de inadimplên
cia praticadas pelo BANESPA, asquais eram superio
res a todas praticadas no mercado, o que levava inclu
sive a um balanço conservador nesse sentido, porque
era uma provisão muito superior à que os bancos nor
malmente faziam. O senhor tomou conhecimento de
que no dia 17 de janeiro de 1995 o Conselho Diretor

.do banco determinou revogação inclusive da taxa de
inadimplência? Claro que não tem efeito retroativo,
mas, a partir de então, para adequá-Ia, vamos dizer
assim, ao mercado,:já que aquilo impossibilitava prati
camente qualquer renegociação em razão do absur
do que era ela?

O SR. PERSIO ARIDA - Não, não tive ciência
alguma desse evento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Fiquei muito impressionado com a afirma
ção que o senhor fez da sua preocupação com uma
solução mais rápida possível e lamento que ela não
tenha ocorrido da forma como o senhor mencionou.
Mas tenho apenas mais duas observações a fazer.
Uma, o senhor abordou com muita propriedade - o
senhor disse que não é jurista, mas por certo conhe
ce, como poucos, a legislação do mercado financeiro
-que é exatamente a questão do alcance do Decre
to-Lei n° 2.321, de 1987. Mas apenas para ficar bem
claro, porque isso tem sido objeto de preocupação
desta Comissão, de acordo com suas próprias pala
vras, V.Sa. entende que o Conselho Diretor tinha plena
e absoluta independência para publicar o balanço.
Mais do que isso, tinha obrigação de fazê-lo, e a Co
missão de Inquérito tinha plena e total autonomia para
exercer a sua atividade de acordo com a legislação vi
gente - o senhor fez essa afirmação. Eu queria apenas
saber se o senhor confirma essas afirmações.

O SR. PERSIO ARIDA - Sem dúvida. Quer di
zer, no meu entendimento, a Comissão de Inquérito ti
nha autonomia para chegar ao prazo regulamentar de
240 dias. O objeto da Comissão de Inquérito era ana
lisar as causas que levaram à decretação do RAET, e
o Conselho Diretor tem poderes de gestão entre os
quais se inclui o balanço, tem poderes plenos de ges
tão caracterizados.
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O S~. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio lanço, para fins da apuração prevista em lei, se há
Fleury) - E um poder de gestão ordinário do Conse- prejuízo ou não, se é patrimônio, elaborado por outra
lho Diretor, no seu entendimento. instância.

O SR. PERSIO ARIDA - Sujeito a chuvas e tro- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
voadas - interpretação de um economista e, não de Fleury) - Eu tenho apenas mais umas três ou quatro
um bacharel. Foi a interpretação que eu tinha na épo- perguntas a fazer. Aproveitando a experiência, não
ca. lhe vou perguntar, se o senhor achar espaço para fa-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio lar sobre a queda de juros, eu até gostaria depois de
Fleury) - Cumprimento o senhor pela orientação; saber a sua opinião, mas isso não é objeto dessa CPI,
agora, partindo de um advogado, porque é esse exa- evidentemente. O senhor afirmou que, na sua opinião,
tamente o entendimento que me parece correto. Por a não-publicação do balanço não causou prejuízo ao
isso, disse que o senhor conhece, e muito, a legisla- banco. Tivemos uma afirmação feita aqui pelos inter-
ção. Mesmo assim, no dia 25 de janeiro, foi enviado ventores de que o balanço custou, em primeiro lugar,
pelo Conselho Diretor, pelo Dr. Altino Cunha, ofício captação de recursos no exterior e o BANESPA pas-
solicitando orientação do Banco Central quanto ao sou a perder a captação, exatamente porque tinha
lançamento dos créditos do BANESPA no Estado de que explicar a não-publicação do balanço e causou
São Paulo. Houve uma resposta formal, ou o senhor prejuízo também ao próprio relacionamento com os
não se recorda? seus acionistas. Então, eu gostaria de entender bem

O SR. PERSIO ARIDA - Como disse aos se- por que o senhor acha que não houve prejuízo pela
nhores, até o advento da CPI, sequer me lembrava da não-publicação do balanço, já que foi afirmado que o
carta como tal e não consigo lembrar se respondi for- BANESPA perdeu captações externas, que eram re-
malmente ou não. Relendo os termos da carta, ela faz levantes, importantes e tinham peso, vamos dizer as-
referência a 1748. Como falei, é uma faculdade que o sim, em razão da não-publicação do balanço?
Banco Central tem, mas não determina que ele faça O SR. PERSIO ARIDA - Diria que há dois as-
dessa ou daquela maneira. Não consigo lembrar se pectos. Primeiro, a questão externa, não especifica-
fiz uma resposta formal ou não. Teríamos de olhar nos mente com o BANESPA, mas acompanhei, com mui-
arquivos do Banco Central para sabermos. to cuidado, pois estávamos em plena crise do México.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio A minha experiência, tanto do Banco Central quanto
Fleury) - Em maio de 1995, o senhor ainda era o Pre- do mundo privado é que quando os banqueiros não
sidente do Banco Central. O senhor teve conhecimen- querem emprestar, e há relacionamento comercial
to de correspondência novamente enviada pelo Sr. com a instituição, têm de apresentar alguma história.
Antonio Carlos Verzola, Presidente da Comissão de Tipicamente um banco estrangeiro, que está acostu-
Inquérito ao Subprocurador-Geral, solicitando orien- mado a ter relações com o BANESPA, não pode cor-
tação a respeito de como lançar essa dívida do Esta- tar o crédito de uma hora para outra. Ele deve ter algu-
do? ma história. Ouvi histórias das mais variadas: um não

O SR. PERSIO ARIDA _ Não, não tive conheci- queria emprestar para o Banco do Brasil sob o argu-
mento. mento de que o Banco do Brasil, na verdade, era um

banco federal, mas estava administrando reservas do
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Banco Central do Brasil, portanto, não tinha autono-

Fleury) - Não teve conhecimento disso. Mas, na opi- mia. Ouvi argumentos de que não iriam emprestar
nião do senhor, pela autonomia, que tem e deveria ter para um banco privado, porque poderia o Banco Cen-
a Comissão de Inquérito, era perfeitamente dispensá- trai do Brasil centralizar o câmbio, que não empresta-
vel. Caberia ao Conselho Diretor elaborar o balanço ria para o BANESPA, porque achava que o BANESPA
sem qualquer consulta. não tinha balanço. Ou seja, na prática, em 1995, hou-

O SR. PERSIO ARIDA - Na minha opinião, a ve uma contração de crédito. E os bancos enumera-
Comissão de Inquérito não tem a responsabilidade de ram inúmeras hipóteses, boas histórias para tornar o
elaborar o balanço. corte da linna mais palatável, explicável e abrindo a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio oportunidade de voltar depois.
Fleury) - Mas o Conselho Diretor tem essa responsa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
bilidade. Fleury) - Não estou falando de bancos. O BANESPA

O SR. PERSIO ARIDA - Esse é o meu entendi- tinha recursos captados mercado, inclusive junto a in-
mento. Agora, a Comissão de Inquérito se vale do ba- vestidores privados.
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O SR. PERSIO ARIDA - Vou voltar ao ponto, as têm valor de mercado, porque têm liqüidez, podem
permita-me VExa. que eu detalhe um pouco mais. ser vendidos ou comprados livremente. Evidentemen-
Houve uma perda generalizada. Todo e qualquer ban- te, há momentos em que a liqüidez está mais exígua,
co brasileiro perdeu depósito àquela altura, privados há momentos em que o preço é melhor, noutros, pior.
e públicos. No fundo, o que se percebia, o chamado No meu entendimento, os bradies sempre foram ati-
Risco Brasil, uma péssima expressão, era muito gran- vo do banco que deveria administrar dentro da sua
de na esteira do contágio da crise mexicana, e todos melhor competência e entendimento. Decisões de
os bancos, inclusive o BANESPA, perderam depósi- venda ou compra de papéis desse tipo estão sempre
tos. Lembro até que, em atenção ao BANESPA, hou- sujeitas a riscos. Sempre há um engenheiro de obra
ve decisão, não me recordo dos detalhes, de aportar feita que diz que teria feito melhor. É um mercado mui-
reservas para cobrir a situação do BANESPA e de ou- to difícil. Mercado de bradies é parecido com o mer-
tros bancos também. Então, nesse sentido, havia pre- cado de moeda, extremamente difícil, onde muitas
ocupação do Banco Central do Brasil de assegurar vezes o acerto vem por acaso, e o operador é tido
não só a solvência não-agregada, mas a solvência in- como extremamente brilhante e inteligente; muitas
dividual dos vários bancos. Embora tenha sido essa vezes, perde-se o dinheiro e é tido como incompeten-
retórica utilizada, a minha impressão é de que perde- te; na verdade, é um mercado muito difícil sujeito à
riam os créditos bancos e os depositantes, porque ampla volatilidade e risco. Faço esse comentário de
todo mundo diminuiu a sua exposição ao chamado caráter central. Mas nunca houve, por parte do Banco
Risco Brasil. Com relação ao efeito sobre as ações Central, até onde vai minha memória, qualquer instru-
aqui dentro, esse é mais fácil de medir. A rigor, teria ção sobre compra e venda de bradies para o
que se olhar o que aconteceu com as ações do BANESPA.
BANESPA, digamos, vamos supor que o prazo regu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
lamentar seja quatro meses, então, a partir de abril, Fleury) _ Não lhe chama atenção que, exatamente,
comparado às ações de outros bancos, levando-se por falta de garantias, tenha sido decretado o RAET, e
em conta que outros fatores podem estar influenciado o BANESPA tinha esse ativo e não o ofereceu como
as ações, por resíduo, pode-se tentar delimitar só o garantia ao Banco Central?
efeito puro do balanço sobre as ações. É um exercício
econométrico intrincado de fazer, mas, em princípio, O SR. PERSIO ARIDA - Não saberia dizer a
possível e acadêmico, que poderia dar uma resposta VExa. das normas dos empréstimos compulsórios se
ao efeito sobre as ações aqui dentro. A minha impres- bradies são passíveis de ser aceitos como garantia.
são é de que esse efeito é pequeno - é mais uma opi- Realmente, não sei. Desconheço.
nião subjetiva que uma afirmação. Na parte externa, O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
tenho até um pouco mais segurança, porque vi esse Fleury) - Porque, inclusive o valor é aproximado.
processo acontecer em inúmeros bancos, as histórias O SR. PERSIO ARIDA - A minha impressão é
foram variadas, e eram todas as justificativas pelas de que não. VExa. me desculpe se eu estiver equivo-
quais os depositantes e bancos simplesmente dimi- cado. Se os bradies forem aceitos como empréstimo
nuíram seus depósitos em linhas para com o Brasil. de liqüidez, a execução obriga a transferência de rea-
Isso foi um processo generalizado que atingiu todas is. Tipicamente, as normas da Diretoria Financeira do
as instituições. Banco Central eram muito distintas das normas da Di-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio retoria de Câmbio. Hoje, pelo que entendo, temos, no
Fleury) - Perfeito. Eu queria também falar um pouco Banco Central, uma gestão unificada das chamadas
com o senhor sobre os bradies. O BANESPA carre- duas mesas. Mas, à época, havia a gestão separada
gava uma carteira de 1 bilhão e 200 milhões de dóla- das duas mesas em duas diretorias diversas. Daí a
res. E, mesmo nos piores momentos de liqüidez, não minha impressão, à época eu não estava no Banco
se desfez dessa carteira. Durante o período em que Central, de que não havia comunicação entre mesas.
se socorria da GEROF, os bradies foram mantidos Portanto, não havia possibilidade de usar os bradies
em carteira. Na época, o senhor teve conhecimento como lastro para empréstimo de liqüidez.
se havia alguma orientação do Banco Central no sen- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
tido de que o BANESPA não se desfizesse desses tí- Fleury) _ Perfeito. Uma outra questão é a seguinte.
tulos? Apenas para deixar claro, porque não me parece ter

O SR. PERSIO ARIDA - Desconheço qualquer sido essa a interpretação de VSa. A não-publicação
instrução do Banco Central nesse sentido. Os bradi- do balanço nada tem nada a ver com as negociações
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que estavam sendo desenvolvidas com o Estado de
São Paulo, ou havia uma relação direta de causa e
efeito?

O SR. PERSIO ARIDA - As negociações que
estávamos empreendendo com o Estado de São Pa
ulo foram noticiadas pela imprensa. Lembro-me de ter
comentado sobre isso. Não me lembro dos detalhes,
mas não era um assunto sigiloso, de forma alguma. A
noção de que se estava perto ou avançando bem no
caminho da negociação, certamente era do conheci
mento da comissão diretora, não saberia dizer a
V.Exa se houve detalhes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não houve nenhuma recomendação do
Banco Central para que se aguardasse o término das
negociações, mesmo porque o senhor afirmou que
era totalmente independente a atuação do Conselho
Diretor.

O SR. PERSIO ARIDA - Não. Não me recordo.
É evidente que se as negociações fossem a contento,
a situação do banco se modificaria pra melhor, não
claramente, porque estava ali uma situação indefini
da. Mas não me recordo de ter dito que não fizesse o
balanço por conta das negociações. Que as negocia
ções estavam indo bem, era fato. Esse fato foi dado
ciência aos membros da comissão diretora. Havia um
problema complicado, associado às parcelas que se
riam pagas pelo Governo Covas. O Governo Covas,
como se sentia preterido politicamente, e a adminis
tração de V.Exa. beneficiada politicamente, diante do
salto abrupto que houve nas prestações, não via nem
legitimidade política, nem disse ter condição financei
ra de fazer aqueles pagamentos. Então, o fato é que,
no decorrer de 95, a questão do inadimplemento con
tratual ficou claramente caracterizada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Caracterizada?

O SR. PERSIO ARIDA - Claramente caracteriza-
da.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - No decorrer de 95?

O SR. PERSIO ARIDA - É. Estou falando do de
correr de 95.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor se referiu à Resolução 1.748, di
zendo que o Banco Central pode fazer o lançamento
como crédito de liqüidação duvidosa, e disse "a crité
rio do Banco Central". A critério, evidentemente, na
minha opinião, implica uma justificativa. Não é ao ar
bítrio do Banco Central. As palavras, na lei, têm um
valor, um peso específico. Se o senhor não quiser opi-

nar - não é do seu período - o senhor fique à vontade,
mas essa justificativa o senhor acharia adequada
para fazer o lançamento em dezembro de 94, já que,
como o senhor mesmo disse, os não-pagamentos
surgiram a partir de 95?

O SR. PERSIO ARIDA - Olha, veja aqui, rapida
mente, mas, realmente, não saberia circunstanciar
essa decisão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O senhor é um homem experiente no mer
cado. Isso daí não caracterizaria uma retroação de
prejuízo? Porque, veja bem, se é a partir de 95 que
nós temos a ocorrência do não-pagamento, e aí diz
que, decorridos seis meses, os pagamentos são in
significantes, e decorrentes da troca de títulos apenas
e tão-somente, como se aplicar isso em 31 de dezem
bro de 94, se essa foi a justificativa... Veja bem: essa
foi a carta que levou à mudança do relatório que con
cluía pelo arquivamento e pela inexistência de passi
vo a descoberto, que é o relatório que nós temos aqui,
e o lançamento do crédito do Estado de São Paulo
como crédito de difícil provimento e, portanto, pela
existência de um passivo a descoberto.

O SR. PERSIO ARIDA - Queria dizer a V.Exa.,
não estava, no momento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Claro...

O SR. PERSIO ARIDA - Eu concordo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu estou aproveitando da sua experiência.
Só.

O SR. PERSIO ARIDA - Claro. Eu concordo
com V.Exa. que, quando se diz "a critério do Banco
Central", não é ao arbítrio, que precisa ter uma razão
fundamentada. E tenho enorme respeito pela admi
nistração do Banco Central, pelas diretorias. Vários
dos diretores trabalharam comigo - não todos, mas
vários trabalharam comigo. Entendo... Se puder arris
car uma explicação... Veja bem V.Exa.: estou arriscan
do uma explicação, a explicação que daria seria a se
guinte... Estou arriscando uma explicação, confes
sando a V.Exa. meu parti pris de quem foi duas vezes
do Banco Central e admira a instituição e o papel da
instituição na estabilização do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Todos nós admiramos.

O SR. PERSIO ARIDA- Confessando meu par
ti pris, e não estando presente, sem ter conversado
com ninguém a respeito, o que eu entendo é que tal
vez tenha sido uma interpretação da seguinte nature
za: a 1.748 obriga a certas provisões. Podem haver
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outras provisões. Havia uma parcela de atraso em não é citado no ofício, está certo? Quer dizer, então,
quinze dias... se ele não é citado, eu quero crer que pode ser que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio nem tenha sido invocado. Então, a rigor, a inadimplên-
Fleury) - Quinze dias. cia teria ocorrido em junho, e não em dezembro.

O SR. PERSIO ARIDA - ... ou algo assim... O SR. PERSIO ARIDA- Eu me sinto aqui numa
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio situação difícil de comentar, porque não acompanhei

Fleury) - Sim. a decisão, não circunstanciei a decisão. Talvez uma
O SR. PERSIO ARIDA - .. , que claramente não maneira de entender ~ ~roblema seja a seguinte: o

forçava a provisão, porque não estava em atraso... balanço é preparado tipicamente com uma defasa-
o SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio gemde dois, três, quatro meses, enfim, tem que se

Fleury) _ Correto. olhar os prazos em relação à data...

O SR. PERSIO ARIDA - ... de sessenta dias, O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
previsto pela 1.748. No entanto, a administração pode Fleury) - Exato.
determinar o provisíonamento, desde que tenha O SR. PERSIO ARIDA - ... de fechamento.
como justificá-Ia. O entendimento aqui, e aí é uma Deve, o administrador, incorporar fatos supervenien-
questão de temporalidade importante, mas o entendi- tes, do seu conhecimento, posteriores à data, ou deve
mento aqui... se ater exatamente à informação que ele dispunha na

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio data ao realizar o ~alanço? Talvez seja uma maneira
Fleury) - É. Exatamente. É muito importante. de colocar a questao...

O SR. PERSIO ARIDA - ... do Banco Central, se O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
puder arriscar uma explicação que... Até me sinto Fleury) - Isso. E ~ual a opinião do senhor em relação
desconfortável, porque não é uma explicação nem se ele deve ou nao colocar?
minha e não falei com ninguém, mas é o entendimen- O SR. PERSIO ARIDA - Eu acho que...
to de que o inadimplemento, em 95, alterou a confígu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
ração que se percebia, e a peça contábil reflete a in- Fleury) - Porque, aí, nós vamos para uma outra ques-
formação de 95. V.Exa. há de se perguntar: mas... tão, que é exatamente do balanço de 94, novamente,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio publicado em 97.
.Fleury) - Mas VExa. acabou de dizer, antes, que o O SR. PERSIO ARIDA - Olha, eu realmente
balanço é uma peça... VExa. usou uma expressão: é não me sinto capacitado para responder a questão de
uma peça... VExa. O que posso...

O SR. ARIDA - Declaratória. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela le-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio gislação ou pela... O senhor é um economista. Ele

Fleury) - ... declaratória. Ela declara uma situação pode fazer isso?
num determinado momento. Como fazer... O SR. PERSIO ARIDA - Veja bem. A. ..

O SR. PERSIO ARIDA - A dúvida que tenho... O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se ele
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio devia ou não, é outra (ininteligfvel).

Fleury) - Como fazer. .. Esse é um ponto crucial, por- O SR. PERSIO ARIDA - O que eu posso dizer,
que, como fazer retroagir... Porque, na verdade, no com certeza, a VExa. é: a 1.748 obriga a determina-
balancete de junho de 95, eu concordo com VExa. das providências.
que pode~ia ser la~ça~a, embora pela 1.748 poderia O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
ser consld~rado I~adlmpl~~~e o Estado, embora, Freury) - Perfeito.
mesmo aSSim, na. minha OPInI~O, como eu vou ?olocar O SR. PERSIO ARIDA _ É facultado ao admi-
para VExa. daqUI a pouco, nao pudesse ter sido lan-. . .. .
çado como crédito de difícil provimento ou difícil pa- ~I~~~dor constituir outras, alem daquelas previstas na

gamento. Mas não lhe parece que, no mínimo, é es- ., . .
tranho? Porque nós tivemos aqui vários depoentes O SR. ~~~SIDENTE (Deputado LUIZ AntOniO
que falaram que era o histórico que levava a isso, o Fleury) - A cnteno...
histórico das repetidas negociações, muitas vezes O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ele podia
não honradas, que eram problemas crônicos que le- fazer isso?
vavam a isso. No entanto, ao justificar, inclusive, não O SR. PERSIO ARIDA - O Banco Central pode
se cita aí o art. 10

, inciso IX. O senhor pode ver que ele determinar assim ou o administrador pode tomar essa



O SR. PERSIO ARIDA - Eu volto à questão de
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, mas mesmo hipoteticamente...

O SR. PERSIO ARIDA - Não, é mas que eu vol
toa...
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atitude. Se o administrador tomar essa atitude, ele não ser para suspender o pagamento, reorganizar as
evidentemente justifica. Diz: "Olha, a provisão não era finanças da unidade da Federação, em caso específi-
necessária, porém julguei adequada por alguns moti- co - na verdade, ao colocar como crédito de liqüida-
vos". ção duvidosa, ou de difícil liqüidação, ou passivo a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio descoberto... Não lhe parece que o Banco Central
Fleury) - Pois não. não tinha atribuições para isso? Porque ele está pre-

O SR. PERSIO ARIDA - Se o Banco Central de- sumindo que o Estado de São Paulo não tem condi-
termina, deve ter também uma justificativa para ter a ções de pagar e isso quem pode fazer é só o Supremo
determinação. Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio O SR. PERSIO ARIDA - A questão posta por
Fleury) - Então foi essa a justificativa apresentada. V.Exa. é uma questão interessante. Eu não sou ba-

O SR. PERSIO ARIDA - Eu vejo a carta, é uma charel e me permitam um comentário apenas.
carta curta. Não sei sequer dizer a V.Exa. se ela con- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
substancia todo o entendimento, se acompanhada de Fleury) - Claro.
outros documentos... O SR. PERSIO ARIDA - Eu vou fazer o comen-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio tário numa situação extrema, não relevante ao caso...
Fleury) - Não. Essa carta foi enviada pura e simples- O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA _ O senhor
mente e levou a uma outra carta, que foi esta aqui, não é bacharel, mas tem condições de tirar o diploma
que fala que o balanço daria aproximadamente o pre- bem fácil.
juízo... E foi baseado nisso que se elaborou o relatório
final. O SR. PERSIO ARIDA - Muito obrigado. Só

O SR. PERSIO ARIDA - Olha, eu vou ser franco para aclarar o raciocínio, imaginemos uma situação. À
com V. Exa. Eu fiz o melhor que posso aqui para tentar véspera de uma decisão do Supremo, que diga, erga

t d omnes, que o Estado é insolvente e que o banco temen en er... .
que fazer... , tomar uma decisão de provisionamentoO SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
ou não, na véspera; e que já esteja público e notório,

Fleury) - (Risos.) Não, não, Dr. Persio... E d . fi . Isabido que o sta o e agrantemente InSO vente; o
O SR. PERSIO ARIDA - ... a questão. Eu real- Estado não esteja pagando os funcionários; tem to-

mente não saberia avaliar. dos os sinais de insolvência. Eu estou dizendo...,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio construindo um caso extremo. O Supremo ainda não

Fleury) - Eu estou... Eu agradeço já o esforço do se- decretou o estado de insolvência, mas há todos os si-
nhor. nais, todas as evidências, talvez da forma mais clara,

O SR. PERSIO ARIDA - Eu não tenho conheci- com atraso ao funcionalismo, enfim, um caso hipotéti-
mentos dos fatos que me permitissem... co, dramático. Não descreve a situação, evidente, do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Estado de São Paulo, mas só para fins conceituais.
Fleury) - Pois não. Eu já agradeço muito a contribui- Seria razoável que o banco provisionasse, naquela
ção que o senhor tem dado. circunstância? Do ponto de vista legal, eu não saberia

O SR. PERSIO ARIDA - Obrigado. responder. Do ponto de vista da prudência bancária,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio aí eu diria que deve provisionar, deve tentar provisio-

Fleury) - E finalmente, o senhor disse que formal- nar, ao menos, porque você, banco, terá toda a evi-
mente entende que não há limites para 1.748. Não é? dência...
Eu acho que, para os bancos, em geral, realmente O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
não há. Só que há um limite claro, quando se trata de Fleury) - Mas baseado... , baseado em quê? Qual a
um banco estadual. Porque o art. 102, da Constitu ição norma que se sobrepõe à Constituição e que autoriza
brasileira, diz que compete ao Supremo Tribunal Fe- isso?
deral, inciso f, julgar... , processar e julgar originaria
mente as causas e os conflitos entre a União e os
Estados; a União e o Distrito Federal ou entre uns e
outros, inclusive as respectivas entidades da adminis
tração indireta. Então, conjugado esse dispositivo
com as regras de intervenção, que diz que a União
não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal- a
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Como é que pode fazer isso, superando o
que os militares chamavam de livrinho?

O SR. PERSIO ARIDA - O livrinho... (Risos.) Eu
vou...

o SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - É aí que eu não acho que seja o livrinho,
não.

o SR. PERSIO ARIDA - Eu volto aqui a dizer.
Um banco tem a faculdade de constituir provisões
além da 1.748. As provisões podem ser desqualifica
das pela Receita Federal, em alguns casos, pelo Ban
co Central, em outros. São as duas instâncias... E
CVM, em alguns casos. Você tem três órgãos que po
dem desqualificar aquelas provisões para fins especí
ficos. O Banco Central para fins de seus próprios nor
mativos; a Receita Federal para fins fiscais, etc. A
constituição de provisionamento para fins fiscais,
contra o Estado, me parece que é inócua - a Receita
Federal desconsideraria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Exato. Aliás, porque tem lei expressa.

O SR. PERSIO ARIDA - Tem lei expressa, ela
desconsideraria. Como julgaria a CVM e o Banco
Central, eu realmente não saberia dizer a V.Exa. O
que eu digo a V.Exa. é o seguinte. V.Exa. está apre
sentando uma interpretação pela qual CVM e Banco
Central deveriam chegar àquela instituição e dizer:
"Veja, apesar de que há um amplo noticiário; apesar
de que o Estado está inadimplente com todas as obri
gações contratuais; apesar de que a decisão do Su
premo será amanhã, V.Exa.... , desculpe-me, a institu
ição não pode fazer o provisionamento." O adminis
trador da instituição diria o seguinte: "Eu tenho obriga
ção de fazer o provisionamento porque, caso contrá
rio, eu vou estar prestando ao meu acionista minoritá
rio uma informação que, no meu melhor conhecimen
to, não é verdadeira, uma vez que eu tenho elementos
de convicção que dizem que o Estado será. .. , está
provavelmente inadimplente e, nesse sentido, eu es
tou prestando um... , eu não estou administrando a mi
nha instituição adequadamente."

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas bastaria ele ir ao Supremo e conseguir
uma liminar para colocar, está certo?

O SR. PERSIO ARIDA - Aí eu não...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Bastaria ele ir ao Supremo e ele estaria...

O SR. PERSIO ARIDA - V.Exa. me desculpe. Eu
não conheço a mecânica legal...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então, mas o procedimento...

O SR. PERSIO ARIDA - ... necessária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - ... seria ele ir ao órgão legalmente, constitu
cionalmente capaz para isso. Não ele fazer e se sujei
tar, inclusive, às penalidades da lei, quer dizer, a tese
é exatamente inversa.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
Sr. Presidente, só para contribuir com o aclaramento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pois não.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
O Dr. Persio Arida fez uma.... criou uma hipótese onde
os fatos já eram sabidos à época e, ainda assim, ela
padece de vícios de inconstitucionalidade. No caso
do BANESPA, Dr. Persio, nós estamos falando de
uma hipótese que não era tão dramática. como o se
nhor mesmo mencionou, e utilizou-se fatos posterio
res para justificar como crédito em liqüidação. Só que
ria deixar registrado que ainda... , quer dizer. a situa
ção ainda é pior do que aquela registrada pelo...

O SR. PERSIO ARIDA - Veja V.Exa... Eu criei
um caso hipotético para dramatizar. Se eu não tenho
conhecimento do que aconteceu, no caso específico
do BANESPA; também não disponho de um instru
mentai jurídico que me permita dizer como fazer... , eu
simplesmente digo o seguinte. Com minha experiên
cia como administrador financeiro é sempre no senti
do de. em antevendo problemas ou tendo elementos
de convicção que me permitam dizer que estou per
cebendo problemas sérios, seria, por conservadoris
mo, pensar sempre na constituição de provisões, des
de que sejam ... , me seja facultado. Se por uma nor
ma constitucional não posso fazê-lo, a norma consti
tucional prevalece. Mas, como dever... O dever da ad
ministração é sempre optar pelo maior conservado
rismo possível. Construi um caso extremo, longe do
nosso caso aqui, para ser um caso onde o administra
dor de qualquer instituição sentiria, no mínimo, tenta
do a adotar os instrumentos legais ou procediment9s
administrativos que levassem ao provisionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Uma última pergunta ao senhor, só para fi
car bem claro. É, é a última. É a última realmente. (Ri
sos.) Mas é ... , é que é um privilégio ter V.Exa. aqui. ..

O SR. PERSlO ARIDA - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - .,. e eu não poderia deixar de aproveitar
essa oportunidade. O senhor - só queria que o se
nhor confirmasse - deixou bem claro que desde o



Ata da 158 Reunião, realizada em 06 de
novembro de 2001

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e
um, às quatorze horas e quarenta e sete minutos, no
plenário 12 do Edifício Luís Eduardo Magalhães 
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a "investi
gar as relações do Banco Central do Brasil com o sis
tema Financeiro Privado - PROER", sob a Presidên
cia do Deputado Gustavo Fruet, presentes os seguin
tes senhores Deputados: Gustavo Fruet - Presidente;
Milton Temer- 2° Vice-Presidente; Alberto Goldman
Relator; Danilo de Castro, Ivan Valente, Nelson Pro
ença, Márcio Fortes, Nelson Proença, Pedro Bitten
court e Wagner Rossi (titulares); Antônio do Valle,
João Tota, José Roberto Batochio, Luiz Carlos Hauly,
Ricardo Barros, Ricardo BERZOINI- e Rubem Medi
na (suplentes); Deixaram de registrar suas presenças
os Deputados: Enivaldo Ribeiro, Fernando Gonçal
ves, Haroldo Lima, João Carlos Bacelar, José de
Abreu, Paes Landim, Rita Camata e Romel Anízio. O
Deputado Almeida de Jesus encaminhou justificativa
de ausência, em razão de licença médica pelo perío
do de dezesseis (16) dias a partir de 24 de outubro
corrente, o mesmo ocorrendo com o Deputado José
Pimentel, por estar cumprindo missão oficial, na Ale
manha, pela Câmara dos Deputados, a convite da
Fundação Frederich Ebert, no período de 3 a 11 de
novembro corrente. Havendo número regimental o
Presidente declarou abertos os trabalhos e anunciou
que a Ata da reunião anterior tinha sido distribuída,
por cópia. Requerida pelo Deputado Alberto Goldman
a dispensa de sua leitura, pela pela Secretaria, e não
tendo quem quisesse discutí-Ia, em votação a Ata foi
aprovada, unanimemente. Expediente: Passando ao
expediente, o Presidente deu conhecimento ao ple
nário do recebimento pela CPI de ofício do Banco
Central do Brasil, em atenção ao Ofício n.o 052/01-P,
atendendo a requerimento do Deputado José Rober
to Batochio, encaminhando cópia dos processos rela
tivos aos financiamentos concedidos ao amparo do
PROER, em oito (08) volumes, referentes ao Banco
Nacional S/A, Banco Econômico S/A, Banorte, Banco
Mercantil, Banco Crefisul, Banco Pontual, Banco Ba
merindus e Caixa Econômica Federal. Ordem do Dia:
Tomada de Depoimento do Sr. Luiz Carlos Alvarez,
ex-membro do Conselho Diretor - RAET do Banco
Nacional S/A, ex-interventor do Banco Bamerindus
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momento em que o senhor assumiu o Banco Central COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
até o momento em que o senhor deixou o Banco Cen- DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO
trai, no dia 10 de junho, havia uma negociação em an- BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA
damento com o Estado de São Paulo, com o próprio FINANCEIRO PRIVADO". (CPI- PROER).
Governador Mário Covas, no sentido de buscar uma
solução para o problema, está certo?

O SR. PERSIO ARIDA - Só fazendo uma obser
vação, querdizer, a negociação foi muito ditrcil na par
tida, pelas mágoas que o Governador tinha diante do
Banco Central, e me é impossível precisar exatamen
te quando começou uma negociação efetiva, uma vez
que nós despendemos muitas conversas na tentativa
de superar essa interpretação política que o Governa
dor fez dos atos do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas havia uma negociação em andamento
quando o senhor saiu?

O SR. PERSIO ARIDA - Havia uma negociação
em andamento quando eu saí, sem dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Antonio Fleury) 
Olha, eu agradeço, não tenho mais perguntas. Indago
ao Sr. Relator se há algum questionamento e ao De
putado Dado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não. Eu
gostaria de agradecer ao Dr. Persio Arida pela forma
que fez o seu depoimento, pela que prestou os escla
recimentos a esta Comissão e com certeza contribuiu
muito até para que este Relator possa entender tecni
camente algumas ações que foram tomadas, que ob
viamente como o senhor só pode dizer dos aspectos
econômicos, porque não é juristas, eu só posso dizer
os aspectos jurídicos, porque não sou economista. E,
obviamente, o senhor me ajudou entender muito dos
problemas e das interpretações que devem ser da
das, principalmente alertando para sempre vermos o
momento em que essas decisões foram tomadas.

O SR. PERSIO ARIDA - Eu agradeço muito os
comentários elogiosos a minha pessoa e me coloco à
disposição da CPI para qualquer outro esclarecimen
tos que fizer necessário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Antonio Fleury) - Eu
quero agradecer mais uma vez a presença de V.Exa.
E nada mais havendo a tratar, vou encerrar os traba
lhos, mas antes convoco reunião para amanhã. às
14h30min, no Plenário 3, com a seguinte pauta: Item
1 - apreciação de requerimento; Item 2 - audiência
pública para a oitiva da testemunha, Sr. Cláudio Ness
Mauch, ex-Diretor de Fiscalização Financeira do Ban
co Central do Brasil.

Está encerrada a reunião.



o SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Exmo. Sr.
Presidente, Deputado Gustavo Fruet, Exmo. Sr. De
putado Relator Alberto Goldman, Exmos. Srs. Depu
tados membros da Mesa, Exmos. Srs. Deputados titu
lares e suplentes da Comissão, senhoras e senhores
presentes, boa tarde. É uma boa oportunidade que eu
tenho de dar o meu testemunho de um processo im
portante para a Nação que foi o processo de sanea
mento e de reformulação do sistema financeiro nacio
nal e dos procedimentos de fiscalização do Banco
Central do Brasil. Gostaria de dar um breve resumo
do que foi a minha passagem pelo banco, porque tem
um pouco a ver com o desenrolar dos acontecimen
tos. Fiz concurso público para o Banco Central no final
de 72, início de 73, tomei posse em setembro de 73 e
fiquei até o ano 2000 quando aposentei .Toda a minha
carreira foi desenvolvida na área de supervisão ban
cária. Inicialmente, quinze anos nas divisões regiona
is de fiscalização do Estado de São Paulo, onde atuei
como analista, examinador de processo administrati
vo, como fiscal, inspetor, supervisor e procedimentos
desse gênero. Depois de quinze anos, em 1988, eu,
dentro ainda do que se chama supervisão bancária,
mas eu passei para Brasília para o Departamento de
Organização e Autorizações Bancárias. Então, é o
departamento que concedia autorizações para ban
cos funcionarem, para concessão de agências, para
fusões, cisões, incorporações. Esse tipo de processo,
na realidade, é um processo meio de cartório, meio
de concessões e meio de autorizações. Fiquei até
1997 nessa área. Em 97, eu assumi o Departamento
de Fiscalização e, posteriormente, cheguei a ser dire
tor de fiscalização. Então a minha carreira do ponto de
vista de processo de fiscalização direta, de acompa
nhamento mais direto do sistema financeiro foi direto
durante quinze anos e, depois, quando eu fui para o
Departamento de Organização o acompanhamento
era muito mais, vamos dizer assim, passivo. Eu usava
de informações da fiscalização, mas já não trabalhava

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Dispensada a leitura, coloco a ata em discussão.
(Pausa.) Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco
a ata em votação. Os Srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se acham. Aprovada a ata. Esta
Presidência comunica o recebimento do ofício do
Banco Central reportando-se ao requerimento do De
putado José Roberto Batochio, aprovado em 17 de
outubro, o qual solicita cópia dos processos relativos
aos financiamentos concedidos ao amparo do
PROER. Foram enviados oito volumes, divididos en
tre os Bancos Nacional, Econômico, BANORTE, Mer
cantil, Crefisul, Pontual, BAMERINDUS e Caixa Eco
nômica Federal. As informações estão disponíveis na
Secretaria da Comissão, observadas as cautelas per
tinentes quanto àqueles documentos de caráter sigi
loso. Esta reunião de audiência pública foi convocada
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do Brasil S/A e ex-Diretor da Área de Fiscalização do para tomar depoimento do Sr. Luiz Carlos Alvarez,
Banco Central do Brasil. Encontrando-se o depoente ex-membro do Conselho Diretor do RAET do Banco
no recinto, o Presidente o convidou a tomar assento à Nacional, ex-interventor do Banco BAMERINDUS e
mesa e, após cumpridas as formalidades legais, deu ex-Diretor da Área de Fiscalização do Banco Central
conhecimento do teor do termo de compromisso as- do Brasil. Convido o Sr. Luiz Carlos a tomar assento à
sumido, concedendo-lhe a palavra para a primeira mesa. Cumprindo as formalidades legais, foi firmado
parte do seu depoimento. Cumprida a primeira parte pelo depoente termo de compromisso que integra o
do depoimento, o Presidente passou às inquirições, formulário de qualificação com o seguinte teor: "Faço
tendo falado, pela ordem, para suas interpelações, os sob a palavra de honra a promessa de dizer a verdade
Deputados Alberto Goldman, Ivan Valente, Milton Te- do que souber e me for perguntado". Os Deputados
mer e José Roberto Batochio. Concluído o depoimen- interessados na interpelação deverão inscrever-se
to, o Presidente Gustavo Fruet agradeceu a presença previamente junto à Secretaria. Passamos a palavra
do Sr. Luiz Carlos Alvarez e dos senhores Deputados, ao Sr. Luiz Carlos Alvarez.
convocou reunião ordinária para o dia 07 de novem
bro corrente, às 14 horas, no plenário 12 do Anexo 11
desta Casa, e encerrou os trabalhos às dezessete ho
ras e trinta e nove minutos. O inteiro teor da reunião foi
gravado e as notas taquigráficas, após serem decodi
ficadas, farão parte deste documento. E, para constar,
eu Manoel Amaral Alvim de Paula, Secretário, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Gustavo Fruet, e encaminha
da à publicação no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da 15a reunião da Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar as relações do
Banco Central do Brasil com o sistema financeiro pri
vado. Informo aos Srs. Parlamentares que a ata da
14a reunião foi distribuída, indagando se há necessi
dade de sua leitura pela Secretaria.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, solicito que seja dispensada a leitura da
ata.
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diretamente com o processo, com a forma de apura- esse costumeiramente passa a ser muito demandado
ção, com os procedimentos, com relatórios. Eu sim- e normalmente acaba gerando um problema de difi-
plesmente usava isso dentro dos processos de autori- culdade de pagamento na frente. Havia o problema da
zações normais do Banco Central. E tive oportunida- queda abrupta da inflação, que, efetivamente, tirou os
de de compor um grupo restrito de funcionários que ganhos do sistema financeiro muito rapidamente e
foi chamado a assessorar, a participar, a diretoria do nós tínhamos basicamente instituições que já tinham
banco, num processo de exame, num processo de se preparado para isso e instituições que não esta-
avaliação de como estava o sistema financeiro nacio- vam preparadas para isso. Além disso, nós Unhamos
nal, isso praticamente em 1995. E tive oportunidade problemas de difícil solução, BANESPA em RAET,
de discutir muito, de ter muitas reuniões, de muito tra- BANERJ, outros bancos estaduais e problemas de
balho durante todo esse processo que envolveu não bancos que já vinham com deficiências crônicas há
só o saneamento do sistema financeiro privado, mas muito tempo, somando tudo isso num caldeirão pron-
muito mais relevante o sistema financeiro público, que to para explodir. Isso ficou evidente, pelo menos para
envolve valores muito mais significativos; também o nós técnicos, após a intervenção no Econômico. Éum
sistema público federal, inclusive, que já tinha iniciado dado que costuma passar desapercebido, mas o Ban-
o processo e também em procedimentos mais com- co Central, quando interveio no Econômico, interveio
plexos, mais trabalhosos, inclusive de atualizar, de naquele momento por falta de opções, porque ele es-
modernizar, de alterar, de melhorar os procedimentos tava tentando encontrar uma solução, mas era inviá-
de supervisão e de fiscalização direta. Hoje é fácil di- vel, e a deterioração num banco é muito grande. Ban-
zer, a gente sempre depois de passado alguns anos é co vive de credibilidade. Enquanto ele tem credibilida-
mais fácil, mas havia muita discussão naqueles anos de, os depositantes deixam os seus recursos; no mo-
de final de 94 começo de 95 como estaria o sistema fi- mento em que, certo ou errado, esta credibilidade é
nanceiro nacional. Havia desde os mais pessimistas afetada, os bancos passam a ter uma perda de recur-
até os mais otimistas. Havia muitos problemas da sos, uma perda de depositantes, o seu nome começa
grande mudança da conjuntura econômica e financei- a ser falado entre os agentes financeiros, entre os in-
ra do País, motivado pela queda de inflação, pela vestidores, em jornais, em notícias, e ele vai. .. Então,
abertura da economia, pela excessiva interferência naquele momento, a repercussão do bloqueio dos re-
ainda de setor público na forma de atuação do siste- cursos do Econômico foi brutal. Pode-se obter o dado
ma financeiro, na forma de atuação da sociedade, no Banco Central, mas naquele mês de agosto com
com muitas dívidas ainda não reconhecidas, os que mês de setembro o Banco Central liberou algo próxi-
hoje nós chamamos ainda de esqueletos, uma coisa mo de 10 bilhões de reais ou 10 bilhões de dólares, di-
muita rica. E hoje, sem dúvida, a gente pode dizer... minuindo os compulsórios. Compulsório é uma... um
Eu posso dizer que naquele momento, no final de 94 instrumento que é usado com fins de política monetá-
começo de 95, a avaliação que hoje se pode fazer do ria, taxas de juros de recolhimento compulsórios,
sistema é que o sistema financeiro estava muito pior como hoje vemos, por exemplo, o FED americano di-
do que mesmo os mais pessimistas naquele momen- minuindo sensivelmente a taxa de juros, deixando-a
to podiam imaginar. Dos cem maiores bancos do País ficar até negativa. Ou seja: quem está endividado te0-

mais da metade teve que ser vendido, negociado ou ricamente está ganhando porque a inflação é maior
liqüidado, recapitalizado. Os ativos do sistema tinham do que a taxa de juros básica. E o compulsório foi re-
muitos problemas de liquidez, talvez mais problemas duzido várias vezes no sentido de auxiliar o problema
de Iiquidez do que efetivamente de conteúdo econô- de liquidez que tinha no mercado. Com o prímeiro
mico, principalmente por créditos contra governos, banco de grande porte sendo objeto de intervenção,
créditos sujeitos a discussões judiciais e muitas coi- com os seus... as suas poupanças, as pessoas com
sas de difícil recebimento. A economia também pas- as suas poupanças, com os seus fundos, com todos
sava por uma mudança muito grande do ponto de vis- os seus recursos bloqueados, isso começou a gerar
ta de competitividade. Setores que eram bons paga- uma onda, uma cadeia de eventos e de procedimen-
dores, setores que eram bons clientes dos bancos, tos dos agentes no sentido de colocar em dúvida ou-
com abertura das importações, com abertura de mer- tros bancos, outras situações. E o Banco Central, na-
cado" passaram a sofrer competições externas, pas- quele momento, começou a tentar agir, tentar... libe-
saram a ser maus pagadores. Num primeiro momen- rando recursos dos compulsórios. Só que como sem-
to, quando a economia entra numa estabilidade, há pre ocorre, é um risco muito grande, e como ocorreu
uma procura por crédito, há um aumento de crédito, na época, esses recursos liberados, eles... por mais
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que se tente fazer normas inteligentes, eles são mais mente de mais quatro pessoas - um conselho de cin-
ou menos lineares. Você libera tanto de quem precisa co pessoas. Dessas cinco, duas delas tiveram um pe-
como quem não precisa e o público acaba normal- ríodo muito curto - de um mês, menos de um mês -
mente indo concentrando seus recursos em alguns como membros do RAET e foram substituídas por ou-
bancos, certo ou errado, que aparentemente dão tras duas pessoas. A primeira pergunta que eu gosta-
mais garantia. No caso, isso já deve ter sido falado ria que o senhor nos indicasse... Em primeiro lugar, no
aqui, bancos estrangeiros e bancos oficiais, principal- caso da indicação do RAET, há necessidade de se
mente os federais. Aquilo deixou muito claro o proble- manter um conselho de cinco pessoas? E essas mu-
ma que o Banco Central tinha nas mãos: uma panela danças feitas depois de um mês, numa situação tão
de pressão pronta para explodir e que precisava ser turbulenta e tumultuada, ela não é extremamente pre-
trabalhada. Naquele momento, já se começou - ainda judicial ao processo que se inicia nesse momento e
em agosto, final de setembro -, se começou a pensar que depois acabou na liquidação extrajudicial? É
nos problemas, nas possibilidades, nas alternativas essa a primeira pergunta que gostaria de ouvir a sua
do que se fazer. E foi nesse sentido que se iniciou um opinião a respeito disso.
programa, que foi o PROER, e já se iniciou um progra- O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Perfeito. O
ma, já se começou a pensar o q~e f~.zer, já se come- RAET é uma das alternativas legais que o Banco
çou a tratar do PROES e. tambem Ja se começou a Central dispõe para agir no caso de um processo ban-
pensar nos bancos federais. E,. ao mesm~ .tempo, c~- cário de um banco que esteja em processo de ruptu-
~eçou-se ~ trabalhar no s~ntldo de venflca~ que 11- ra. Inicialmente os tradicionais são intervenção e liqui-
ço~s podenam ser. ~prendldas, que procedimentos dação. A liquidação é quando se considera que o ban-
tena~ q.ue ser modificados, que.po~tura~, que regras co não tem qualquer alternativa de solução e tem que
conta~els, que rewas de prudenc~~ tenam que ser se apenas tomar os procedimentos similares à lei de
a~erfe~ç?adaS, tenam ~~e ser modificadas, para. que falências. Intervenção quando se acredita que ainda
nos evitassemos ao ma~l~o problemas, novas cnses, haja alguma possibilidade, alguma alternativa de se
novos probl,emas bancariOS. Vale le.mbrar que qu~se encontrar alguma solução. Na prática, a intervenção
todo~ os pals~s?o mundo também .tlveram algum tipO acabou sendo muito pouca usada porque obviamen-
de crise. ~ principalmente essas crises ~correm em... te, como eu já afirmei anteriormente, se o principal
q~a~do h~ g~an?~s mud~nças_no cenáno ma.croec.?- patrimônio de um banco é a credibilidade, interveio no
nor~lIco: dlmmulçao de Inflaçao, queda de Inflaçao banco, ele vira alvo de um caloteiro, de um banco con-
mUito alta, abertura ou fechamento com ? ~ercado siderado caloteiro, com problemas e essa credibilida-
ext~rn~ - grandes ~udanças mac.r~economlcas. E.u de vai embora e é muito difícil se encontrar solução.
entao tive a op?rtunldade_ de pa.rt~cIP.a.r desses dOIS Mas ela chegou a ser utilizada algumas vezes. Nos
processos. Ob~lamente nao partiCipei mtegralme~te. idos de 90 e poucos foi criado o RAET. Inicialmente
Era uma q~antld~d.e ~ra.nde de pessoas..~e mUitos ele foi criado apenas para bancos estaduais, bancos
assuntos nao partiCipei diretamente, ~a~ diria que te- públicos. E o RAET, diferentemente das outras duas,
nho um testemunho razoavelmente proxlmo, razoavel- tinha a pressuposição de manter o banco com as
~ente p_erto das ocorrências, razoavelmente pe~o d~s suas atividades; manter o banco com as suas obriga-
dlscussoes que fora~ tratadas. E, c,om. ess~ ~rlmelro ções; manter o banco aberto, vamos chamar desse
testemu~ho, eu que.rla me c~locar a dl~~slçao para tipo. E foi usado no BANERJ, foi usado em vários ban-
e~clareclme~tos mais pontuais ou de duvld~s que.ob- coso Até essa época do PROER, ele não tinha sido
vl~~ente eXistem e nós sabemos que sao muitas. usado em bancos privados porque é muito difícil o
O rlgado. . Banco Central colocar uma diretoria para administrar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) um banco privado e conseguir consenso de quais teri-
- Concedo a palavra ao Relator, Deputado Alberto am que ser as medidas adotadas por essa nova dire-
Goldman. toria, por esse novo conselho diretor. E a nomeação

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. de uma quantidade de membros do conselho diretor,
Presidente, Srs. Deputados, Dr. Luiz Carlos Alvarez, o ele parte do princípio, então, de que esse banco conti-
senhor fez parte, Dr. Alvarez, do chamado RAET do nua tendo um procedimento diferente de liquidação e
Banco Nacional num período... num período muito intervenção. Ele continua teoricamente em funciona-
curto - 18/11/95 a 22112195, portanto, menos de um mento; ele continua sendo executado; portanto ele
mês -, ao mesmo tempo em que foi constituída essa continua tendo que tomar todas as suas providências.
diretoria, esse conselho diretor, de mais... imediata- Então, em função disso é que, como o Nacional era
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um banco de grande porte, se escolheu quatro pesso
as - eu e mais quatro, no caso. E o fato de duas pes
soas serem por pouco tempo decorre de uma especi
ficidade muito grande. Até aquele momento, ninguém
tinha feito nenhuma operação de dividir um banco em
dois. Ninguém sabia como isso ia se processar; como
é que se faria na reserva bancária; como é que se fa
ria na compensação; como é que se separa as con
tas; como é que se opera esse tipo de coisa. E as pes
soas... A única pessoa, vou chamar assim... Algumas
pessoas estavam mais próximas do processo; algu
mas pessoas participaram da elaboração das resolu
ções circulares; algumas pessoas participaram...
Poucas pessoas participaram do processo contratual,
do processo de estudar quais eram os ativos, quais
eram as alternativas. E eu era uma dessas pessoas.
Então, na realidade eu fui colocado como um membro
do RAET por uma imperiosa necessidade de ter al
guém lá que pudesse chegar e dizer, de entender
como é que poderiam ser feitas as coisas. Isso, na re
alidade, foi esse o meu grande trabalho nesse um
mês e pouco. Como fazer uma coisa que ninguém ti
nha feito antes, uma coisa que ninguém tinha a menor
idéia de como fazer, envolvia valores muito vultosos,
inexperiência, ninguém poderia ter experiência sobre
aquilo. Posso lhe dizer que conseguimos montar pro
cedimentos extremamente, sob essa ótica operacio
nal, bem sucedidos, que transformaram a questão
que mais preocupava todo mundo numa questão
mais simples. E aí também vai um dado importante:
por que RAET? Por dois motivos: o Banco Central,
naquele momento, não tinha uma noção precisa do
que poderia encontrar no Banco Nacional. Esse é um
dos motivos. E o outro é que o próprio controlador es
tava... Primeiro ele já tinha avisado, já tinha dito que ti
nha problemas no banco, mas não se sabia a dimen
são, não se sabia o procedimento, não se sabia a
quantas andava, como tinha chegado ao problema, e
ele sabia, naquele momento, que a perda de depósi
tos estava tão grande que ele sabia que ia explodir.
Como ele também não sabia que o Banco Central es
tava tentando encontrar uma solução, mas ele tam
bém não tinha conhecimento, ele não participou de
nenhuma negociação, ele fez um pedido neste senti
do. Então, acabaram se juntando as duas necessida
des. Então, implantado o procedimento, a forma práti
ca de como fazer duas contabilizações dentro de um
mesmo CGC, ou duas contabilidades, dois CGCs
numa mesma contabilidade, como estabelecer os
procedimentos entre os dois bancos, e iniciada essa
fase o procedimento passou a ser um procedimento
mais simples, mais rotineiro, e, então, passou a ficar

com a equipe do Banco, que era do Rio de Janeiro, in
clusive pessoas que já estavam na sua localidade,
que não tinham problemas de deslocamento, e eu re
tornei então a Brasília.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Dr.
Alvarez, no voto do dia 18 de novembro de 1995, que
autorizou o Banco Nacional a assinar os contratos de
opção de compra dos créditos contra o FCVS, titula
dos pelos bancos BRADESCO, Itaú e UNIBANCO 
houve essa autorização no dia 18 de novembro, no
voto do Banco Central. Eu perguntaria qual foi o crité
rio adotado para a escolha das instituições que forne
ceram créditos contra o FCVS? E por que não foram
adquiridos créditos da Caixa Econômica Federal, por
exemplo?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Bem, primei
ro eu queria deixar claro que o modelo de criar essa
possibilidade de trabalhar com moedas, eu não parti
cipei da criação, mas eu lembro que desde o início,
quando essa idéia foi passada, nós tínhamos presen
te que pouquíssimos bancos tinham tido capacidade
empresarial, lucratividade e, muito mais do que isso,
bom senso de negócios, percepção de risco para co
meçar a provisionar esses papéis. Então, nós só po
deremos tentar negociar com bancos que não tives
sem problemas de vender com prejuízo. Perfeito? O
que significa vender prejuízo? Com relação a... Veja
bem como estou colocando essa questão: um banco
captou poupança, emprestou recursos desta poupan
ça para o mutuário, o mutuário foi beneficiado por su
cessivos benefícios concedidos pela dificuldade de
sua prestação, de seu saldo devedor ser atualizado
pelos índices inflacionários - ele não tinha capacida
de de pagar, então, certo ou errado se concederam
benefícios, inclusive à classe média. Isso foi gerando
com que os bancos tivessem um empréstimo cujo va
lor não ia ser pago pelo mutuário. O Governo tinha
uma legislação que dizia que um fundo pagava esse
resíduo. Do ponto de vista do banco, independente
mente de outras questões - vamos analisar individu
almente esse problema -, essa poupança era uma
exigibilidade à vista, ele pagava recursos, teorica
mente nós tivemos períodos em que essas poupan
ças perderam as atividades, os depositantes foram lá,
sacaram, o banco pagou dinheiro à vista, e ficou com
crédito a receber do Fundo, muitos deles, inclusive,
vencidos - os créditos mais antigos já estavam venci
dos. Só que o Fundo não tinha fundo, não tinha recur
sos, não tinha como pagar. O Governo ficou inadim
plente e se transformou numa das famosas questões
a serem securitizadas. A securitização proposta pelo
Governo - existe uma medida provisória propondo a
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securitização - impõe restrições aos agentes finance- anos para o principal, e remuneração de TR mais
iros, em termos de a taxa de juros é menor do que o 3,12% ao ano para recursos oriundos do Fundo de
contrato de crédito imobiliário... Garantia, e TR mais 6,17 para aqueles provenientes

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Securiti- do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.
zação do FCVS? Como o senhor analisa essa situação? Porque no

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ _ Securitiza- momento da operação se tinha uma situação edepois
ção do FCVS. Ela impõe taxa de juros menores e pra- a MP estabeleceu prazos e taxas diferentes.
zos muito mais longos. Então, do ponto de vista do O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Bem, o que
banqueiro, ele sempre vai entender, sempre entende- eu posso lhe dizer é o seguinte: o Banco Central não
rá isso como um prejuízo. Mas eu me refiro muito mais tinha poderes, não tinha capacidade legal para obri-
aqui ao prejuízo contábil. A Caixa Econômica sim- gar nenhum banco a lhe vender esses créditos - na
plesmente não tinha capacidade em balanço para verdade não seriam nem títulos esses créditos. No
vender. Ela não podia... Se ela vendesse, se ela tinha caso específico do BRAOESCO, Itaú, dos bancos pri-
um ativo registrado por 100, esse ativo estava, naque- vados, todos eles rendiam mais do que os 6%, porque
la época, rendendo TR mais 8, TR mais 9, que foi se- apenas os créditos do FGTS, que são quase que na
curitizado por 6,17, para quem optar por securitizar, totalidade com a Caixa Econômica, seriam securitiza-
mas os créditos imobiliários rendiam TR mais 8, TR dos por valores menores. Na realidade esse foi um
mais 9, ou rendiam inflação mais oito, nove. Então, ela processo de negociação. O que eu posso lhe dizer é
gerava receita sobre esse valor, todos os bancos me- que o Banco Central fez um trabalho avaliando algu-
nos capacitados, menos prudentes, registravam rece- mas alternativas e, me parece, não tenho absoluta
itas sobre esses créditos de longuíssimo prazo, de certeza, mais me parece que foram prazos superiores
duvidoso recebimento, pelo menos a curto prazo, e a doze anos, considerando que, num período de lon-
eles não tinham capacidade patrimonial de registrar o go prazo, em vinte, vinte e cinco anos, uma taxa de ju-
prejuízo em seus balanços. Já os bancos que tinham ros médios de 12% real fosse razoável, e consideran-
feito uma provisão, no mínimo razoável- porque nem do aí um desconto ao valor presente entre algo que
todos tinham feito 100% de provisão, mas quem tinha, rende inflação mais doze e algo que pudesse render
por exemplo, feito 50% de promissão, se ele vendes- inflação mais seis ou oito. Eu não tenho detalhes, mas
se por 50%, do ponto de vista contábil, ele seria neu- esse trabalho, esses cálculos foram efetuados. Eu pe-
tro. O que nós fizemos? Fomos ao nosso Banco de diria que - não fui eu que fiz, sei que foi dentro do âm-
Dados de Balanços e lá existe uma transação em que bito do DEPEC e do OEBAN, departamentos econô-
você põe o saldo de algumas contas e lista todos os micos e de operações bancárias, e que sinalizaram,
bancos. E nós vamos verificar quais eram os bancos balizaram o Banco Central nas negociações que fo-
que não tinham, que essas contas já estavam provisi- ram feitas com os bancos. Obviamente, não havia
onadas. E basicamente encontramos pouquíssimos mercado para esses papéis, não havia, mas não eram
bancos. Em função do volume necessário, optou-se papéis que pudessem dizer que não valessem nada.
pelos três maiores, que naquele momento era o que Eles rendiam, eles tinham rendimento assegurado
facilitava o processo, que permitia a operação. Na re- até aquele momento; eles tinham, também têm na se-
alidade eram muito poucos os que já tinham feito as curitização, o problema é muito mais de liqüidez.
provisórias. Então eu não participei dessas negociações, elas fo-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ ram conduzidas diretamente pela diretoria do Banco
Então, aproveitando exatamente esse tema, Or. Alva- Central, mas conhecendo como se processam essas
rez, quando houve o voto autorizando essa operação, negociações, os bancos devem ter falado: "Eu vendo
se indicava a securitização das dívidas, havia uma in- por 70", o Banco Central falou: "Não, não posso de jei-
dicação, uma possibilidade de securitização das dívi- to nenhum" e se chegou, imagino, a um valor justo
das. No fundo, seriam feitos pela emissão de títulos dentro do balizamento que o Banco Central já tinha,
públicos em doze anos de prazo, rendendo IPC mais que indicava algo próximo daquelas condições em
6% ao ano, com a hipótese de pagamento em juros, torno de 49%, 50%.
no resgate dos títulos. Porém, quando houve esta MP O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
a que o senhor se referiu, n° 1.520, de 1996, que auto- quero saber se na transferência de ativos e passivos
rizou a inovação da dívida do fundo do FCVS, ela es- do Banco Nacional ao UNIBANCO foi estipulado um
tabeleceu o prazo de trinta anos, e não mais doze, ágio de 300 milhões. O senhor tem uma idéia de quais
com uma carência de oito anos para juros e doze foram os critérios utilizados para a definição desse
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valor? Porque quando esteve aqui o controlador do
Banco Nacional, ele contestou muito esses valores
que foram utilizados para a definição de um ágio. O
senhor tem alguma opinião a respeito disso, conheci
mento específico da matéria?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Bem, o que
posso lhe dizer e também aos senhores é que tam
bém foi objeto de negociação entre o Banco Central e
o comprador desses ativos, o UNIBANCO. O Banco
Central vendendo sempre, puxando para valores mai
ores e obviamente o comprador sempre tentando di
minuir esses valores. Mas havia uma questão muito
sintomática naquele momento. Se a gente verificar o
funcionamento do mercado e as transações de com
pra e venda, a gente vai verificar que com o ingresso
da crise, com as mudanças macroeconômicas, com
problemas de inflação, mudanças no escopo regula
tório, as operações de compra e venda ficaram com
pletamente travadas, completamente paralisadas,
muito difíceis de serem tocadas, muito difíceis de se
rem avaliadas. Existem circunstâncias em que você
tem muita dificuldade de avaliar um ativo, de avaliar
um banco. Dadas as contingências trabalhistas, fisca
is, as pendências com o Governo e dívidas que seri
am ou não securitizadas, a indefinição sobre o com
portamento de setores da economia, setores que an
tes eram competitivos e tinham deixado de ser, havia
uma total resistência, havia uma total dificuldade em
se produzir qualquer tipo de negociação. Os bancos
mais capitalizados, o raciocínio deles era mais óbvio:
"Eu estou bem, eu vou deixar todo mundo indo pro
brejo e vou ganhando espaço, vou ganhando clientela
sem desembolsar um tostão". Então, naquele mo
mento as condições de valor de bancos estavam mui
to depreciadas.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Dr.
Alvarez, o senhor assumiu esse RAET no Banco Na
cional. Naquele momento houve a divisão banco ruim
banco bom. O UNIBANCO ficou com o passivo, que
isso não tem muito o que discutir, passivo é passivo,
basicamente compromissos com os depositantes, e
ficou com um ativo bom, as coisas que ele entendia
que eram passíveis de serem aceitas. Gostaria que o
senhor explicasse aqui para a Comissão o que so
brou em sua mão do Banco Nacional. Como é que o
senhor encontrou o resto do Banco Nacional, porque
ficou em sua mão um determinado passivo, grande, e
ficou em sua mão um ativo? Gostaria de saber princi
palmente desse ativo. O que sobrou desse ativo real
mente?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Do ativo re
manescente não havia muitas coisas de boa qualida-

de. Ficou uma corretora, uma distribuidora, ficou uma
participação na Nacional Energética, que estava cons
truindo uma obra de uma usina em Serra da Mesa, era
um ativo bom e foi realizado, e ficaram muitas pendên
cias. Ficaram alguns ativos imobiliários, alguns prédi
os, alguns ativos, e muitas pendências, muitas opera
ções em cobrança.

(Intervenção inaudível.)

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Hã? Cartão
de crédito foi negociado, foi entregue ao UNIBANCO.
Quer dizer, houve um conjunto de atividade e empre
sas que foram incluídas no pacote. O lado bom. Sobre
todos esses ativos, ou quase todos, não foi 100%, so
bre quase todos esses ativos bons havia ativos que
foram transacionados sem nenhum tipo de garantia,
sem direito de recesso. Ou seja, se valesse ou não
era problema do comprador, e houve um bloco de ati
vos que o comprador tinha direito de, se aparecesse
alguma dúvida ou algum erro contábil, algum procedi
mento, alguma questão que desvalorizasse esses ati
vos, ele poderia apresentar ou devolver ao Banco Na
cional ou cobrar a diferença desse valor. Como todo
banco quebrado, os ativos não pagavam os passivos.
Os passivos com o público, os passivos com os depo
sitantes, os depósitOs à vista e a prazo, os passivos
dos CDBs emitidos, das aplicações no open, todos
esses passivos eram muito superiores aos ativos.
Para isso é que se faziam operações de PROER, para
que o banco ruim, o Banco Nacional já sob a RAET,
pudesse integrar passivo de 11 bilhões ou 8 - aí é
uma questão de lembrar o número - e ativos normais
de 3, 4, 5, e a diferença foi paga em caixa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Significa que o Banco Nacional tinha um patrimônio
negativo. Além de patrimônio negativo também tinha
uma questão de liqüidez, também, imagino, uma
questão de liqüidez, ou as duas coisas juntas.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - As duas coi
sas juntas. Na realidade, quer dizer, quando nós está
vamos estudando o Nacional, nós já tínhamos recebi
do da diretoria do Banco Central a informação de que
ele tinha um problema bastante sério nas suas opera
ções de crédito, mas nós não sabíamos exatamente,
eu, pelo menos, o pessoal que tratava desse grupo
técnico, não sabia o que era efetivamente. Nós só vie
mos a detectar isso depois de ter entrado lá dentro,
mas obviamente com aquelas, aquele ativo fictício de
5 bilhões, ou algo próximo disso, significava que o pa
trimônio do banco era negativo próximo disso. Obvia
mente, quando você tem patrimônio negativo, signifi
ca que você não tem ativos para os seus, para cobrir
os seus depositantes. E na medida em que eles co-



O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Como é que é? Repete essa última frase, Dr. Alvarez,
se me permite.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Era... Ia ex
plodir tudo, era melhor ir para casa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Explodir tudo o quê?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Explodir o...
explodir o País, explodir o sistema.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Ah, o sistema financeiro todo.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - É. Era a sen
sação.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Enquanto isso, o senhor percebeu o que estava se
passando no Banco Nacional.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, isso
quando nós soubemos que o Banco Nacional tinha
problema antes mesmo de estar lá. Quando eu estava
lá, eu já sabia que tinha problema. Mas, pelo menos, a
gente já tinha a solução. Quando nós soubemos...
Agora, aí houve um processo separado. Veja bem.
Nós chegamos lá no Nacional, nós tínhamos uma
questão importantíssima que era fazer os cheques de
compensação serem honrados. Verifique se era esse
problema. Nós passamos até dois bancos na com
pensação: cheques que eram do Nacional e cheques
que eram do UNIBANCO. Quer dizer, como que se
processa? E, nós, o Banco Central, em todos esses
procedimentos, cria uma Comissão de Inquérito, e
obviamente nós fomos atrás de tentar saber o que
que era isso, mas, como nós já sabíamos que não era
realizável, nós deixamos a apuração, a detecção, a
configuração da fraude, de todo o procedimento para
a Comissão de Inquérito e, depois, para os procedi
mentos policiais. Nós nos sentamos no problema ope
racional efetivo de como conduzir o banco, como
transferir os funcionários, como conseguir fazer com
que a obra da hidrelétrica fosse tocada, que era muito
importante naquele momento, como honrar os depo
sitantes. Isso foi nosso foco principal. Agora, obvia
mente, a nossa sensibilidade de que um problema
desse tipo tinha ocorrido foi uma coisa muito desgas
tante, muito negativa naquele momento inicial.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Dr.
Alvarez, eu estudei engenharia e, no meu curso, nun-
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meçam a sacar, você não tem como pagar. Então os mentos para fazer aquilo. Agora eu sei que, na nossa
dois problemas eram, coexistiam. equipe, a primeira sensação era a de que o País ia ex-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O plodir, ia quebrar tudo e a gente... era melhor ir para
senhor diria, portanto, que não foi uma questão pura e casa.
simplesmente para ter um valor de patrimônio negati
vo dessa dimensão? Não foi apenas uma questão de
má gestão. Foi, além disso, uma questão de irregulari
dades, de, enfim, ações ilegais.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Não, a fraude
perpetrada foi de altíssima engenharia, foi muito bem
montada, porque pelo que nós podemos avaliar mes
mo boa parte dos diretores do próprio banco não ti
nham conhecimento desse processo. Eu não posso
afirmar se as pessoas mais acima, os Vice-Presiden
tes, até onde eles sabiam ou não, mas pessoas mais
técnicas, pessoas mais diretamente ligadas a áreas
operacionais tinham montado uma engenharia em
que não ficavam transparentes para ninguém esses
valores, ou seja, cada área, área de câmbio, área ru
ral, eles tinham os seus demonstrativos, a sua conta
bilidade mostrando apenas o que era pertinente a ele
e obviamente, dentro dessa estrutura, isso não trans
pareceu que era o banco como um todo. Simplesmen
te, na hora que tudo isso ia ser somado para apresen
tar um documento oficial às autoridades, a contabili
dade aparecia como se fosse uma agência, ou uma
alquimia montada, e apareciam os valores absurdos
que transformavam tudo o que estava com problema
em coisa boa. Então, eu não... Isso é uma percepção,
porque muitas pessoas, os diretores de câmbio, dire
tores de áreas operacionais, a surpresa deles e a de
cepção que eles manifestaram e as... Eu não acredito
em algumas questões que apareceram, eram muito
relevantes, de como é que o banco tinha chegado
àquele nível. Eles não queriam acreditar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
o senhor, quando assumiu, verificou tudo isso, como
é que o senhor ima... como é que lhe chamou a aten
ção o fato de que o Banco Central não tivesse chega
do a nenhum tipo, não tivesse nunca detectado abso
lutamente nada a respeito de tantas fraudes? Como é
que o senhor se sentiu, como pessoa do Banco Cen
trai, funcionário antigo do Banco Central, como é que
o senhor se sentiu nesse momento?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - É uma coisa
muito difícil de avaliar porque a primeira sensação de
decepção era muito grande. Mas nós depois verifica
mos que a engenharia, a forma de fazer foi uma forma
altissimamente sofisticada e, mesmo em países mais
desenvolvidos provavelmente também teriam sido
enganados, excelentemente montada. Obviamente
isso nos alertou, porque nós teremos que ter procedi-
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ca me ensinaram sobre... Nossa engenharia nunca...
eu nunca soube disso.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Mas é...
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É

outro tipo de engenharia, né?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - É.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É

outro tipo de engenharia, né?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Bom, isso é
uma coisa espantosa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Sobre as contas fraudulentas do Código n° 917, iden
tificadas na contabilidade do Banco, o Sr. Marcos Ma
galhães Pinto, que aqui esteve e que em sUa defesa
apresentada no âmbito da Comissão alega que múlti
plas e sucessivas normas emanadas das autoridades
monetárias, inclusive do Banco Central do Brasil e do
Conselho Monetário Nacional, permitindo que institui
ções financeiras apresentassem e mantivessem de
monstrações contábeis peculiares à exigências con
junturais - é o que ele disse -, e complementa: "Ainda
hoje se pratica no Brasil, com o intuito de se preservar
a incolumidade do sistema". Há algum fundamento
nessa afirmação? Quais seriam as normas que dari
am margem a esse tipo de interpretação?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Nenhuma.
Nenhuma. Absolutamente nenhuma. É óbvio que a
definição, a tomada de decisão por parte de autorida
des regulatórias sobre quais devem ser os critérios,
os procedimentos para se considerar uma operação
boa ou ruim, eles não são objetivos, eles são muito
complexos, eles estão evoluindo no mundo como um
todo. E há situações ou há discussões que são per
manentes, créditos de longo... créditos de curto prazo
são considerados como de difícil liquidação em pra
zos mais curtos, créditos longos, como os financia
mentos imobiliários ou para projeto, existem muitas
pessoas que defendem prazos mais longos. O que
que é adequado? O que que é mais correto? Então é
óbvio que houve alterações nas normas do Banco
Central, houve evolução no tempo. Certamente nós
poderemos dizer que determinadas situações, talvez
a norma tenha sido mais frouxa ou mais rígida, mas
em relação ao quê? Em relação a patamares subjeti
vos. De forma nenhuma qualquer autorização do Ban
co Central permitiria que esses créditos ficassem re
gistrados como ativos bons. Nunca houve e, acho que
no mundo inteiro, não haverá uma situação próxima
disso.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
vou me referir agora à questão dos saldos negativos

das reservas bancárias. Jánão é do seu tempo, o se
nhor aqui foi apenas um membro do RAET, mas tal
vez possa me falar alguma coisa sobre isso. Dados do
Banco Central mostram que os saldos devedores do
PROER, nas datas às suas decretações de liquida
ção nas diversas instituições financeiras, ao todo cor
respondiam a 16,9 bilhões, enquanto o saldo devedor
das reservas bancárias estava em 11,3, separando o
que é PROER e o que é reserva bancária. A posição
desses saldos devedores referentes às mesmas insti
tuições, agora em 30/9 deste ano, corresponde a 12,7
e 14,1 bilhões, ou seja, 16,9 passou para 12,7, 11,3
aumentou para 14,1. Um é o caso do PROER, primei
ro e o segundo caso das reservas bancárias. Obser
va-se que o PROER vem tendo seus saldos reduzi
dos, ao mesmo tempo que os saldos negativos das
reservas bancárias é cada vez maior. Isso pode dar
uma interpretação... uma divergência de interpreta
ção. O BAMERINDUS, por exemplo, teoricamente
quitou suas obrigações junto ao PROER, mas conta
com saldo devedor de 2,4 bilhões nas reservas ban
cárias. Considerando que as garantias não se vincu
lam aos empréstimos do PROER após a liquidação
tudo fica uma coisa só -, como é possível a quitação
de débitos junto ao mesmo sem redução dos saldos
negativos das reservas bancárias? Como é que é fei
to isso? Quer dizer, é feito cobranças, cobranças, há
uma diminuição do passivo, isso tudo é diminuído em
cima da conta do PROER, a reserva bancária conti
nua aumentando, a dívida da reserva bancária.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - É, embora
efetivamente no processo normal de intervenção e li
quidação não haja um vínculo específico das garanti
as com os seus... com os fornecimentos de recursos,
a gente chama assim, com suas operações, o Banco
Central adotou a postura de que a maior parte desses
recebimentos e muitos... a maior parte desses casos
decorreu da, vamos dizer assim, da fonte pela qual o
Banco Central concedeu o PROER, exemplo de re
cursos concedidos com base no FGC. Entrando re
cursos do FGC, esses recursos foram direcionados
para pagar a dívida do PROER. É uma questão funda
mentai aqui que o saldo devedor da reserva bancária
decorre essencialmente duma postura, dum ordena
mento do sistema financeiro nacional que vem aí des
de muito tempo pela qual o Banco Central assume
papel de liquidador final do sistema, de clearing do
sistema, peta qual todas as transações de câmbio, de
open, de compensação, são liquidadas pelo Banco
Central. Isso significa que, hoje em dia, atualmente,
nos últimos anos, quando uma empresa percebe che
ques de seus clientes de suas vendas ela deposita



O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Um bilhão?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - É.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Quer dizer, 1 bilhão de capital e reservas, aí cinco ve
zes já de reserva bancária negativa e hoje já está
em... atualmente parece que já está em 7,7 bilhões.
Não lhe parece que houve um atraso do Banco Cen
trai nesse sentido? O Banco Central levou muito tem
po para poder intervir?

OSR. LUIZ CARLOS ALVAREZ-É, eu, primei
ro, gostaria só de deixar claro que o procedimento de
abater a dívida da reserva e do PROER eu não tenho
segurança absoluta. Só que isso é uma coisa que o
Banco Central pode ou deve ser perguntado e dizer
mais claramente. A questão de o momento em que se
deve intervir num banco é uma questão muito comple
xa. Por quê? Porque avaliação de ativos e avaliação
de situação patrimonial não é uma coisa objetiva e ela
é absolutamente dinâmica. Se nós fizermos o levanta
mento, se você contratar qualquer àuditor para levan
tar um... fazer monitoria, fazer um levantamento patri
monial de um balanço, ele vai pegar dados contábeis
de um mês atrás, analisar esses dados contábeis.
Mas hoje já mudou muito. E cada dia que passa
muda, todo dia muda. Muda não só pelas operações,
mas muda porque seus clientes mudam, seus deve
dores mudam, a característica dos títulos muda, a
taxa de juros internacional e nacional muda, o câmbio
muda. Então isso é uma questão muito complexa. E o
Banco Central foi "nu vezes acusado de entrar antes
da hora. O Banco Central está tomando um processo
judicial do COMINO porque fez a liquidação antes da
hora. Todos os banqueiros, todos os proprietários de
banco acusam o Banco Central de não ter dado opor
tunidade, ou de ter feito antes ou de ter feito depois.
Essa é uma discussão muito complexa. E isso piorou
pelas circunstâncias de um marco regulatório não to
talmente adequado, não acompanhando a evolução
da macroeconomia da situação econômica e um pro
blema de crise. Na realidade, o Nacional... o Banco
Central tomou ciência do problema do Nacional, se
gundo eu fiquei sabendo no começo de outubro, nos
dez primeiros dias de outubro. A Diretoria do Banco
Central, segundo depoimento do Or. Gustavo, teria
sido procurado, Gustavo Loyola, teria sido procurado
pelo controlador do banco dizendo que o banco tinha
um problema seríssimo de... na sua carteira e estava
quebrado. O problema do Banco Central é que ele já
tinha tido experiência do que significava a intervenção
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esses cheques num banco. E normalmente se é uma O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Em torno de 1
empresa de porte, ela consegue adiantar esses re- bi.
cursos, ela sempre raciocina em que esses cheques
depositados ela corre o risco de o emitente não ter
fundos, mas não que o banco não tem fundos. Esse
tem sido o procedimento nos últimos vinte anos. Sig-
nifica que o Banco Central acabou sendo responsável
pela liquidação final dessas transações finais do·sis
tema. E, como todas essas liquidações e todos esses
sistemas de compensação, de câmbio, ocorrem num
determinado dia e são milhares de operações, nem
que o Banco Central quisesse devolver algum deles,
o Banco Central não saberia qual devolve. Existe uma
ligação entre todos esses mercados. Ou seja: no caso
de qualquer liquidação atualmente ou em quase to
das as liquidações, houve saldo devedor na reserva.
Por quê? Porque havia transações em andamento e o
Banco Central era o responsável pela liquidação. Ou
seja: num banco, normalmente num banco, não havia
como o Banco Central devolver a compensação, por
que, para devolver a compensação, ele teria de devol
ver as outras operações e, se essas operações ti
nham que ser devolvidas, todo o resultado da própria
compensação tinha que ser refeito e todas as transa
ções com todos esses cheques, tudo, então, era sim
plesmente inviável. Então a reserva bancária sempre
foi um fator que o Banco Central não tinha controle so
bre ela. Até hoje e, por esse motivo, esse foi um dos
grandes debates, uma das grandes questões que fo
ram tratadas recentemente e foram levadas ao Dr.
Arminio, que iniciou o processo agora de reestrutura
ção do sistema de pagamentos que visa exatamente
retirar esse risco da autoridade monetária.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
senhor diria, portanto, que se as reservas, que não ti
nham nenhum tipo de garantia, chegaram a esse ní
vel, esse valor da reserva bancária chegando até um
nível, e a gente percebe que, quando é realizado al
gum ativo, é realizado um empréstimo qualquer de
volvido ao banco, esse vai provavelmente para quitar
parte da reserva, não vai para o PROER, vai para par
te da reserva. Estou imaginando. Na hora de haver
uma realização de algum ativo, esses ativos mais difí
ceis de serem cobrados eles acabam sendo coloca
dos na contabilidade, abatendo a reserva bancária. O
senhor diria que o Banco Central levou muito tempo
para realizar essa intervenção? Demorou muito para
que se chegue num valor de 5 bilhões no Banco Naci
onal? O patrimônio do Banco Nacional, certamente
em capital, em reservas, é um banco muito, muito me
nor, não sei exatamente quanto era.
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no Econômico e o que que isso tinha repercutido em não operação fraudulenta. Eu vou citar apenas uma
termos de liquidez, em termos de pressão para o sis- operação. Veja: um banco ele pode captar recursos
tema financeiro, em termos de perdas e depósito de do público sem lastro, vamos chamar assim. Pode,
vários bancos. E o Banco Central já tinha liberado porque depósito à vista, depósito a prazo são consi-
quase 10 bilhões de reais para fazer frente às neces- derados sem lastro. Qual o lastro deles? Eles não têm
sidades de Iiquidez da economia. E a avaliação, pela um título, eles não têm alguma coisa a não ser o pró-
qual eu concordo plenamente, era de que aquilo era prio depósito em si. E o BAMERINOUS fez algumas...
uma explosão. Quer dizer, não havia só... Tem esse fez operações, passou a usar as debêntures da
problema, mas se precisa resolver o problema. BAMERINOUS Participações para captação junto a

Então, foi um trabalho permanente, trabalhamos clientes como aplicação em renda fixa, como aplica-
sábado, domingo, de noite, tentando encontrar solu- ções... se fossem títulos do Governo. E ele... a pes-
ções. Foram elaboradas 400 mil laudas de propostas soa, o cliente chegava no banco e falava assim: "Eu
de alternativas, metade foi jogada fora porque não ti- quero fazer uma aplicação por um dia ou por uma se-
nha base ou não podia, foi feito um trabalho muito for- mana" - normalmente, naquele período, ainda havia
te, muito pesado, de um grupo de técnicos do Banco as aplicações por prazo muito curto, por um dia, e ren-
Central. dendo, normalmente rendendo um percentual do COI.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E o cliente, mal sabia ele, quer dizer, o cliente tinha e
Vamos passar para o BAMERINOUS, que o senhor foi os controles internos do banco tinham registros, mos-
também, foi, nesse caso, o interventor do travam que o cliente tinha feito uma aplicação por pra-
BAMERINOUS. Eu gostaria de ter algumas questões. zo determinado e o cliente imaginava que ele tinha
O senhor encontrou no BAMERINOUS acho que uma um título público federal, ele tinha um lastro bom na-
situação, talvez, diferente. Mas havia também, no seu quilo. E, na realidade, eram papéis que eram do pró-
entender, fraudes ou era simplesmente má adminis- prio grupo que já não tinham lastro. Então operações
tração? desse tipo são normalmente ~eitas por pressão de li-

a SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Eu não cha- quidez. Agora, isso é fraude? E uma palavra muito for-
maria de fraudes obviamente porque nós não tínha- te, p.orque o banco simples~en~e n.ão captou. u_m de-
mos nada parecido com o UNIBANCO. Havia proble- pOSltO a "prazo porque ele Ja n~o tinha .condlço~~. É
mas de gestão. Quando o banco quebra 99,99% das uma... sao nuança.s, mas obViamente ISSO auxIliou,
situações é problema de gestão, seja porque não foi ~an!e~e o banco VIVO, mas aumentou a perda de pa-
capaz de perceber as mudanças de mercado, seja tnmomo.
porque não foi capaz de fazer controles internos ade- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Or.
quados, seja porque não foi capaz de perceber inves- Alvarez, na tentativa de resolver os problemas de Ii-
timentos fora de atender à área financeira, não davam quidez, o BAMERINOUS havia proposto algumas
o retorno esperado, por uma série de motivos. Eviden- operações, tais como a compra da carteira imobiliária
temente, também no caso BAMERINOUS, o banco pela Caixa Federal, a venda dos títulos do Estado de
resistiu até muito tempo a um processo intenso em Mato Grosso do Sul para a União, operações essas
que seu nome ficou exposto e isso normalmente vai que não foram aceitas pelo Banco Central. Porém,
gerando, nos administradores, aquela tentativa de logo após a operação com o HSBC, essas operações
salvar o banco. Então a gente já encontrava, ou já co- foram autorizadas. O senhor tem uma idéia de por
meçamos a encontrar, no final, alguns procedimen- que antes não havia sido e logo depois foram autori-
tos, eu não diria fraudulentos, mas alguns procedi- zadas?
mentos também não muito adequados ao sistema O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Perfe~o. O
bancário e que fizeram também com que o seu passi- Banco Central, quando começou a examinar, já no
vo a descoberto, o seu patrimônio negativo fosse rele- Econômico, a reclamação - que, de certa forma, era
vante. verdadeira - de que o banco tinha problemas, mas

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - porque o Governo era devedor - e isso também era
Quando o senhor diz não adequado eu entendo que verdade, embora os banqueiros, os donos, exagerem
existem dois tipos de operações: ou a operação é re- um pouco -, começou a pensar a respeito dessa pro-
guiar ou ela não é regular. Se ela não é regular, ela é blemática. Se o Banco Central criasse uma linha, cri-
irregular. Não existe... nenhum termo nessa história. asse uma forma de dar liquidez a esses créditos con-

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, não, tra o Governo, ele simplesmente recompraria toda a
tudo bem. Seriam operações não irregulares, mas dívida do País, porque bastaria que qualquer agente
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vendesse para um banco e o banco apresentasse no
Banco Central. Então, isso foi uma preocupação mui
to grande nossa, dos créditos contra o Governo. A ou
tra questão é que as carteiras de crédito imobiliário
até hoje não valem o valor pelo qual elas estão conta
bilizadas. Se você chegar a qualquer banco e tentar
vender a sua carteira não vai conseguir vender por
um valor razoável. Só conseguiria vender com algum
tipo de financiamento, algum tipo de suporte do Ban
co Central. Então, na realidade, as proposições eram
inviáveis. O Banco Central não tinha como iniciar um
processo, a não ser que já fosse dentro de um proces
so de saneamento. ou seja, eu tiro o banqueiro do sis
tema financeiro. Ele não vai ficar dono de banco se ele
não foi competente, se ele está tendo problema.
Então, isso foi, realmente, uma questão analisada,
mas não se viu como viabilizar. E é muito simples a
um banco chegar e dizer: "Mas vende a carteira para
a Caixa". Mas quanto a Caixa está disposta a pagar?
Ela não valia. A Caixa só pagou um valor razoável- e,
mesmo assim, não é um valor contábi1- porque a Cai
xa teve um financiamento do PROER. Mas uma das
características, uma das condições do financiamento
do PROER era o vendedor não estafno sistema. Não
podia estar com um banco vivo. Todos os bancos vi
vos iam querer. É um prêmio ao ineficiente. Era um
prêmio...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Esse di
nheiro foi para quem?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Esse dinheiro,
inicialmente, esses ativos da dívida de Mato Grosso fo
ram para o HSBC. O HSBC não quis ficar. Por que ele
não quis ficar com essas dívidas? Ele não quis ficar
com essas dívidas porque o processo de refinancia
mento global das dívidas da União, que foi o que pagou
esses títulos, estava demorando. Somente isso. E de
pois, então, a massa recebeu, o Banco Central rece
beu esse valor.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Esse di
nheiro apareceu, esses 600 milhões.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Mas apare
ceu ... Mas, veja bem, o problema todo é você...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - A per
gunta do Relator não foi respondida.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Tudo bem.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Depois acho que o Deputado poderia fazer essa per
gunta e explicitar melhor, talvez. Eu deixaria até
para... Em vez de levar mais adiante, já estou perce
bendo que estou com muito tempo na minha interven
ção, deixaria, sem dúvida, aos Srs. Deputados. O Dr.

Andrade Vieira, no depoimento na CPI do Sistema Fi
nanceiro, no Senado, acusou o senhor, como inter
ventor do BAMERINDUS, de comprar cerca de 900
milhões de dólares em títulos da dívida brasileira com
recursos do BAMERINDUS. O objetivo dessa compra
seria garantir os recursos que o HSBC deveria trazer
para o País. Segundo o Sr. Michael Geoghegan, Pre
sidente do HSBC, o HSBC não recebeu esses títulos
como garantia, apenas uma carta do BACEN. Sendo
assim. qual foi a lógica dessa operação: o senhor,
como interventor, poder trocar dinheiro em caixa do
BAMERINDUS por títulos? Qual a vantagem dessa
operação para o Banco BAMERINDUS em interven
ção?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Bem, a ques
tão toda foi da seguinte forma: o HSBC estava com
prando um banco sem saber praticamente nada des
se banco. Ele comprava um banco no escuro. Ele nun
ca esteve lá dentro.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Teve,
6,41% do banco eram do HSBC!

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Seis vírgula
quarenta e um por cento é minoritário.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, eu pediria aos Deputados que fizessem
as perguntas depois.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Ele era mino
ritário. Ele não tinha, ele não era, ele não era... É com
pletamente diferente. Como é que se processa um
processo de compra e venda de banco? O banco
comprador coloca uma grande equipe ou contrata
uma auditoria de vinte, trinta, quarenta pessoas para
examinar as contas do banco. Mas não para examinar
como um processo de fiscalização do Banco Central.
Há muita diferença entre um processo de compra e
venda e um processo de fiscalização do Banco Cen
traI. O Banco Central, quando vai fiscalizar, precisa
descobrir onde está a documentação. O banqueiro
normalmente não lhe fornece se você não pedir, se
você não souber pedir. Num processo de compra e
venda é invertido: se não estiver tudo disponível, o
comprador, já de cara, pula fora. Então, normalmente,
nos processos de compra e venda de qualquer institu
ição, nas transações que tiveram, aí, privadas, há bill
diligences - que se chamam - profundas, com uma
quantidade muito grande de pessoas. Ele era um mi
noritário que tinha algumas informações, mas eram
basicamente nada. Então, ele estava comprando o
banco na confiança da palavra do Banco Central. E
ele impôs ao Banco Central que ele queria uma ga
rantia. E o Banco Central, para fazer a garantia, fez
um - vamos dizer assim -, foi perdido muito tempo
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tentando estudar como que isso podia ser feito. A for- mente, com a mudança constitucional, com a elimina-
ma encontrada foi, dentro do contexto global do ção desse vínculo, não há mais alocação de recursos
PROER - é uma operação em conjunto, não é uma públicos para essa reserva. Mas essa reserva tem re-
operação isolada -, o BAMERINDUS sob intervenção cursos, ela tem créditos contra muitas instituições, ela
comprou do Banco Central, via Banco Central, atra- tem créditos oriundos do COMINO, ela tem créditos
vés da mesa do Banco Central - e eu não participei oriundos de muitas liqüidações que foram realizadas
das negociações, inclusive, ao que eu sei, parte dos durante vinte anos, de recomposições de crédito, de
títulos já estavam com o próprio Banco Central-, um composição de dívidas, e ela era usada, ela é usada
lote de títulos da dívida externa que permitiriam, caso exatamente quando se verifica uma necessidade de
o Banco Central fosse acionado nessa carta de ga- alocar recursos para alguma das instituições em in-
rantia, fazer uma operação de PROER com base nes- tervenção ou liquidação, dentro de objetivos que o
ses títulos, ou seja, o Banco Central não poria recur- Conselho Monetário Nacional e o Banco Central têm
sos dele. Então, já estava previamente constituída competência. Então, não foi o único caso em que fo-
uma garantia ao Banco Central. Obviamente, o ram alocados recursos. E isso é um recurso constituí-
HSBC, não tinha sentido para ele pedir uma carta de do para essa finalidade. Então, não houve, não há,
garantia do banco, porque o Banco BAMERINDUS não é balanço do Banco Central. Não afeta os balan-
sob intervenção estava tecnicamente falido, tecnica- ços do Banco Central. A reserva monetária fica credo-
mente quebrado. Então, a garantia tinha que ser do ra, obviamente, dessas instituições problemáticas.
Banco Central. Para o Banco Central dar a garantia, o Agora, eu volto a dizer que isso foi feito posteriormen-
BAMERINDUS deu a contragarantia de bradies, de te à minha saída lá do BAMERINOUS, que eu me
papéis da dívida, comprados a valor de mercado pela lembre.
mesa do Banco Central. Como essa garantia, embora O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
tivesse um prazo de cinco anos, foi cancelada em um Dr. Andrade Vieira, quando esteve aqui, frisou muito a
ano, esses títulos foram vendidos com lucro. Deu lu- questão da perda de depósitos que se foi dando em
cro para a intervenção. Deu lucro para o Sr. Andrade função de boatos que estavam na praça, e que foi em
Vieira. função dessa perda de reservas que o banco passou

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Na a ter dificuldades. O suposto e o pressuposto disso
assinatura do contrato com o HSBC, o Banco Central, daqui é que a situação se tornou insustentável por
por meio da reserva monetária, comprou debêntures uma falta de liqüidez. Eu lhe perguntaria: foi falta de li-
da BPE - BAMERINDUS Participações e Empreendi- qüidez, de fato, como ele coloca aqui, ou foi a existên-
mentos, empresa sob intervenção, no valor de 594 cia de um patrimônio negativo? No Banco Nacional, o
milhões de reais. No relatório da Comissão de Inqué- senhor citou um patrimônio negativo de aproximada-
rito do BACEN, essa BPE apresentava elevado passi- mente 5 bilhões. Havia, de fato, também no Banco
voa descoberto, sendo, portanto, uma empresa insol- BAMERINDUS, um patrimônio negativo ou foi a falta
vente. Qual foi a lógica dessa operação? Não parece de liqüidez como ele quer fazer crer, não sei se corre-
que houve prejuízo ao BACEN numa operação desse tamente ou não? Nós estamos apurando. Ou se have-
tipo? ria as duas coisas, em conjunto, também?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Bem, isso já O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - O
são acontecimentos posteriores à minha estada no BAMERINDUS também tinha e tem problemas patri-
BAMERINDUS. O que eu posso comentar a respeito moniais. Se fosse apenas uma questão de liqüidez, o
é que no Banco Central há ainda uma contabilidade Banco estaria completamente resolvido. Eu posso fa-
separada, uma segregação de um fundo dentro do zer um paralelo comparando com o caso do
Banco Central- que poderíamos chamar de um fun- BANESPA, que há uma CPI em andamento. O
do -, que é a chamada reserva monetária. A reserva BANESPA tinha créditos contra o Governo. Créditos
monetária foi constituída com recursos fiscais, o anti- contra o Governo, valores a receber do setor público,
go IOF, e, durante muitos anos, esses recursos, oriun- do Governo estadual, Federal e municipal, eles são
dos de tributos, constituíam essa chamada reserva, considerados bons - vamos chamar assim - por natu-
cuja finalidade era ser aplicada em bancos com pro- reza. O setor público é considerado um pagador. Só
blemas, em bancos sob intervenção, em bancos sob que o que aconteceu, o que tem acontecido é que os
liquidação. Então, a reserva emprestava, adiantava setores públicos não têm capacidade de pagamento,
recursos para as massas. Isso aconteceu muitas ve- e isso pode demorar vinte, trinta, quarenta, cinqüenta
zes. Quer dizer, existe um resto de recurso. Obvia- anos para se resolver. Mas parte-se do princípio de
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que o setor público tem solvabilidade, vai pagar suas Central-, o seguinte: desde 87 têm relatórios do Ban-
obrigações. Então, lá no caso específico havia um co Central apontando imensas irregularidades no
problema de liqüidez. Um banco carregar 20, 30 bi- Banco Nacional. E em 16 de março de 89, o setor de
Ihões em papéis do setor público é insustentável. fiscalização do BACEN arquivou o processo contra o
Basta que os clientes falem: "não quero mais" e ele Nacional, sem sequer encaminhá-lo ao Departamen-
fica ilíqüido. No caso do BAMERINDUS, houve pro- to de Fiscalização, inclusive. Então eu perguntaria o
blema de liqüidez, sem dúvida, ele perdeu depósitos. seguinte: de onde sai essa idéia? O Banco Central,
Mas se fosse somente isso ele não teria apresentado então, não estava acompanhando isso tudo, quer di-
patrimônio negativo. Ele tem problemas patrimoniais. zer, ele não tinha a clareza de que o Banco Nacional
Ele tinha... O que ele tinha? Ele tinha ativos não-provi- estava ruindo? O Sr. Magalhães Pinto diz que não. O
sionados, FCVS não-provisionado, carteira de crédito Departamento de Fiscalização, alguns meses antes,
imobiliário não-provisionado, tinha investimentos, também disse que não. Na sua fala também entendi
aplicações, por exemplo, investimentos na INPACEL isso. Agora, um mês antes existia um caldeirão fer-
por valores absolutamente absurdos. Se somar o total vendo, é isso?
dos investimentos de todas as empresas dele na fá- O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Vamos colo-
brica, isso deve chegar próximo de 1 bilhão. Então, car um pouco... tentar colocar... talvez eu não tenha
não valiam aquilo, e, obviamente, não tem como sus- sido muito feliz na minha colocação na época. Primei-
tentar uma perda de depósitos. E, com o tempo, isso ro, que é absolutamente galhofa essa história de que
vai criando um agravamento, que é a capacidade ope- ele tinha duas propostas de compra e venda. Alguém
racional do banco. O banco precisa ter cliente, precisa compra algo com 5 bilhões de passivo a descoberto?
ter negócios. Se ele começa a perder depósito, perder É completamente ridículo, completamente ridículo.
operações de crédito, ele tem que pagar todo aquele Isso aL.. Eu posso até entender a posição dele, ten-
suporte administrativo, funcionários, toda a máquina, ta-se encontrar justificativas. Mas um banqueiro que
e aí começa a não conseguir pagar a máquina e co- faz um fraude de 5 bilhões, eu não acho que seja uma
meça a ter prejuízos. Isso vai acumulando, é óbvio. pessoa séria.
Mas ele tinha problemas patrimoniais também. O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Faz

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - uma... faz uma... O que o senhor falou?
Estou satisfeito, Sr. Presidente. O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Uma fraude

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) de 5 bilhões.
- Com a palavra o Deputado Ivan Valente. O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Fraude de

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi- 5 bilhões.
dente, Sr. Relator, Dr. Alvarez, eu queria... O Dr. Alva- O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Bem, isso
rez parece ser uma pessoa bastante familiarizada nós todos sabemos que é absolutamente inviável. E
com o conjunto. Ele, além de trabalhar na supervisão digo mais: se alguém aparecesse com uma proposta
do banco, foi Diretor de Fiscalização e foi interventor, dessas, o Banco Central tinha que dizer "não". Vai
trabalhou nas intervenções, particularmente do Naci- quebrar os dois bancos. Ou, se algum fosse maluco o
onal, e do BAMERINDUS foi interventor. Então, eu suficiente para querer comprar uma coisa dessas, ele
queria começar dizendo o seguinte: V.Sa. tem conhe- teria que ser fechado por incompetência. Então, é ab-
cimento sobre essa situação geral. A sua citação de solutamente ridículo, é a palavra que pode ser usada.
que o Banco Nacional, a situação pendente no Banco Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: o Banco Cen-
Nacional, o sentimento que V.Sa. tinha no Banco Cen- traI. .. Eeu volto... Por isso que eu fiz aquela história da
trai, naqueles meses que precederam o PROER, é minha vida dentro do Banco Central. Até 88 eu estava
que existia um caldeirão prestes a explodir. Está cer- em São Paulo, na Delegacia Regional, cuidando de
to? O senhor citou nominalmente isso. O Sr. Maga- banco, de fiscalização, de mercado financeiro, de
Ihães Pinto, Marcos Magalhães Pinto, em depoimento mercado de capitais, de corretora, distribuidora, quer
aqui, citou o seguinte. um mês antes da criação do dizer, era o meu dia-a-dia. Era o meu dia-a-dia fiscali-
PROER e da intervenção, um mês apenas, ele tinha zar, era o meu dia-a-dia cobrar instituições, era o meu
duas ofertas, uma de fusão com o UNIBANCO e uma dia-a-dia avaliar. Aí eu passei um tempo na área de
proposta de compra do Banco de Boston. Ou seja, autorizações. A área de autorizações usava as infor-
não tinha nenhum caldeirão fervendo nesse momen- mações da fiscalização de que forma? Um banco pe-
to. É interessante, isso. E depois tem uma segunda dia, uma agência, por exemplo, nós entrávamos no
questão - V.Sa., que foi da fiscalização do Banco sistema do Banco Central para saber, verificar se ele
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estava cumprindo o índice de mobilizações, se ele es
tava cumprindo capital mínimo, se ele estava cobrin
do os limites de endividamento e se ele estava o.k.
com a fiscalização. A informação disponível na época
- 94... 93, 94, 95 - era de que o banco estava muito
bem. Era isso que eu sabia. Eu não posso responder
pelo processo de 89, 88, o que ocorreu dentro do
Banco Central. Muito bem. Quando ocorreu a inter
venção no Econômico, nós vimos o problema que
isso trouxe para o mercado, o problema em termos de
efeitos seqüenciais, dos efeitos de falta de liqüidez,
do efeito de parada - as operações de crédito come
çam a travar. Por quê? Porque alguns bancos pedem
recursos e eles são obrigados a não renovar as ope
rações com os seus clientes. Esse recurso vai para
um banco, Banco do Brasil, para um banco de maior
porte. Esse banco recebe esse dinheiro, mas tem a
sensação, percebe que esse dinheiro é volátil, veio
num momento esquisito, ele não quer investir esse di
nheiro numa operação nova de crédito, porque esse
dinheiro pode ir embora. Então ele fica com esse di
nheiro. O que é que ele quer fazer? Só aplicar em títu
los públicos federais. Todo mundo só quer comprar tí
tulos públicos federais. Então, isso na época de agos
to, setembro, ficou muito evidente. Chegou outubro.
Até aí, no meu conhecimento, o Banco Nacional esta
va muito bom. Entre os dias 5 e 15 de outubro - não
posso precisar - ficamos sabendo que o Banco tinha
um problema seriíssimo. Nesse momento, a avaliação
minha e das pessoas que trabalhavam nessa equipe
era que tinha o caldeirão.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Em outu-
bro.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Segunda
quinzena de outubro. Era de que a coisa era realmen
te gravíssima. E nessa época nós já tínhamos uma
avaliação precisa do problema seriíssimo por que
passavam os bancos estaduais e do problema de li
quidez e, um pouco, do nosso problema. Se a gente
tem falta de informações do Nacional, será que isso
aconteceu em algum outro lugar? Quer dizer, nós já
tínhamos uma noção muito precisa daquele caldei
rão, mas isso, obviamente, depois que nós já sabía
mos que o Nacional tinha problema sério, não sabía
mos o que, o controlador foi dizer isso para nós.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O que é
que o senhor está chamando de problema sério: as
fraudes?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Na época ele
não falava que era fraudes, não é? Na época o que
ele dizia era que a carteira de crédito dele estava - va-

mos chamar assim -, não sei, não lembro exatamente
as palavras, mas estava basicamente ruim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
Então, na sua declaração agora o senhor falou o se
guinte: 99,9% dos problemas de banco são causados
por problemas de gestão. Então o Nacional se enqua
dra no 0,01%?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, ao con
trário, é fraude, é problema de gestão.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então, o
senhor está chamando o problema de gestão... é frau
de também...

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Fraude, má
administração, administração incompetente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - ...não é
só administração... Não, administração é uma coisa,
fraude é outra.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Sim, mas to
dos são problemas de gestão...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
concorda ou não?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - ...os gesto
res geriram mal, geriram fraudulentamente ou geri
ram de forma incompetente ou geriram imprudente
mente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Tá. O se
nhor classifica que o problema do Nacional é proble
ma das fraudes?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Essencial
mente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Essenci
almente das fraudes?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Incompetência não é crime, fraude é crime.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Exata
mente, são duas coisas diferentes.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Concordo
plenamente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É isso
que temos que qualificar aqui. Acho que o seu depoi
mento, inclusive, ao Banco Nacional, está sendo bas
tante contundente, esclarecedor. O senhor acompa
nhou a avaliação dos ativos transferidos do Nacional
para o UNIBANCO?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Sim, acom
panhei. É um processo muito complexo.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Deixa eu
completar, então, a pergunta, só para facilitar. Fi
xou-se em 682 milhões o valor de aquisição do ativo
permanente do Banco Nacional, sem se conhecer es-
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ses bens e sem avaliação por auditoria independente. perdendo clientela e seria impraticável querer colocar
Essa fixação de 682 milhões foi feita como? um pedaço do banco à venda sem motivo, sem dizer

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - O que eu uma explicação, passando todo um prazo. Os contro-
posso lhe dizer é o seguinte: não participei dessa ne- ladores podiam ter feito isso. Eles não fizeram ...
gociação, especificamente. Isso aí fez parte de um O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas não
processo em que era uma negociação entre compra- houve perdas nesse processo?
dor e vendedor. Os Diretores do Banco Central - e eu O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não acredito.
acredito que posso responder esta pergunta - são o Acredito que o banco já estava muito deteriorado, es-
Dr. Gustavo Loyola eo Dr. Mauch. Como é que foi che- tava perdendo valor muito rapidamente. E se isso va-
gar nos 682? Basicamente, o objetivo da operação de lia, o que os controladores podiam ter afirmado, eles
682 era fazer uma forma de passagem desses ativos podiam ter vendido, até 18 de novembro eles podiam
imobilizados de forma a que atendesse ou permitisse ter vendido. Não venderam porque não era factível,
ao comprador adequar seus índices de mobilizações. não era vendável, o processo não era tão simples,
Mas esses valores fixados, esses eram valores preli- ninguém comprava. Isso é uma coisa que eu posso
minares. Em toda operação inicial de compra e venda lhe afirmar muito. Naquela época, mais do que hoje
é feito um levantamento de ativos e passivos em ba- em dia, a quantidade de problemas jurídicos que tive-
ses preliminares. Por que em bases preliminares? mos na nossa economia com sucessivos planos -
Porque trabalhamos com balancetes defasados. Nós, Plano Cruzado, Cruzado I, Cruzado li, Plano Bresser,
por exemplo, fixamos todos os ativos e passivos no Plano Collor - e todas as pendências decorrentes
primeiro contrato, assinado no dia 18 de novembro de desses processos... Pendências do quê? Resíduos
1995, com base nos saldos contábeis do balancete em FGTS, resíduos de salários, questões de recebi-
que tínhamos em 31 de outubro, ou seja, os números mento de ativos e passivos, correções de títulos, fazi-
de 31 de outubro já eram diferentes da realidade. Mas am com que nenhuma operação de compra de ban-
o primeiro contrato é firmado com números provisóri- cos, compra de empresas, fosse fácil, porque era mui-
os e o próprio contrato prevê que, depois de apurados to difícil quantificar entre compradores e vendedores.
todos os números definitivos, é feito um acerto de "Quanto vale isso?" Queria só fazer um comentário.
contas.; E, no caso de empresas, são feitas avalia- Estou trabalhando hoje numa empresa do setor elétri-
ções, lá é feita uma avaliação por auditores indepen- co e é o mesmo problema. Como é que avaliamos
dentes, que fazem uma avaliação patrimonial. hoje uma empresa do setor elétrico com essas indefi-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Era isso o nições regulatórias? Quanto vai valer o preço da
que eu queria lhe perguntar. Por que não foi conside- energia amanhã? Existe praticamente uma impossi-
rado o valor mercadológico das empresas e o ganho bilídade de fazer uma "precificação" que atenda a
de parcela do mercado que as aquisições poderiam compradores e vendedores. Então, naquele momen-
trazer ao UNIBANCO, ou seja, o posicionamento es- to, com todas essas circunstâncias, era muito difícil.
tratégico perante a concorrência? Finalizando, o se- Tivemos muitas instituições, nessa época, um pouco
nhor acha que a venda em pacote, em vez de venda depois, instituições estrangeiras que queriam entrar
isolada, de cada empresa, teria sido mais vantajoso no Brasil e o Banco Central sempre recomendava:
para os vendedores? "Procura alguém que você possa sanear no merca-

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Primeiro do". Na maior parte das vezes, os bancos falavam:
queria dizer que isso foi considerado. O ágio pago "Não dá, a quantidade de passivos contingentes, não
pelo UNIBANCO, de 300 milhões, se não me falha a dá para fechar com controlador, ele acha que não tem
memória, englobou não só as atividades bancárias, esse risco, nós achamos que tem". Ou seja, a aproxi-
como as empresas adquiridas, cartões de crédito, mação entre comprador e vendedor era muito difícil.
tudo, tudo foi considerado dentro do valor de 300 mi- Eu não acho que era factível a venda fatiada.
Ihões. O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O pacote. Dr. Alvarez, o senhor acha, como participante do
O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - O pacote. Há RAET, que o Nacional desviou divisas irregularmente

dois fatores complicadores no processo de mensura- para fora do País? O senhor constatou isso?
ção do valor. Primeiro, já mencionei que na época ha- O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não consta-
via muitas dificuldades em realizar transações do sis- tei. Reafirmo que nossa principal preocupação na-
tema financeiro. Segundo, que o Nacional já estava quele momento em que assumimos o RAET era dar
perdendo depósitos muito violentamente e já estava seqüência ao procedimento operacional da transfe-



O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Nagib...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Clarimun
do Santana.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não... Clari
mundo Santana, Or. Nagib. Textualmente eles afirma
ram que a alta cúpula era... sabia das ocorrências. Eu
estou testemunhando aqui. Ele me contou isso.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Os con
troladores Mário Magalhães Pinto, a família Maga
lhães Pinto tinha...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Como in
terventor o senhor não tratou dessas questões?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, porque,
veja bem, todas as operações ... a partir daquele mo
mento, estávamos com o banco aberto, demos se
qüência às atividades que ainda sobravam, algumas
empresas que estavam conosco, tipo a distribuidora
estava funcionando, tinha que transferir os clientes, ti
nha que dar seqüências às operações de bolsa de va
lores, tfnhamos a Nacional Energética, que estava
construindo a Hidrelétrica Serra da Mesa. Nós tenta
mos dar continuidade, mas nós não tínhamos mais
transações de compra e venda, de depósitos, de re
messa, simplesmente, no dia 20, nada mais era feito
pelo Banco Nacional sob o RAET e, sim, todos os cli
entes, todas as operações eram feitas pelo Nacional.
Nós passamos todos os clientes, nós passamos to
das as contas correntes.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pelo
UNIBANCO.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - UNIBANCO.
Então, na realidade, não era mais uma preocupação e
nós não tínhamos tempo hábil para poder ficar ven
do... E havia pessoas - vamos dizer assim -, havia
equipes cujo objetivo era fazer esse tipo de trabalho.
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rência de ativos e passivos, fazer com que os clientes O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Em 31 de
nada sentissem, fazer com que os procedimentos agosto de 95, a necessidade de caixa do Banco Naci-
operacionais de um processo complexo desse des- onal foi da ordem de 1,5 bilhão. Nessa data, o Banco
sem seqüência. Tínhamos uma Comissão de Inquéri- do Brasil emprestou ao Nacional o valor de 1,3 bilhão
to para apurar as causas da quebra e também tinha- e continuou sendo o principal financiador de recursos
mos pessoas da fiscalização do Rio de Janeiro no durante o período que antecedeu a decretação do
Banco que tinham como objetivo continuar um pro- RAET no Banco Nacional, seguido de outros bancos
cesso de fiscalização aos quais ficariam afetas essas financiadores, como a Caixa Econômica, o
coisas. Vi posteriormente notícias de questões envol- BRADESCO, o UNIBANCO e o Banco Itaú. Alguns
vendo o INTERBANCO e outras coisas, mas eu não desses créditos deixou de ser pago e permaneceu na
tenho conhecimento, eu não sei, realmente, com de- massa do Nacional/RAET?

talhes. O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - O RAET,
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas o se- como banco em atividade, ele podia continuar captan-

nhor sabe que o Banco Central denunciou criminal- do depósitos interfinanceiros e continuou captando,
mente os irmãos Magalhães Pinto e os ex-administra- durante um período, do próprio UNIBANCO... Porque
dores devido a operações irregulares relacionadas à havia uma questão de administrar o dia-a-dia. Como
remessa de divisas para o exterior? O senhor tem eu disse, era um banco que estava em atividade. E
essa informação? era um banco ao qual o RAET foi decretado exata-

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Sim, sei que mente porque o Banco Central não tinha dados, infor-
houve uma denúncia, mas não sei lhe precisar o alcan- mações suficientes para ter segurança do que ele ia...
ce e a dimensão disso aí, não tenho conhecimento sufi- do que ele estava... iria encontrar no banco. Mas, que
ciente. eu saiba, todos foram pagos.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E sobre O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Alvarez,
as contas CC-5? seu depoimento a esta CPI. .. O Sr. Magalhães Pinto

OSR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Também não negou todas as acusações de que teria participado
tenho conhecimento sobre isso. das fraudes que geraram 652 contas de empréstimos

fiCtícios, desde 1987, com o objetivo de maquiar o ba-
lanço e gerar lucros artificiais. Quais foram os articu
ladores das fraudes praticadas no Banco Nacional,
na sua opinião? Foi identificada qualquer irregularida
de quanto à conduta dos auditores independentes? O
senhor foi o primeiro interventor. .. O senhor participou
do RAET, no caso. Como o senhor vê isso? Quais fo
ram... Quem são os responsáveis, na sua opinião?
Chegou lá no banco, viu as contas, viu tudo?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Nós chega
mos lá e as pessoas que nos comentaram a respeito
dessa ocorrência foram o Sr. Clarimundo dos Santos
e o Sr. Nagib...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Santana,
não é?
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o SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Ele não pre
cisou, ele precisou que pessoas da alta cúpula, ou
seja, dos Vice-Presidentes, não todos, ele deu a en
tender que não todos, mas ele nos contou isso.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E quanto
à conduta dos auditores independentes?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ -Também é
motivo de preocupação e de reprovação, pelo menos.
E nós... eú sei que eu tive uma reunião com esses au
ditores, cobreicos muito fortemente, mas, de certa for
ma, eles também devolveram a bola, porque o Banco
Central também não tinha visto. Mas é reprovável,
pelo menos, essa conduta de não ter percebido.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Qual con
duta, exatamente?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- De eles não
terem percebido.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Os audi
tores independentes.

O SR. LU IZ CARLOS ALVAREZ - Os auditores.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Doutor,
agora, vamos às perguntas em relação ao
BAMERINDUS, do qual V.Sa. foi o primeiro interven
tor. O ex-controlador do BAMERINDUS disse aqui
para a gente que o BAMERINDUS não quebrou, ele
foi quebrado. O senhor, como primeiro interventor, po
deria analisar essa frase de impacto?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Eu posso
apenas discordar, porque se o banco estivesse bom,
se o banco tivesse bons ativos, se tivesse uma admi
nistração que tivesse, pelo menos, percebido as nu
anças do sistema financeiro, as providências que teri
am que ser tomadas, obviamente, ele não teria que
brado. Ele alega - isso a gente recebe de jornais 
que houve uma onda de boatos, que houve... Eu des
conheço, eu acho que isso não tem fundamento, eu
posso lhe dizer que as coisas dentro do Banco Cen
trai envolveram um pequeno grupo de pessoas, que
nada vazou, nada vazou, todo mundo... É claro que
um procedimento de um processo de intervenção do
Nacional e do BAMERINDUS não se faz num dia. E
nada vazou, não houve... Começou a haver pessoas
envolvidas, há procedimentos, há votos, há estudos
jurídicos, há inúmeras coisas a serem feitas, e isso
nunca vazou. Quer dizer, então, na realidade, o banco
dele tinha deficiências, houve... havia exposição ao
mercado, o balanço dele tinha deficiências, era, para
qualquer leitor, era visível que havia algumas defi
ciências e, obviamente, o processo de exposição à
mídia, o processo de dificuldades ajudou a complicar

o processo, sem dúvida, mas a responsabilidade, na
minha visão, é totalmente deles.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - No seu
depoimento aqui, ele diz que... ele elenca quatro ra
zões que levaram o BAMERINDUS à liquidação: a
postura técnico-política do Banco Central, que tinha o
entendimento de que o Brasil não comportava mais
de dois grandes bancos nacionais de varejo; segun
do: o interesse do Governo em vender um banco bra
sileiro de grande porte ao estrangeiro; terceiro: as in
sistentes ondas de boatos, já citadas; e quarto: o
não-pagamento de dividas do Governo Federal e
Estaduais para o BAMERINDUS, e que o Banco Cen
trai é o principal responsável pela quebra do
BAMERINDUS. E ele está processando o Banco
Central.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Bem, o que
eu posso dizer é o seguinte: não foi só ele que não re
cebeu de Governos Estaduais e Municipais. Todos os
bancos brasileiros não receberam. Boa parte deles
não quebrou. Segundo: o Banco Central nunca...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não ha
via risco sistêmico?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Havia, eu só
quis dizer que muitos bancos, por esse...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mesmo
sem conseguir resgatar os débitos do Governo, assim
mesmo, quer dizer, seus créditos com o Governo, eles
não tiveram problema, ou seja, não havia risco sistêmi
co?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, são coi
sas diferentes. O fato de não estar recebendo créditos
do Governo afetou todos os bancos. Alguns foram
mais competitivos, foram mais rentáveis, foram mais
prudentes, porque um banco, quando faz uma provi
são, ele diminui o seu lucro, ele diminui a distribuição
aos seus acionistas, ele retém recursos na socieda
de, que era que os bancos menos prudentes - vamos
chamar assim - fizeram, não provisionaram. Agora,
todo... o fato de o Governo não pagar...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ou seja:
não havia risco sistêmico. Não, só quero...

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ-Não, não, ha
via, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Só quis dizer o seguinte: que o fato de o Governo não
receber não significa que outros bancos... O que que-
brava... O que o risco o risco sistêmico é provocado
não necessariamente O risco sistêmico ocorre inde-
pendentemente de situação patrimonial boa ou ruim.
O risco sistêmico decorre do seguinte: se eu não - e
não quero citar nenhum banco -, se o banco A, aqui,
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qualquer que seja o tamanho dele, se sair uma notícia O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ah, essa
desta sala, que sai para a imprensa que o banco A, o é a avaliação do Banco Central?
Alvarez disse que o Banco A está quebrado, ele que- O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - De muitas
bra em pouquíssimo tempo, por um problema de liqui- pessoas, não posso falar em nome do Banco Central,
dez. pelo menos de muitas pessoas, é de que ele estava...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Alva- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É uma in-
rez, no caso, o meu companheiro de partido permitiu formação importante, essa.
que eu aproveitasse o espaço, que vou perguntar de- O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Veja bem, eu
pois. Eu quero que o senhor precise isso, porque toda quero dizer...
argumentação do Banco Central com respeito à con- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Relator,
cessão desses créditos do PROER para os bancos, espero que V.Exa., depois dessa, não impeça mais a
para alguns bancos privados, é em cima do risco sis- acareação entre o Sr. José Andrade Vieira, Pedro Ma-
têmico. O que o senhor acaba de dizer é importante, lan e Gustavo Loyola.
no meu modo de ver, para ficar atestado: vários gran- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
des bancos não tinham nenhum problema, a despeito não impeço nada, a gente pode botar um boateiro
dos créditos não recebidos do Governo, ou seja, a si- aqui, um boateiro ali para fazer uma acareação de bo-
tuação deles era estável, independentemente dos ateiros.
problemas que pudesse haver com o Econômico e O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Então, va-
com o BAMERINDUS. O senhor não disse isso? mos esclarecer.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Não. O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então, o Me dê os nomes dos dois boateiros, a gente põe um

que foi que o senhor disse? Precise. boateiro aqui, um boateiro ali, vamos fazer uma aca-
O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ -Não, não. Eu reação de boateiros.

disse que... o fato de um banco argumentar que o fato O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Algumas ma-
de o Governo lhe dever é motivo de quebra? Não é térias...
motivo de quebra; isso só, isoladamente. O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não o Ah, Deputado!
senhor disse que... O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não esta-

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ _ Risco sistê- mos convocando os boateiros, estamos convocando
os controladores de banco e as autoridades monetá-

mico independe de situação patrimonial. Situação pa- rias responsáveis pelo PROER
trimonial ruim piora, mas o risco sistêmico... Se nós
sairmos daqui com a notícia, para todo o País, de que O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Algumas ma-
um determinado banco "A", o melhor banco do País, térias são assinadas, pode-se convocar essas pesso-
ou qualquer que seja, tem problemas, ele quebra por as para dizer de onde eles tiraram essa informação.
liquidez. O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Como?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- O.k. Mas, OSR. LUIZ CARLOS ALVAREZ-Algumasma-
exatamente no caso do BAMERINDUS, o Sr. Andrade térias são assinadas. Pergunte-se para essas pesso-
Vieira disse que os boatos saíram de dentro do Banco as de onde elas tiraram a informação.
Central. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Desculpa, peço uma retificação, não é o Banco

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ _ Eu desco- Central, isso eram algumas pessoas que nem nós
que conversavam e a sensação que a gente tinha é

nheço, nunca vi nenhum indício, por mais tênue que que era para forçar a ocorrência de alguma coisa.
seja, de que poderia ter ocorrido isso. Eu acho que O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Perfeito.
cabe a ele provar que aconteceu isso.

Bem, a acareação vai resolver o nosso problema
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ele prova aqui, Goldman, vai resolver isso aqui tudo. Muito bem.

através de matérias colocadas na imprensa, no depo- Dr. Alvarez, na questão do BAMERINDUS, ainda,
imento que ele fez, durante um ano e meio. Ele disse V.Sa. foi o primeiro interventor. Perguntaria o seguin-
que foi "fritado" durante um ano e meio. te: quantos leilões, quando foram feitos, com a partici-

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Dentro do pação de quem, para a venda dos ativos do
Banco Central a avaliação é de que ele estava plan- ex-BAMERINDUS e que foram recusados pelo
tando aquilo. HSBC?
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O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Eu preferia essas informações, ele não tinha feito uma diligência.
não responder, porque isso foi feito depois do meu pe- Normalmente, para se avaliar a carteira de crédito,
ríodo que estive lá. Veja bem... faz-se uma diligência longa, colocam-se muitas pes-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Qual o soas, quer dizer, eu não sei que tipo de informações
período que o senhor esteve, exatamente? ele tinha, é óbvio que ele tinha alguma, ele também

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ _ Eu estive pegava os balanços, deve ter tido alguma informação.
três meses. Porque o processo era similar ao Nacio- Mas eram muito pequenas. E isso dificultou muito a
naL Havia um processo que envolvia uma transferên- própria negociação.
cia de ativos bancários e atividade bancária, do qual O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
acho que eu era o que mais conhecia dentro do Ban- acha que o HSBC fez um bom negócio comprando o
co Central. Praticamente fui obrigado a ser interven- BAMERINDUS?
tor, porque era o que mais detinha conhecimento de O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Se a gente
quais eram os ativos, qual era o processo. Então, era considerar o retorno que deu até hoje, não. Ele inter-
o mesmo procedimento, só que, no caso específico nou no País 1bilhão de dólares, ele internou no País 1
do BAMERINDUS, era um processo que se revelou bilhão de dólares.
mais complexo do que no caso do Nacional, e isso de- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor,
mandou que um mês não fosse suficiente. A minha acho que é a única pessoa que acha que isso não foi
idéia inicial era ficar um mês. Eu fiquei três meses. um bom negócio, é a primeira vez que ouço.
Então, os imóveis, principalmente, os bens a
INPACEL, esses imóveis cujo objetivo era fazer alie- O SA. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Não, eu que-
nação, foram todos conduzidos pelos liquidantes e in- ro dizer o seguinte: esse 1bilhão de dólares, o que até
terventores que me sucederam. hoje rendeu, eu diria que não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Perfeito. O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então eu
Mas eu queria, antes de passar para outra pergunta queria, dando seqüência...
do mesmo teor, dizer que discordo de V.Sa. que o O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Ele trouxe...
HSBC não conhecia o BAMERINDUS e vou lhe dizer há contratos de câmbio fechados, transacionados,
por que e quero as suas considerações. Primeiro por- nas transações do Banco Central, ingressando no
que, além de ser sócio, mesmo que seja minoritário, o País, um bilhão de dólares.
HSBC tinha conhecimento da situação do O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito,
BAMERINDUS; segundo, porque havia tratativas en- Sr. Alvarez, mas preste atenção: só numa das opera-
tre o HSBC e o próprio controlador do BAMERINDUS; ções, o Sr. Andrade Vieira informou aqui, pouco antes
terceiro, porque no mês de dezembro o Ministro Pe- da intervenção, que a carteira de crédito imobiliária
dro Malan foi a Londres e perguntou ao Sr. Andrade do BAMERINDUS foi oferecidas à CEF por 1,2. V.Sa.
Vieira se ele poderia tratar da venda do já falou disso, mas eu quero ver os resultados práticos
BAMERINDUS com o HSBC, com o Banco Inglês em disso, tá? E que o Banco Central teria vetado a opera-
Londres. O Sr. Pedro Malan só lhe respondeu em fe- ção. Após a intervenção, a Caixa Econômica recebeu
vereiro. E mais: durante esse período o HSBC ven- recursos do PROER para adquirir a mesma carteira
deu, ou colocou no prejuízo, as suas ações de 6 e por 2,5 bilhões. Essa operação é real?
14%. Então, o HSBC sabia o que estava fazendo, e OSA. LUIZCARLOSALVAREZ-Aoperação...
depois esse mesmo banco que colocou no prejuízo Que ele fez propostas para transacionar fez, mas, ob-
essas ações, veio a ser o comprador, com grande viamente, não por esses valores. O banco dele não
conveniência, do BAMERINDUS. Não é possível que sustentava vender a carteira por 1,2. Esses valores,
alguém que não conheça ou não tenha algum nível de com certeza, são errados. Houve, sim, a venda da
informação venha se interessar depois de colocar no carteira de crédito imobiliário para a Caixa Econômi-
prejuízo suas ações alguns meses antes. ca. A regra do PROER previa que o PROER só podia

O SA. LUIZ CARLOS ALVAREZ - O que eu ser concedido em operações específicas, não para
quis dizer é que ele não tinha conhecimento prático. gente que continuasse a atividade, continuasse sob o
Quer dizer, o contrato, se a gente verificar o contrato mesmo controle, porque isso seria beneficiar um ges-
do Nacional com o do HSBC, você vai verificar muita tor incompetente. Então, essa era uma condição bási-
diferença. Exatamente por quê? O que eram aqueles ca. E mais: não resolvia o problema do
valores registrados em devedores diversos, por conta BAMERINDUS. E, se a gente fizesse para o
não sei do que, crédito não sei de onde? Ele não tinha BAMERINDUS, nós teríamos que fazer para todos os
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bancos em atividade, porque no BAMERINDUS foi fe
ito sob liquidação, sob intervenção, sob um processo
de intervenção. Se se fizesse para qualquer banco em
atividade, teria que se fazer para os demais. Quer di
zer, era implícito no PROER que o banqueiro incom
petente tinha que ser retirado do sistema, indepen
dentemente, sem... com competência, se é fraude. O
banco que não soube gerir a instituição para que ela
tivesse sobrevivido, ele tinha que ser tirado.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não é
essa a pergunta. Quero que o senhor... O senhor é
uma pessoa experiente no Banco Central. Eu quero
saber o seguinte - e isso é possível checar: ou seja,
quanto valia a carteira imobiliária do BAMERINDUS?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Sim, a valo
res contábeis sim, com certeza.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então? O
senhor Andrade Vieira afirma que ela vale 1,2 bilhão.
Em pouco tempo o Tesouro perdeu, aqui nessa ope
ração, 1,3 bilhão.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, não,
isso não é verdade. Eu apenas acho que o senhor
pode pedir esses valores, pode pedir esses números,
não sei lhe dizer se na proposta dele ele colocou valo
res, mas o banco dele não sobreviveria a vender um
ativo de 2,5 por 1,2. Aliás, um dos problemas do
BAMERINDUS era que seus ativos não estavam pro
visionados, o FCVS não estava provisionado, os títu
los da SUNAMAN não estavam provisionados. Esses
papéis que não tinham liquidez, ou mesmo alguns
que tinham liquidez, porque a SUNAMAN já tinha al
guma negociação, que eram vendidos com deságio,
no banco deles estavam por valor de fato. Então, ele
tinha um problema, ele não resistiria. Agora, sugiro a
V.Exa. que pergunte ao Banco Central, que peça ao
Banco Central os pleitos que o Dr. Andrade Vieira efe
tuou e como eles foram analisados. Eu digo que tudo
isso é objeto de processos, foram análises técnicas,
da maior parte delas eu não participei diretamente,
havia os setores competentes, mas, de qualquer ma
neira, a gente acompanhava à distância, e todas elas
têm pessoas competentes, funcionários que exami
naram, posso lhe garantir, com a maior isenção possí
vel.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfe~o.

Eu queria saber se o senhor sabe quais foram os cri
térios que nortearam a concessão de crédito do
PROER de 432 milhões ao HSBC, a título de reorga
nização do BAMERINDUS.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Sim, eu pos
so lhe dizer perfeitamente.

Quer dizer, existem várias nuanças no contrato
que a gente precisa tomar cuidado. Na negociação
com o HSBC, como em todas negociações, o Banco
Central tinha alguns parâmetros principais a serem
tocados. Quais eram? A obrigação do banco assumir
todo o seu passivo bancário, como todas atividades
bancárias, quer dizer, ou seja, manter o funcionamen
to, sob nova placa, de todo aquele banco, pelo menos
do que era visível para o público, para a sociedade,
manter em funcionamento normalmente. E mais: le
varam os funcionários, levaram os passivos, levaram
as atividades, levaram os funcionários. O Banco Cen
trai garantia ativos, em valor contábil, iguais a esses
passivos. Isso era a linha mestra da divisão de ativos
e passivos. Isso é 100% aplicável? Não. Nós tivemos
algumas circunstâncias que isso não foi possível apli
car na íntegra, do jeito que o Banco Central queria.
Por quê? O BAMERINDUS era um banco que, no es
tágio em que ele se encontrava, ele estava dando um
prejuízo - sei lá - de 50, 60, 100 milhões por mês,
quer dizer, ele não tinha como sobreviver, o fluxo
dele... Ou seja, eu dou ativos iguais a passivos, mas a
folha de pagamento, as despesas administrativas, a
administração de prédios, a informática, todos os con
tratos em andamento, tornavam o banco com prejuí
zo, e simplesmente o comprador fala: não compro. Eu
quero... Na realidade esse número, não fui eu que fe
chei esse número, mas ele queria mais de bilhão.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE -Vamos ver
se nós estamos falando sobre a mesma questão, Dr.
Alvarez. Eu tenho aqui uma pergunta a respeito do
depoimento do Sr. Michael Geoghegan. O Presidente
do HSBC declarou, sob juramento, na CPI do Sena
do, que só usou 60 milhões para a confecção de um
novo centro de processamento de dados. E, sendo
solicitado pelo Senador Roberto Freire para devolver
o restante que lhe foi concedido para a reestrutura
ção, ele alegou que serviria para despesas imprevis
tas. O senhor sabe disso?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Não, mas eu
posso lhe dizer o que foi objeto de negociação. O que
foi objeto de negociação... É preciso entender que o
Banco Central estava com um problema sério na
mão, na nossa visão havia risco sistêmico - é lógico,
isso pode ser contestado - e o Banco Central...

(Intervenção inaudível.)

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Pode citar,
mas o senhor está distorcendo as minhas palavras.
De qualquer maneira, eu disse enfaticamente, e digo,
que nós acreditávamos - "nós" somos várias pesso
as, cinco, seis, sete técnicos -, acreditávamos, e
acreditamos, que havia o risco muito grave de risco



O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ativos?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não. Imobili
zados... Ativos, não, agências que chegariam a 200 mi
lhões. Ele escolheria os imóveis, seria feita uma avalia
ção, por avaliador patrimonial, a chegar a 200 milhões.
O restante ficaria com o BAMERINDUS. Bem, esse é
um procedimento que eu posso lhe dizer até aí, porque
no meu tempo, durante o tempo em que eu fiquei lá,
ele estava no processo de escolher as agências e inici
ado o processo de se escolher empresas para fazer a
avaliação.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
não participou e o senhor não se responsabiliza?O Sr.
Gilberto Loschilla foi indicado pelo senhor como inter
ventor?
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sistêmico. Então o senhor, por favor, se citar, faça o fa- memória? É o HSBC. Quem está, na realidade, fazen-
vor de citar essas minhas palavras também. E o Ban- do todos esses processos? É o banco novo - vamos
co Central não tinha muita escolha. Todos os compra- chamar assim. Então, não há outra forma, a não ser
dores que vieram, quando foi mais de um, cada um dar continuidade, pelo menos num primeiro momento,
pedia mais coisa que os outros, porque é um risco as- a essa sistemática. Não há outra alternativa.
sumido e ele, o HSBC, dizia claramente: "Você está O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não há
me entregando um banco com ativos iguais a passi- outra alternativa. Inclusive no caso dos imóveis que o
vos, mas com prejuízo imediato". Por que prejuízo BAMERINDUS ofereceu e o Banco Central não acei-
imediato? Porque ele tinha uma estrutura muito gran- tou e posteriormente, no caso da compra do
de, uma quantidade de agências muito grande para BAMERINDUS, o HSBC não aceitou como pagamen-
poucos clientes. Então, essa foi a base. Então isso foi to os seus imóveis, depois passou a comprá-los com
negociado, isso foi feito para conseguir, para que ele lucro. Isso aqui está demonstrado inclusive na audito-
pudesse cobrir esse problema. Como ele usou isso é ria feita pelo Banco Central mesmo, lá, depois de de-
irrelevante, para nós, do banco, era irrelevante. núncias de fraude, que foram altamente lucrativas vá-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito. rias compras de imóveis feitas no Paraná e em outros
O senhor tem insistido em que o BAMERINDUS, o locais. Está certo? O senhor não acha que isso facili-
HSBC, na sua opinião - o senhor declarou aí agora -, tou a...
não fez um tão bom negócio. Agora, têm vários fatos O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Desculpa,
ocorridos posteriormente que demonstram o seguin- não consegui entender a pergunta.
te: prime.iro, o HSBC, através da sua coligada Midland O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ ...venda
Ban~, fOI contratado pelo ~~nco Central para p~es~ar de imóveis do próprio BAMERINDUS, que tinha um
serviço de cobrança de credltos podres e negoclaçao ativo de imóveis grande inclusive dois mil imóveis?
de acordos judiciais. Além de ficar com a parte boa do ".
banco, o HSBC passou a ganhar dinheiro com a recu- O SR: LU~Z CAR~OS ~LVAR~Z - O que eu
peração de créditos da parte ruim do banco. Pelos P?SSO I.he dizer e o segUl~te:!ol negociado... Como eu
serviços, a Midland recebeu uma comissão de 3% ao disse, ISSO é uma negoclaçao contratual entre com-
ano sobre o valor nominal de créditos além da taxa prador e vendedor, o Banco Central, no caso, era o
de êxito de 6% pelos valores recuper~dos. O senhor v~ndedore o comp.rador era o HSBC. Ess~s negocia-
não acha que é meio complicado o próprio banco que ç?es f~ram conduzidas, na sua ~uase t?t.ahdade, pela
tem a ver com os créditos fazer a cobrança, e nessas diretOria do Banco Central. Nos participamos tam-
condições? bém, numa menor escala. O HSBC se recusou a com-

. _ prar todos os imóveis do banco, se recusou, ele acha-
? SR. L~IZ CARLOS ALVAREZ - .A questao va que o banco tinha imóveis demais, agências dema-

toda e que voce tem, ta~to no c~so do. NaCional_como is, imobilizado demais, então ele está disposto a as-
do B~MERI~DUS,no dia seguinte à Inte~ençao, ~u sumir a atividade bancária, mas... Então foi negociado
no dIa segUinte ao RAET, o banco sob Intervençao que ele adquiria 200 milhões ou seja, ele adquiria
não tinha mais funcionário nenhum. Nenhum funcio- imóveis... '
nário. Todos os funcionários tinham o seu contrato de
trabalho com outra instituição. Todos os sistemas
operacionais estavam transferidos para outra institui
ção. Toda a memória está transferida para outra insti
tuição. Então, não havia como, não há alternativa,
pelo menos no primeiro momento, de admitir que ele
faça esse trabalho. É óbvio - me parece, isso acho
uma questão importante - que esses valores foram
renegociados. Esses valores e percentuais - eu não
negociei essas questões contratuais -, parece-me
que foram renegociados. Mas em qualquer caso, tan
to no UNIBANCO, e tal, esses procedimentos do
dia-a-dia são procedidos pelo banco novo - vamos
chamar assim. Inclusive questões do tipo seguinte: a
Justiça pede extratos de um cliente do antigo
BAMERINDUS de cinco anos atrás. Quem tem essa
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O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não. através de outras empresas de intervenção, mais par-
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Nenhum ticipações na INPACEL. O problema da INPACEL é

deles? que foi investido um valor muito grande na INPACEL.
O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Nenhum. A INPACEL tinha um ativo imobilizado de quase 1 bi-
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Nem o Ihão, mas tinha dívidas desse valor. Não se pode que-

Flávio Siqueira nem o Gilberto Loschilla. O senhor rer dizer quanto vale uma sociedade pelos seus ati-
não se responsabiliza? vos. Tem ativos, mas se as dívidas forem maiores...

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ _ Nenhum de- Aqui, só parafraseando: você vai comprar um aparta-
les. O Gilberto trabalhou comigo, ele foi lá depois de mento. Alguém chega e faz uma aval!a~ão do apa~a-
um mês e pouco que eu tinha, mas num primeiro mo- mento.' e o. apartamento vale ~OO .mllhoes de ~eals.:.
mento foi chamado o Sr. Flávio Siqueira, indicação do 3~0 mIl re~ls:. Bem, quanto v?ce vai p8;g~r? Se tiver dl-
Banco Central, eu não fui ouvido, e no seguinte, depo- vl~a, vo~e nao paga 300 m~1. Se a divida. for de 30~
is dele, menos ainda, porque eu já estava afastado, fi- mil, voce paga .zero. Na realidade, es~e !Ol o proC~~I-
quei sabendo muito tempo depois. m~nto. ~u~r d~zer, a IN~ACEL... FOI feito um lellao.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Perfeito Nao ~alla, ~nfellzment~, n~o valia, não pelo ativo, não
Estamos caminhando para o final. Eu queria... Logica~ p~lo Investimento na!abrlca, mas pelas dívidas assu-
mente, o Sr. Andrade Vieira fez aqui uma série de co- mldas, que eram mUito grandes na INPACEL.
locações, inclusive dizendo onde o HSBC levou van- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
tagem. É o caso da INPACEL, a empresa do grupo E~ queria, a partir dessa ~~estão da INPAC~.L e tam-
BAMERINDUS, papel e celulose, em que ele diz que ?em da compra de brazlhan bonds, adqUirido pelo
o Banco Central, através de seu interventor, readqui- Inter~e.ntor - 1,7 bilhão em títulos da dívida externa
riu do HSBC a participação que o BAMERINDUS de- brasileIra... Nesse caso e no caso da INPACEL, o
tinha dessa empresa por 406 milhões, em março de Banco ~entral, quer .dizer~ a interv~nçã~ do Banco
97. Posteriormente foi vendido a um grupo internacio- Central e.a.c~sada d~ Ilegalidade, pOIS a lei não autori-
nal, em leilão, por míseros 10 milhões. Está certo? E za a a~ulslçao de ativos. O que o senhor tem a dizer
que a INPACEL tinha recusado proposta de 300 mi- sobre ISSO?
Ihões de um grupo canadense, porque ela valeria O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Bem, o que
mais de 400 milhões de dólares. O que o senhor tem a eu posso lhe dizer é que essa operação foi avaliada
dizer sobre isso? pelos departamentos jurídicos, foi aprovada pela dire-

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ _ Eu posso lhe toria, e .ela. fazia ~~rte de um pacote completo de
dizer o seguinte: no processo em que o Banco Central transferencla de atiVidades. Na realidade... Por exem-
passa atividades bancárias, passa passivo, o Banco pio: vendi~~-se ativos. Alguns dos ativos vendidos ti-
Central garante ativos de igual valor. Então, interessa nha~ o direito de recompra, quer dizer, tinham a ga-
ao Banco Central que... quanto mais ativos sejam rantla de re_gres~. Isso fez p~rt~ de um projeto como
transferidos ao novo banco, ao comprador, é melhor, um todo. Nao fOI uma operaçao Isolada, nenhuma de-
porque eu vou ter que cobrir a diferença, o Banco las. A alternativa era não vender a seguradora. E aí,
Central teria que cobrir a diferença, com o PROER, nós de.svalorizaríamos de vez a seguradora, porque
em recursos... em dinheiro, para a conta de ativos ser ela teria que ser liquidada também. Aí, seria muito
igual à de passivos. Bem, dentro desse sentido, o pior o ~rejuízo. Quer dizer, então, não é razoável que-
HSBC concordou em comprar a seguradora. Mas a rer se Interpretar alguma coisa de forma isolada. A
seguradora tinha participações que ele não queria, operação ~o~ bônus, com Bradies, deu lucro ao Sr.
participação na INPACEL. Então, simplesmente, a Andrade Vieira.
INPACEL estava nos livros da empresa que ele esta- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Dr. Alva-
va comprando por 406 milhões, e foi negociado. Isso rez , eu tenho aqui comigo o relatório do Banco Cen-
faz parte do contrato, de que nós recompraríamos es- trai sobre uma carta anônima que foi enviada ao Ban-
ses 406 milhões, porque nós estávamos vendendo a co Central, denunciando processo fraudulento nas di-
empresa como se esses 406 milhões valessem 406, e versas interventorias no BAMERINDUS. E o relatório
ele dizia: "Não vale. Eu não quero". O HSBC, para do Banco Central comprova subavaliação de imóveis
isso, foi neutro. Ele comprou uma seguradora, que ti- e outras vantagens de vários interventores. O senhor
nha um ativo de 406 milhões, e foi trocado por um ou- tem conhecimento desse documento?
tro ativo de 406 milhões. E a INPACEL, então, veio O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não desse
para a massa. Mas a massa tinha, através da BPE, documento. Eu tenho conhecimento da denúncia. Eu



56518 Quarta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novcmbro de 2001

era Diretor do Banco Central, quando ela chegou à
minha mão, numa sexta-feira, e imediatamente eu
mandei abrir um processo, comunicar ao Diretor de
Administração, iniciar as providências para apurar es
ses casos. Na realidade, eu, inclusive, pedi. .. Foi um
pedido meu ao Arminio que isso ficasse sob a condi
ção de outro Diretor, porque, teoricamente, eu pode
ria estar também sendo objeto de investigação.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então, o
senhor sabe que o Banco Central, um ano e meio de
pois, ainda não fez... não tomou nenhuma medida de
pois desse relatório apontando irregularidades de
desvios, inclusive comprovados, de 19 milhões de re
ais, a partir da denúncia de interventores? Eles ape
nas foram afastados, mas o Banco Central não tocou
o processo. O senhor tem conhecimento disso?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não tem
conhecimento.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não tenho
conhecimento. Aliás, depois de aposentado, eu sou
proibido, a rigor, de tomar conhecimento de fatos
tipo... a não ser que me atinjam, de coisas que estão
ocorrendo com o pessoal da ativa, com fatos ineren
tes ao Banco Central. É uma coisa que, às vezes, ma
chuca a gente, mas já estou fora. A porta está fecha
da.

o SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Deixa eu
fazer uma outra pergunta, então, Dr. Alvarez. É que eu
tenho um depoimento aqui da revista Veja, um artigo
dizendo que em agosto de 96, ou seja, oito meses an
tes da intervenção no BAMERINDUS, o Sr. Paulo Ro
berto Simões Cunha tinha sido já indicado como novo
interventor do BAMERINDUS. Isso foi oito meses an
tes, e esse cidadão confirmou essa notícia à revista
Veja. Isso foi denunciado pelo Sr. Andrade Vieira aqui
também, no depoimento dele - o Sr. Paulo Roberto
Simões Cunha -, e o Governo não fez nenhum des
mentido oficial. A Folha de S.Paulo publicou uma
matéria dizendo que, quando o senhor era liquidante
do BAMERINDUS, o senhor contratou esse mesmo
Sr. Paulo Roberto Simões para desativar escritórios
do BAMERINDUS em Nova Iorque. É real isso?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Em Nova
Iorque, Caimã e Luxemburgo, pela qual ele recebeu
18 mil dólares por mês. Não sei se é isso que a maté
ria diz.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não. É uma
somatória de coisas inverídicas. Na realidade, o Paulo
Roberto Simões... ele era um funcionário de São Pau-

lo, e havia algumas pessoas de São Paulo que esta
vam participando do processo de análise, de exame e
de apuração na parte de fiscalização - e lembrem
que, nessa época, eu não era da fiscalização -, com
relação ao BAMERINDUS. Das minhas informações
que eu tenho disponíveis, ele nunca foi escolhido para
ser interventor. Isso nunca existiu, de meu conheci
mento.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas o se
nhor tem informação sobre essa reportagem da
Veja?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Tenho. Nós
lemos a Veja. Ele nunca tinha sido escolhido. Não te
nho a menor idéia de como essa reportagem foi cria
da ou por quem.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Nem foi
desmentida pelo Banco Central.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, não
posso lhe dizer. Não tenho lembrança de desmentido,
mas não tenho certeza. Então, na realidade, o que
acontecia? Nós, quando entramos numa intervenção,
é uma situação mais complicada que RAET, porque o
interventor é o único responsável. Passa a ser uma
pessoa só por tudo que acontece na instituição. Não
tem um quadro de diretoria, não tem um quadro de
gerente, tudo passa a ser de um responsável. Então,
o Banco Central, em todas as situações de interven
ção, convoca uma equipe. No caso específico, não fui
nem eu que convoquei a equipe, porque eu estava,
vamos dizer assim, trabalhando quase 24 horas por
dia, na tentativa de chegar aos números do banco,
chegar à formatação do processo do BAMERINDUS.
E o pessoal técnico do Banco Central da área é que,
sabendo que ele estava acompanhando o banco, pe
gou-o junto com mais umas dez, doze pessoas, inclu
sive várias de Curitiba. Eu indiquei uma pessoa. Eu
trouxe uma pessoa somente, que foi uma pessoa de
Brasília, Carlos Henrique de Paula, que... ele conhe
cia bem a questão de crédito imobiliário, a questão de
FCVS. Ele tinha conhecimento disso e eu precisava
de uma pessoa que tivesse esse conhecimento. O
resto foi tudo indicado pelo quadro de carreira do Ban
co Central, e ele foi lá como um dos meus assistentes,
que se chama. Então, ele não só cuidou dessa parte
internacional. Ele cuidou de várias coisas, mas rece
beu um salário fixado pelo Banco Central, que é ridí
culo, é muito longe disso aí. Esse valor citado, posso
lhe garantir que não tem nada a ver. E recebia autori
zado pelo Banco Central, nos valores fixados pelo
Banco Central.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Minha úl
tima pergunta é em relação à denúncia que o
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BAMERINDUS... que o Banco Central sofre pelo Mi
nistério Público Federal. O Procurador José Leovegil
do, aqui depondo, disse o seguinte: que o caso
BAMERINDUS foi diferente do Banco Nacional e o
Econômico. O que nós verificamos, no caso do
BAMERINDUS, é que o Governo tinha criado o Fundo
Garantidor de Crédito, chamado FGC. Esse Fundo...
Ou seja, quando o BAMERINDUS quebrou, o
BAMERINDUS tinha que pagar algo bem elevado,
mas o Fundo Garantidor de Crédito teria que pagar
aos correntistas e poupadores o dinheiro garantido
pelo Fundo, e o Fundo tinha menos de 10% do valor
necessário. As resoluções que criaram o FGC previ
ram os mecanismos de quando o Fundo não tem di
nheiro, como é que se faz para resolver o problema.
Os bancos têm que fazer aportes adicionais e extraor
dinários, têm uma série de mecanismos para fazer
isso.

E o que o Banco Central fez? Não exigiu que os
bancos cumprissem aquilo que estava nas suas nor
mas. Não chamou o aporte de recursos dos bancos.
Disse: "Quanto é que precisa? Precisa de "x". Tudo
bem, eu dou esse dinheiro via PROER para o
BAMERINDUS, sob intervenção; o BAMERINDUS
passa esse dinheiro para o HSBC, e eu fico com o
crédito. Quem me garante esse dinheiro emprestado
é o Fundo". Por que o Banco Central não emprestou
diretamente ao FGC? Porque o FGC não é instituição
financeira e o Banco Central não pode emprestar re
cursos a quem não seja instituição financeira. Então,
ele armou um artifício. É sobre isso que eu quero que
V.Exa... Li tudo para entender o raciocínio. Ele armou
um artitrcio para resolver essa situação. E o que nós
argumentávamos aqui, o Sr. Leovegildo? Além de
burlar a lei, o Banco Central, nesse caso, fez para fa
vorecer também as instituições privadas, que deixa
ram de entrar com aqueles recursos que elas deveri
am fazer, conforme estava previsto nas normas do
Banco Central. Em razão disso, nós também entra
mos com uma ação de improbidade contra os dirigen
tes do Banco Central, nessa operação específica do
caso BAMERINDUS. Então, em relação ao PROER,
esses foram os dois grandes casos que nós temos.
Queria que o senhor comentasse a respeito desse ar
tifício do fundo de garantia ... Fundo Garantidor de
Crédito.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - O que eu
posso lhe dizer é que essa operação, esse mecanis
mo foi. avaliado pelo Departamento Jurídico do Banco
Central. Foi feito uma circular especffica, inclusive,
para isso, aprovada pela Diretoria do Banco Central.
Eu não sei lhe dizer por que foi cobrado ou não do

Fundo. O que nós, na época, sabíamos é que mesmo
aquelas exigências adicionais não seriam suficientes
para chegar ao valor. E o valor... não havia um valor
certo, absoluto, de quais seriam. Nós tínhamos, num
primeiro momento, um valor estimado. Por quê? Por
que nós estávamos trabalhando, no dia 26 de março
de 97, com os dados do balanço fechado em feverei
ro. E, de fevereiro a março, tinha havido saques e de
pósitos bastantes. Agora, o que eu posso apenas lhe
dizer é que, obviamente, o Departamento Jurídico foi
ouvido - houve uma circular a respeito -; e não posso
mais lhe dizer. Não fez parte do meu processo qual
quer conversa com o sistema sobre cobrar ou não co
brar. Isso teria que ser perguntado, obviamente, aos
diretores do Banco Central, ao Presidente, Dr. Mauch.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Será per
guntado. Mas o senhor... Para finalizar, rapidamente,
o senhor participou de reuniões com os minoritários
do BAMERINDUS, né?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E havia
uma tratativa que fosse dada uma solução para essa
questão, inclusive com o Presidente do HSBC rece
bendo esses minoritários. O senhor visualizou, na
época, uma saída para essa questão e havia uma ne
gociação em curso. A partir daí, o HSBC nunca mais
tratou com esses minoritários. O senhor vê alguma
solução para esse caso?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Bem, o que
eu posso dizer é o seguinte: dentro da filosofia do
Banco Central, acionistas, ação, é um investimento
de risco. Então, essa foi a filosofia do Banco Central,
quer dizer, acionistas não seriam nunca reembolsa
dos, nunca seriam pagos. Isso valia tanto para majori
tários como para minoritários. No caso específico do
BAMERINDUS, há de se reconhecer que é uma situa
ção curiosa, porque há muitos investidores e muitos
de cinqüenta anos, quer dizer, quase que esses in
vestidores raciocinavam como se fosse uma renda
fixa, como se fosse um investimento não de risco. Mas
ele não tinha condições, o Banco Central, de resolver
a questão. O Banco Central não tinha amparo técnico
nem legal, nem foi pensado dessa forma de pagar mi
noritários. Quando os minoritários foram contestar... É
óbvio que eles estão reclamando, eles têm as suas
economias, foram prejudicados. A gente sabe disso, a
gente reconhece a dificuldade que muitos devem es
tar passando inclusive. São poupanças, de uma certa
forma, e eles conversaram conosco e conversaram
com o HSBC. Nós deixamos claro que seria uma coi
sa gerencial que o HSBC poderia fazer se julgasse in-



O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Sim.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O senhor
disse...

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não tinha
idéia precisa.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Exata
mente. Ou seja, nada do que tinha acontecido naque
les momentos anteriores do Banco Nacional estava
sendo acompanhado pelo Banco Central?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Estava sen
do acompanhado.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então,
eu lhe pergunto o seguinte... Uma pergunta que já foi
feita e quero fazer diferente aqui: o fato de desde 31
de agosto de 95 o Banco Nacional... O senhor disse
que só se tomou conhecimento disso na segunda...
problemas de caixa na segunda quinzena de outubro.

O SR. LUIZ CARLOS AlVAREZ- Não. Proble
mas da afirmação de que tinha um problema sério na
carteira de crédito, comentado pelo controlador ao Dr.
Gustavo Loyola, que nos retransmitiu.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sei. Por
que em 31 de agosto de 95... E era um fato público,
mas era um fato conhecido de todo mundo, e eu vou
repetir aqui. Eu entrei nisso não porque seja econo
mista, porque seja contabilista ou porque seja finan
cista; virei por razões polfticas. Os jornais fizeram
manchetes, de agosto em diante, com respeito ao fato
de o Banco Central não estar mais agüentando, no re
desconto, o Econômico, Nacional etc., e que o Banco
do Brasil e a Caixa Econômica tinham entrado aí para
garantir o financiamento desses bancos com proble
mas na cobertura do redesconto. Isso já manchete de
jornais que eu acho que são lidos no Banco Central,
Gazeta Mercantil principalmente, com informações
concretas. Ou seja, este era um quadro que fazia in
clusive... Ou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica
entraram nesse socorro suplementar, sendo os maio
res financiadores do Banco Nacional, sem nenhuma
preocupação do Banco Central? Sinalizou para todo
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teressante, porque nós sabemos que no sistema fi- Chefe do DEFIS, o Chefe do DEORF, o Chefe do
nanceiro, muitas vezes interessa, ou muitas vezes os DEPAD, Consultor da Diretoria, o Chefe do DEJUR -,
bancos, os controladores, aceitam fazer negócios, para construir um grupo informal que lhe desse as-
aceitam transações, mesmo que eles entendam que sessoria. Então, isso começou em 95, começou inclu-
tenham razão. Na certa, porque é ruim ficar o nome sive antes do Econômico.
deles na mfdia, é ruim ter uma quantidade muito gran- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O senhor
de de clientes reclamando. Isso é ruim para o banco. disse uma frase que eu achei bizarra: o RAET. .. no
Quer dizer, esses todos minoritários, certamente, não momento da aplicação do RAET, o Banco Central não
terão conta no HSBC, porque acham que o HSBC tinha idéia do que poderia encontrar no Banco Nacio-
prejudicou. Não estou fazendo jufzo de valor. Então, Ina.
nós sempre nos propusemos a incentivá-los a conver-
sar com o HSBC. E o HSBC, caso decidisse, é um
procedimento de gestão. O Banco Central apenas fi
caria preocupado caso a administração do HSBC ou
qualquer outro banco fizesse uma transação de valo
res tão vultosos que pudesse afetar o seu patrimônio.
Mas é muito normal, em compras e vendas de ban
cos, haver crfticas sobre o contrato, os minoritários re
clamarem, e é muito comum os controladores resol
verem, por uma questão de imagem, por uma ques
tão de não aparecer na imprensa, por uma questão
de custos judiciais, fazer acordos. Agora, com certe
za, o HSBC também não pagaria integral - isso eu
posso lhe garantir -, se tiver algum acordo. Agora, ob
viamente, cabe, única e exclusivamente, ao HSBC
avaliar e conversar com os minoritários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- O próximo Parlamentar inscrito, para sua inquirição,
é o Deputado Milton Temer.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Obriga
do, Sr. Presidente. Sr. Relator, Sr. Depoente, o senhor
fez o... Eu queria uma informação: no momento em
que o senhor foi nomeado membro do Conselho Dire
tor do RAET do Banco Nacional, o senhor ocupava
que cargo no Banco Central?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Eu era chefe
do Departamento de Organização do Sistema Finan
ceiro - DEORF. O DEORF é responsável pelos pro
cessos de fusão, cisão, incorporação, transferência
de controle acionário, concessão de agências, esse
tipo de processo.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ou seja,
a discussão da operação do Nacional... O senhor foi
colocado ali naquele lugar de membro do Conselho
do RAET porque a discussão sobre os destinos do
Nacional, na entrega ao UNIBANCO, passaram pelo
seu Departamento?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Alguma coi
sa assim, mas não foi esse o motivo. A sensação que
eu tenho é de que a Diretoria do Banco Central convo
cou os principais... algumas pessoas de alto nfvel que
tinham a ver com a supervisão bancária - então, o



dez.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não ti
nha valor de mercado?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ-Isso é discu
tível. Veja bem: obviamente, o que faz um valor de
mercado ser mais correto é a liquidez, perfeito?

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sei.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Uma coisa ilí
quida torna-se difícil.
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mundo, mas não sinalizou nada para o Banco Cen- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ninguém
trai? sabe o valor. É ou não um fato que eles tinham coloca-

o SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Não. Eu pre- do, na provisão, um valor zero, exatamente pela im-
ciso fazer pequenas correções. Problemas de Iiqui- possibilidade de negociá-tos?
dez, é óbvio que se sabia, se sabia de longa... já se O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Eles fizeram,
sabia porque, a partir do Econômico, começou a ha- na verdade... Não foi pela impossibilidade de nego-
ver problemas de liquidez em vários bancos. O pro- ciá-Ios. Eles fizeram porque eles sabiam que aqueles
blema de liquidez passou a ser evidente no mercado ativos comprometiam o balanço do banco, a geração
como um todo, e o Banco Central ficou acompanhan- de resultados. Eles estavam tendo lucros, eles esta-
do. Mas o que eu quero dizer é que o Banco Central vam conseguindo lucros suficientes e era uma temeri-
não tinha segurança do ponto de vista patrimonial dade distribuir resultados mantendo aqueles ativos.
porque, já que o próprio controlador tinha dito que ti- Mas, em hipótese nenhuma, nenhum deles estava
nha uma carteira com problemas seriíssimos e isso pensando em deixar de cobrá-los.
não tinha sido detectado, até aquele momento, pelo O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sim, mas
Banco Central, então, nós passamos a ter inseguran- o Real, no ano seguinte, no balanço seguinte a essa
ça com relação a que tipo de ativos nós íamos encon- operação que o Banco Central patrocinou... o Real
trar. colocou isso que era provisão como lucro extraordiná-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E o que rio do Banco Real.
deu segurança ao Banco Central de escolher o O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Sim, mas ele
UNIBANCO como um banco sólido, para fazer com fez uma provisão, num determinado ano, de 250 mi-
que se fizesse operação inclusive de compras de títu- Ihões, e recuperou 125 no ano seguinte.
los do FCVS do banco UNIBANCO também, e que o O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Qual é o
tornasse titular do Banco Nacional?

critério que foi usado no Banco Central para determi-
O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - O nar esse valor de 50% do valor de face por esses títu-

UNIBANCO, junto com o BRADESCO e o Itaú, eram los sem liquidez?
os bancos que estavam com melhor nível de provi- O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ _ Bem, eu já
sões. Já tinham feito provisões para o FCVS, já tinha disse, no começo, que houve um estudo econômico-
feito provisões para a SUNAMAM... acredito que esse estudo esteja disponível; pelo me-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, não. nos, pode ser perguntado ao Banco Central - com
Eles já tinham ferto ... O Banco Real já tinha feito provi- base em premissas que, ao que eu lembre, eram mui-
sões. to mais de doze anos. Mas os pontos básicos eram os

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, o seguintes: partindo do princípio de que eu tenho um
UNIBANCO já tinha; BRADESCO, Itaú e UNIBANCO. título que vai me render TR, vai me render inflação
Posso dizer, com certeza, esses três. Então, havia vá- mais oito ou mais sete - eu não lembro exatamente o
rios indicadores que mostravam que esses bancos número - e que a taxa de juros média no mercado em
estavam muito mais bem-capitalizados. vinte anos ou em trinta anos seja doze, esses 4%, 5%

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então, de diferença, o que representariam para chegar ao
nesse caso, o senhor disse uma outra frase que conta valor presente? Isso foi feito, e eu lembro claramente
para mim, também, de maneira importante: o senhor que esse estudo dava muito próximo... acho que dava
qualificou o título do FCVS como título sem liquidez. 49 vírgula qualquer coisa.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Sem liqui- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Esse es-
tudo era um estudo que tratava da chamada operação
em condições ideais de temperatura e pressão. Ou
seja, no outro caso, quando o senhor deu o argumen
to de que, para avaliar um ativo, tem que levar em
conta a dívida... Para avaliar esse cálculo de 4% ao
ano, tem que levar em conta, se isso for colocado no
mercado... alguém leva em conta esses 4% ao ano
para comprar esse título, concorda?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Perferto, per
feito.
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o SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então,
era correto o Banco Nacional... O Banco Central po
dia ter apresentado 30% do valor de face, por exem
plo, porque certamente teria conseguido esses títulos
também.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Eu não parti
cipei dessa negociação, mas eu acho que nenhum
banco... Porque 30%, veja bem, existe um custo de
oportunidade. Os bancos, acredito eu... os bancos
mais capitalizados, eles toparam... Na realidade, do
ponto de vista deles, eles tiveram prejuízo. Se você
perguntar, todos eles se sentem prejudicados.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Ah! Mas
os banqueiros estão sempre prejudicados.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Tudo bem,
mas o raciocínio deles, como eu disse... A poupança,
eles pagaram. Então, a teoria deles é a seguinte: eu
recebo um caixa que eu gero, se eu administrar bem
esse caixa. Agora, 30% é um número mágico tam
bém. O Banco Central partiu de um princípio econô
mico que parecia razoável para ele. Aí, há um outro
detalhe que é muito importante registrar: o Banco
Central, em todas as transações que fez com ban
cos... o Banco Central não podia nem pode ter uma
postura de perdedor e ganhador, porque se ele ... Eu
não posso, eu não podia querer vender, por exemplo,
um ativo que não vale, porque quem vai comprar é um
banco que está sob fiscalização, é um banco que está
sob seu controle. Se ele fizer um bom negócio, ele
quebra amanhã. Então, o Banco Central tinha que
tentar ser absolutamente neutro, o mais neutro possí
vel, porque o que ele fazia, de um lado, ele estava im
pactando, do outro lado, uma instituição que estava
sob seu controle.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Dr. Alva
rez, eu não tenho realmente... As perguntas funda
mentais foram feitas. Não tenho nenhuma razão de
colocar, em cima do senhor, responsabilidades que,
na verdade, eu quero colocar em cima da alta direção
do Banco Central. O senhor não era da diretoria deci
sória.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - É, eu fiz
questão de dizer...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu não
vou queimar foguete aqui hoje, não, porque eu acho
que o senhor deu informações importantes para nós
de avaliação que, para mim, estão registradas, inclu
sive em atas. O senhor pode não considerá-Ias impor
tantes, mas eu acho que o senhor deu informações
fundamentais para nós, principalmente...

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - É o meu pro
pósito.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sem ne
nhuma dúvida. A questão do risco sistêmico, indepen
dentemente da sua declaração e do interesse que o
senhor tem em preservar a diretoria do Banco Central
- acho legítimo... Está constatado aqui que nós tive
mos, em relação a bancos privados no Brasil, um
comportamento distinto, por exemplo, do que o Reino
Unido teve com o Banco Barings, naquela mesma
ocasião. Nós, na verdade, colocamos dinheiro público
na mão de alguns bancos privados, indevida e ilegal
mente. Claro, o senhor irá me responder: tudo foi feito
com base no Departamento Jurídico; não era sua res
ponsabilidade. Por exemplo: foi declarado aqui por...
O senhor disse: o Banco HSBC internou 1 bilhão de
dólares. Foi declarado aqui, peremptoriamente, que o
Presidente do Banco Central, Arminio Fraga, havia
declarado... já havia dito que o único tipo de investi
mento externo que veio para o sistema financeiro veio
dos bancos espanhóis. O HSBC não botou um tostão
no Brasil, em termos reais. O senhor foi interventor do
banco. Eu vou perguntar isso ao... Eu não posso per
guntar ao senhor. Eu não ouvi ainda o Presidente do
Banco Central. Eu só quero informar ao senhor que foi
dito aqui, sob juramento, que o Presidente do Banco
Central, Arminio Fraga, declarou que a única fonte
real de aporte de dinheiro na negociação do sistema
financeiro foram os bancos espanhóis.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Mas não foi.
Eu posso lhe dizer por dois motivos: não só porque eu
estava dentro, como o processo de constituição do
banco HSBC foi feito pelo DEORF. E o DEORF só au
torizou o banco com a constituição do banco e com a
capitalização. Foi internado 1 bilhão de dólares, e
existe contrato de câmbio e ingressos de divisas no
País. Então, infelizmente, o que eu posso dizer, se por
acaso o Arminio tenha falado isso, é que não era do
tempo dele.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Estou
satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Para sua inquirição, com a palavra o Deputado José
Roberto Batochio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Sr. Presidente, eminente Deputado Re
lator, Exmo. Sr. Dr. Luiz Carlos Alvarez, nosso depo
ente da tarde de hoje, Srs. Deputados, muitas pergun
tas que eu iria formular já foram aqui respondidas, de
modo que não vamos malbaratar o nosso tempo, que
já não é tão pródigo assim. Gostaria de saber do emi
nente depoente o seguinte: de acordo com documen-
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to que recebi da Associação de Acionistas Minoritári
os do Banco BAMERINDUS, o HSBC, na ocasião da
compra daquele banco, teria exigido uma garantia, no
exterior, de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, que da
ria cobertura ao seu investimento de capital no Brasil,
programado para 1 bilhão de dólares. No dia 27 de
março de 97, um dia após a intervenção, o Banco
Central teria adquirido, em nome do BAMERINDUS,
sob intervenção, papéis da dívida externa brasileira
no valor de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, entre
gando-os em garantia ao próprio Banco Central, que,
por sua vez, entregou uma carta-garantia ao HSBC,
para assegurar o investimento de capital desse banco
no Brasil. Diante desses fatos... O senhor os confirma,
está correto?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não. Há in
correções.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Por favor, o senhor faça os reparos de
vidos, então, por obséquio.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Efetivamen
te, o HSBC exigiu uma garantia para a operação, e o
motivo básico de exigir a garantia é de ele não se sen
tia confortável com os compromissos assumidos pelo
banco BAMERINDUS, porque o banco
BAMERINDUS, sob intervenção, tecnicamente esta
va falido.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Os números estão certos? Um bilhão e
200 milhões era a exigência da garantia?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, a ga
rantia era a exigência de 1 bilhão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Um bilhão?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Um bilhão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - E 1 bilhão era o valor do investimento
do aporte do HSBC no Brasil, nesse negócio do
BAMERINDUS?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Perfe~o. Há
questões, aí, que são muito diferenciadas. Quem deu
a garantia foi o Banco Central do Brasil; deu uma car
ta-garantia ao HSBC. Entre o Banco Central e o
HSBC, foi a única coisa que ocorreu. O que o Banco
Central fez com relação ao BAMERINDUS... O Banco
Central não podia, caso fosse exigida a garantia, colo
car recursos. O Banco Central não tinha capacidade,
não tinha motivação legal para colocar recursos, se
fosse exigida a garantia. Então, o Banco Central exi
giu uma contragarantia do banco BAMERINDUS.
Essa contragarantia foi constituída em títulos da dívi-

da. Esses títulos da dívida foram comprados pela
mesa do Banco Central - me parece que uma boa
parte já era dele - a valor de mercado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Foi comprado pelo BAMERINDUS, sob
intervenção.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Mas pela...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Pelo Banco Central.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Pelo Banco
Central.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Então, está absolutamente correto.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - E foi compra
do... Mas é importante dizer: foi comprado pelo valor
de face, pelo valor de mercado, desculpe, pelo valor
negociado. Foi comprado a sessenta e poucos centa
vos, tá? O valor desembolsado foi muito inferior a 1,2
bilhão, e foram dados em contragarantia ao Banco
Central.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Muito bem. Então, diante disso, indago
ao senhor: V.Sa., que, além de ter-se manifestado fa
voravelmente a essa garantia exigida pelo HSBC, foi o
responsável por essa operação?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Essa opera
ção foi aprovada no bojo de todo o negócio, pelo Ban
co Central do Brasil. Consta dos votos, consta das au
torizações da Diretoria do Banco. Eu apenas fui o exe
cutante.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - O executante ou o proponente?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, o exe
cutante.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Ah, o executante. Quem seria o propo
nente?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - A Diretoria
do Banco Central. .. A negociação com o HSBC.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Está certo. O Banco Central afirmou,
em cartas anexadas ao Aviso n° 959/MF, de 08/10/97,
dirigido ao Senado Federal, que esses títulos teriam
sido adquiridos no mercado por meio das instituições
JP Morgan, IMG e Goldman Sachs. Quase ao mesmo
tempo dessa aquisição, o HSBC teria vendido bônus
brasileiros do Plano Brady num mercado receptivo, de
acordo com um boletim divulgado pelo próprio HSBC.
Os títulos adquiridos também foram bônus brasileiros
do Plano Brady?
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O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Foram, fo- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
ram. BATOCHIO - Muito bem.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Foi compra-
BATOCHIO - Caso positivo - e é o caso -, essa trian- do muito papel para o Econômico.
gulação para a compra de títulos do próprio HSBC era O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
do conhecimento de V.Sa.? BATOCHIO - Muito bem. Mas eu...

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Os títulos O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - E, provavel-
não foram vendidos pelo HSBC - essa afirmação é mente, com as mesmas também.
falsa. Há documento oficial do HSBC internacional. O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
Ele já foi inquirido na Comissão do Senado. Ele não BATOCHIO - Mas, com o devido respeito, eu estou
negociou um volume de papéis nesse montante nes- indagando a V.Sa. se, nesse caso, intervieram, nessa
se período. Isso é suposição. operação, a JP Morgan, o IMG e o Goldman Sachs.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO O SR.LUIZ CARLOS ALVAREZ - Eu desco-
BATOCHIO - Bem, são notícias... nheço essa informação. Eu não participei dessa ope-

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Tudo bem, ração.
mas são suposições. O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO -Ah, muito bem. V.Sa. poderia nos infor-
BATOCHIO - Bem, V.Sa. nega, então, isto? mar se tem conhecimento de alguma atuação do Mi-

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ _ Eu recebo as nistério Público a respeito dessas operações a que
informações. O HSBC foi inquirido a respeito. Ele me me referi, seja por meio da promoção de inquérito ci-
confirmou que não teria vendido. Acho que há docu- vil, seja requisitando diligências investigatórias e a
mento formal a respeito, mas pode ser pedido ao instauração de inquérito policial?
HSBC. O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Desconheço.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Mas essa triangulação, então, V.Sa. BATOCHIO - Ou seja, resumindo: o Ministério Públi-
nega ou houve essa triangulação para a compra de tí- co ficou desconfiado em relação a essa triangulação
tulos? com essas corretoras de presença internacional e to-

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ _ Não houve mou alguma providência? V.Sa. tem conhecimento
disso?

triangulação, não houve triangulação. A mesa do
Banco Central comprava papéis. Ele já tinha inclusive O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, desco-
parte desses papéis comprados anteriormente, por nheço.
uma questão de estratégia. O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Desconhece qualquer providência.
BATOCHIO - Então, essa operação estratégica foi O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Não sei. Nem
conduzida por meio daquelas instituições financeiras, sim, nem não.
essas a que me referi, por acaso? O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Ao que... BATOCHIO - V.Sa. participou das negociações entre
isso... Na realidade, a mesa do Banco Central opera o Banco Central e o HSBC para a aquisição do
com players internacionais. Eu não opero, foi a mesa. BAMERINDUS?

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Participei em
BATOCHIO - Não, nesse caso específico, é um caso, parte, sim.

h O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTOconven amos, que...
BATOCHIO - Qual é a verdadeira razão para que as

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - São grandes autoridades do Ministério da Fazenda e do Banco
players.

Central tenham decidido pela venda daquele banco
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO para um banco estrangeiro, tendo em vista que os ar-

BATOCHIO - ...chamou-nos a atenção. gumentos técnicos utilizados na ocasião - quais se-
O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Mas a mes- jam, maior tecnologia, maior experiência em relação

ma forma foi quando foi feita compra de papéis para o às operações de crédito, entre outros, que provocari-
Econômico. am a redução das taxas de juros - foram todos des-



O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, sim
plesmente pelo que eu comentei. Não há como sepa
rar. O processo de cadastro é um processo só. Todo o
departamento de cadastro, todo o departamento jurí-

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Mas, Dr. Alvarez, não havia aqui, no
nosso País, nenhuma outra empresa ou instituição
bancária que pudesse fazer essa cobrança, digamos
assim, com mais esta vantagem adicional, com mais
este plus na remuneração? Por que uma subsidiária
do próprio HSBC? Isso também seria uma, digamos
assim, demonstração de incompetência das empre
sas nacionais do setor?
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mentidos pela experiência prática? Afinal de contas, O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
quem ganhou com a venda do BAMERINDUS para o BATOCHIO - Bem, V.Sa. assinou o contrato entre
HSBC? BAMERINDUS, sob intervenção, e o HSBC. Esse

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Bem, primei- contrato, na verdade, a meu ver, contém benefícios
ro, eu queria dizer que o Banco Central, a Diretoria do largamente vantajosos para o HSBC - a meu ver.
Banco Central também conversou com outros ban- V.Sa. poderia nos dar uma explicação consistente a
cos, tá, e a escolha de um banco ou outro normal- respeito de cláusula do contrato entre o HSBC e o
mente se faz por uma série de fatores, não só pelo BAMERINDUS, sob intervenção, que concede ao

próprio HSBC, por meio de uma empresa subsidiária,
porte do banco, mas, sim, também pelas condições a cobrança dos créditos do BAMERINDUS, a ponto
negociais, pela capacidade, pelo que a gente percebe de se considerar que a liquidação do banco está se
que o banco comprador pode trazer. E havia fatores dando de forma compartilhada?
importantes. Os bancos possíveis compradores no
Brasil estavam todos eles sem vontade de fazer negó- O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Mas é verda-
cio, eu já mencionei aqui. Por quê? Porque eles esta- de, eu já comentei. O banco BAMERINDUS, o Banco
vam numa situação muito cômoda, uma situação em Nacional, todos esses bancos em que era feito o

PROER... toda a atividade bancária era transferida aoque a competição estava... os competidores estavam
se acabando, estavam tendo problemas, quer dizer, novo banco. Todo o arquivo, toda... O que existia da

sociedade passa a ser do novo banco. Todos os funci
quem estava bem estava numa situação confortável e

onários passam a ser do novo banco.
não havia muito interesse em participar de negocia-
ções. Normalmente, os outros bancos contatados O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
apresentavam condições muito piores de negociação. BATOCHIO - Muito bem.
Ea entrada do HSBC era importante, porque ela dava O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Ou seja, não
um recado aos bancos brasileiros: se vocês não se há como... não há como se fazer, num primeiro mo-
mexerem para resolver os problemas, nós podemos mento, pelo menos, com que o procedimento de co-
trazer bancos de grande porte para competir aqui... brança, de seqÜência... Os advogados são do novo

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO banco...
BATOCHIO - Estrangeiros. O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

BATOCHIO - Eu estou satisfe~o. Ficou bem claro
O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - E mais, o esse ponto, até porque V.Sa. já havia respondido. Mas

FGC, ou seja, vocês vão pagar a conta. Ou então: eu pergunto, agora, o que me interessa: qual era a re-
chamar... E só passou a ter negócios no mercado de muneração pactuada para o HSBC prestar esse ser-
compra e venda depois que o HSBC entrou, porque o viço?
recado foi assimilado pelos banqueiros nacionais.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Foi negocia-
o SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO da pela Diretoria do Banco Central e, inicialmente,

BATOCHIO - Mas eu indago a V.Sa.: essa estratégia contratada a 3% e depois 6% por sucesso, mas isso
de ameaçar com a presença de bancos internaciona- foi uma contratação inicial, que foi discutida e foi rene-
is de grande porte no nosso mercado financeiro, se gociada posteriormente. Não foram pagos esses va-
concretizada, não é uma atitude antinacional? lores.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Não, absolu
tamente, absolutamente. A nacionalidade de um país,
a competência de um país se faz pelas suas leis, pela
sua competência, pela sua capacidade de fazer cum
prir o que é de interesse do país, e não da nacionali
dade. Se nós formos incapazes, por legislação, por in
competência, por uma série de motivos... E aí, nesse
ponto, é óbvio, a participação do Congresso é muito
importante; cabe a ele, efetivamente, verificar se es
tão sendo atendidos os interesses nacionais. Mas
não é, obviamente, pela natureza do capital, de onde
ele chegou. Esse 1 bilhão de dólares foi internado no
País.
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dico, todos os departamentos do BAMERINDUS pas
saram para o HSBC. Então, não tinha como operacio
nalizar...

O SR. DEPUTADO JOSÉ. ROBERTO
BATOCHIO - Foi feito um pacotão, então?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- É...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

BATOCHIO - Com mais esse ganho adicional por
trás disso aí?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Mas, por fa
vor, eu gostaria que o senhor pedisse então, formal
mente, quais foram... o que se recebeu, o que ele re
cebeu por conta dessa cláusula.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Claro, isso nos interessa saber.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Eu acho que
isso é importante.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Como V.Sa. explica o fato de o valor su
postamente pago pelo HSBC pela compra do
BAMERINDUS, ou seja, 381,6 milhões, conforme a
cláusula 4 do contrato, ter sido depositado no mesmo
dia junto ao próprio HSBC, a título de caução, pelo
prazo de sete anos, de acordo com a cláusula 22 do
mesmo contrato? Afinal de contas, quanto o HSBC
pagou, de fato, pela compra do banco
BAMERINDUS?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Na realidade,
o que ocorre sempre...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Não se desfitem os seus olhos daquela
circunstância de que havia aquela exigência de ga
rantia de um, que eu acho que é 1,2 bilhão de dólares,
garantias externas...

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - A garantia do
Banco Central...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - ...que o senhor disse que é 1 bilhão.
Agora, vem mais esta circunstância aqui. Então, seria
o caso de se esclarecer. Por que razão esse dinheiro,
esses 381 ,6 milhões serem imediatamente deposita
dos no HSBC por sete anos?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Porque, nor
malmente, em todos esses processos de transferên
cia de ativos e passivos ou de compra de sociedades,
aparecem mais problemas, mais perdas do que ga
nhos, ou seja, processos judiciais que não estavam
devidamente provisionados, reclamações trabalhis
tas...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Um instante. Me permita interrompê-lo,

com o devido respeito. Contingenciamento de débitos
trabalhistas ... já estavam lá aqueles 230 milhões,
mais os 150 milhões para a melhoria e modernização
das agências.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - A prática...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

BATOCHIO - Então, não é essa a finalidade desse
depósito.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Mas é a fina
lidade.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Ah, é? É suplementar, então?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, não. É
um conjunto de coisas. O HSBC recebeu um monte
de ativos que ele podia devolver. Ele ficou responsá
vel pela sucessão; ele ficou responsável por um mon
te de obrigações, e isso é uma cláusula praticamente
padrão em transações privadas. É lógico que isso é
uma coisa negociai, isso foi negociado pela Diretoria
do Banco Central. Eu sei que a Diretoria do Banco
Central brigou ao máximo para colocar o maior valor
de ágio pelo menor prazo possível, e, ao que eu lem
bro, o Banco Central conseguiu receber esse recurso,
conseguiu evitar esses sete anos, porque a avaliação
dos ingleses, vamos chamar assim, era muito pessi
mista. Depois que eles tomaram pé no banco, eles
perceberam, e, ao que me parece, esse valor foi rece
bido depois de um ano. Mas seria interessante...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Seria o caso de se verificar mais pro
fundamente?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Seria o caso
de verificar mais profundamente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Agora, o somatório dessas condições
do negócio mostram que os ingleses fizeram um "ne
gócio da China" - me perdoem o trocadilho - com a
sede do HSBC.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Não. Sefos
se assim, eles teriam tido lucros extraordinários nes
ses últimos anos, e não foi o que aconteceu.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Bem, por que é que o Banco Central...
O senhor disse aí que a Diretoria do Banto Central
que negociou... essa Diretoria tem nome, tem face?
Quem são esses diretores que estavam mais presen
tes nessas negociações?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Principal
mente o Dr. Cláudio Mauch, que foi o principal, mas...
a Diretoria como um todo era colegiada, participava.
Eu também participei do contrato. Eu participei de
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cláusulas menores, eu participei de discussão sobre
ativos, quais ativos eram bons ou não, eram ruins.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO-Quanto, então? V.Sa., o Dr. Cláudio Ma
uch, quem mais?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Eu acho que
é a pessoa mais importante, é a que mais participou.
Eu não gostaria de dizer quais eram as outras, mas
posso lhe dizer que os outros participaram, porque eu
estaria cometendo alguma injustiça com relação ao
nível de participação de cada um.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - V.Sa. poderia me dizer por que razão o
Banco Central, através desses diretores, aceitou pas
sivamente a avaliação feita pelo próprio HSBC dos
imóveis que adquiriu do BAMERINDUS, o que foi
anulado posteriormente pela Justiça... esses valores?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não foi avali
ado pelo próprio HSBC. Foram contratadas empresas
renomadas de mercado para fazer a avaliação. Não
foi avaliação do HSBC.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Por que a Justiça declarou nulas essas
avaliações? V.Sa. tem conhecimento?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Desconheço.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

BATOCHIO - Será que houve alguma irregularidade?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Tem que se
apurar, mas o processo... a montagem do processo
nunca foi essa. A montagem do processo foi sempre
contratar empresas de auditoria renomadas, ou a
EMBRAESP ou a Câmara de Imóveis de São Paulo,
empresas desse porte, com renome, para fazerem as
avaliações.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Mas V.Sa. não pode se queixar de levi
andades que a Justiça possa ter cometido nas deci
sões nesse caso, não é?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Não, mas eu
acredito que o processo ... primeiro, a decisão é final.
Precisa-se olhar o processo. Eu não quero cometer
injustiça, nem de um lado nem de outro. O que eu pos
so lhe dizer é a parte negociai, como foi conduzida e
como eu estava conduzindo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Perfeito. Pergunto: como V.Sa. explica o
custo... que o custo da reestruturação do equilíbrio
operacional do BAMERINDUS tenha sido orçado em
375,9 milhões de reais, enquanto o Sr. Michael Geog
hegan, em depoimento na CPI do Senado, declarou
que utilizou somente 60 milhões e o que o restante,

ao invés de ser devolvido, seria utilizado para novos
contingenciamentos, novas despesas imprevistas?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ- Eu já respon
di dizendo que o banco... Quando nós montamos ati
vos iguais a passivos, havia um equilíbrio contábil, po
rém, um desequilíbrio total em fluxo. Por quê? As re
ceitas desses ativos menos as despesas desses pas
sivos eram infinitamente inferiores ao custo de manu
tenção da máquina. O custo de manutenção da má
quina tinha um prejuízo mensal muito elevado. Isso foi
apurado, isso foi levantado. Eu não tenho os números
aqui, mas era algo de 400, 500 milhões num ano.
Então, o comprador dizia: "Não, eu não posso." O nú
mero final foi objeto de negociação entre a Diretoria
do Banco Central e o HSBC.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Agradeço a precisão com que V.Sa.
respondeu às minhas indagações. Agradeço também
ao Sr. Presidente e ao Sr. Relator a oportunidade que
tive de inquirir o depoente. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
gostaria de umas questões mais, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Antes de passar a palavra ao Relator, informo que já
se iniciou a Ordem do Dia e já está em processo de
encaminhamento de votação. Com a palavra o Sr. Re
lator.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
São duas questões apenas. Vamos ver se consegui
mos fazê-Ias rapidamente. Tendo por motivação de
núncia anônima, v.Sa. anuiu à proposta de realização
de inspeção no banco BAMERINDUS, em liquidação
extrajudicial. A fiscalização do Banco Central, ao rea
lizar a aludida inspeção no BAMERINDUS, em liqui
dação, verificou uma série de irregularidades nas
transações realizadas, asseverando que - aspas 
"muitas das graves falhas apuradas poderiam ser evi
tadas com efetiva atuação do DERES - Departamen
to de Regimes Especiais do Banco Central", aparen
temente alheio ao processo de intervenção e liquida
ção do BAMERINDUS desde o início. Em sua opinião,
é o DERES, de fato, um mero chancelador das deci
sões tomadas pelos interventores e liquidantes? Em
outras palavras, como é que se dá esse relaciona
mento do Banco Central com os interventores e liqui
dantes, já que, a teor da legislação em voga, todos os
atos praticados por esses que afetam o patrimônio da
instituição sob intervenção ou liquidação dependem
de prévia e expressa autorização do BACEN?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - O que eu
posso lhe dizer é que a intervenção é um processo
muito complexo, e o interventor responde por todos
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os seus atos. As principais medidas - alienação de
ativos, demissão de funcionários, as grandes coisas
dependem de aprovação do departamento do Banco
Central que cuida, mas existe um dia-a-dia imenso de
pequenas coisas, de detalhes, de ações, de questões
fiscais, uma imensa quantidade de assuntos, de le
vantamentos, de apurações que têm que ser feitos no
dia-a-dia, e é impossível, é completamente impossí
vel imaginar que um departamento do Banco Central
possa ter condições de acompanhar esse dia-a-dia.
Nós teríamos que ter, na realidade, não um departa
mento; teríamos que ter uma empresa, uma outra au
tarquia com 2 mil funcionários, 3 mil, sei lá quantos,
se fosse fazer esse tipo de acompanhamento. É óbvio
que seria importante; é um problema que o Banco
Central enfrenta. Ele tem uma quantidade de empre
sas sob intervenção e liquidação muito grande; ele
precisa fazer um maior acompanhamento, mas acre
dito que tem sido feito o possível. Na realidade, é mui
to complicado, é muito difícil. Eu, na posição de inter
ventor, tendo milhares de problemas a resolver, práti
cos, presentes no dia-a-dia... É impossível imaginar
que um departamento a mil quilômetros de distância
possa responder. Eu teria que fazer quinze, vinte con
sultas de coisinhas práticas por dia. Então, o interven
tor acaba tendo que assumir, porque não pode se per
guntar para o DEPARE que tipo de controle gerencial
eu vou fazer para controlar os créditos que estão na
Justiça. Que tipo de... Percebe? Existe uma quantida
de de detalhes impressionantes e de operações de
coisas práticas. Então, eu diria que é salutar, é neces
sário que o acompanhamento por esse departamento
seja o melhor possível, mas as condições práticas
não são tão simples assim.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Minha última questão, Dr. Alvarez, é a seguinte, exa
tamente em função de tudo que nós estamos vendo
em relação à ação dos interventores e liquidantes: em
todo processo de atuação no setor público, em qual
quer tipo de ação, você tem uma norma, ou é uma lei
de licitações, uma norma de uma operação. Há, so
bretudo, um controle muito rígido, ° que, evidente
mente, dificulta sempre a ação. Não impede, mas difi
culta muito a ação de pessoas que eventualmente
não estejam com o seu espírito público no devido ní
vel necessário. No caso dessas operações todas, não
é bem o que se verifica. O poder de discricionarieda
de, uma certa liberdade, pelo processo todo, pela ra
pidez, pelas exigências do momento... As operações
dependem muito de decisões extremamente subjeti
vas, um grau de liberdade muito grande dos interven
tores, dos liquidantes, que, se em mãos, evidente-

mente, da forma como deve ser necessário, tudo
bem, mas isso poderia abrir caminho... Não abriria ou
pelo menos possibilitaria, da forma como é feito tudo
isso, não possibilita, não abre caminho a ações me
nos do interesse público e mais ações de interesses
privados, individuais, pessoais? Será que nós não te
mos que repensar toda essa sistemática, para que
não ficasse nas mãos de alguns? Não tenho nenhu
ma acusação a ninguém, absolutamente ninguém,
mas fica na mão de pessoas, seres humanos, funcio
nários do Banco Central, ou aposentados do Banco
Central - porque, em muitos dos casos, são aposen
tados, foram aposentados do Banco Central -, por
tanto, pessoas contratadas para o exercício de fun
ções tão delicadas e com um poder tão grande em
suas mãos. Não acha V.Sa. que alguma coisa tem que
ser mudada nesse processo?

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - O Banco
Central - eu acho até que posso dizer em nome do
banco - tem a firme convicção de que a legislação so
bre regimes especiais está ultrapassada e ela precisa
ser aperfeiçoada. Não há a menor dúvida. E é um pro
cesso muito complexo, um processo muito difícil. E
nós sabemos que esse problema, teoricamente, pelo
menos, existe. O bom senso é necessário; é a única
coisa, é a melhor que a gente pode dizer no processo
atual, hoje. Porque o liquidante... ele também fica
prensado pela seguinte situação: se ele não tentar fa
zer alguma coisa, ele trava o processo por cinqüenta
anos. Normalmente, a coisa melhor que pode ocorrer,
uma coisa que eu, por exemplo, fiz, no caso do
BAMERINDUS, era chamar o controlador, pedir um
representante do controlador - porque eles continu
am sendo donos -, e tentar levar para ele processos,
procedimentos que estariam sendo feitos, para obter
a concordância dele. Porque suponha o seguinte pro
blema: ações na Justiça. Teoricamente, todos nós sa
bemos que o setor privado... o que faz quando tem
uma ação trabalhista? Na maior parte das vezes, ten
ta negociar. Sabe que interessa ao empregado, sabe
que o empregado pede um valor maior do que ele
mesmo está achando que quer receber. Então, tenta
negociar um valor razoável para as duas partes. O in
terventor fica na seguinte situação: ele faz isso; se ele
não fizer isso, o processo se arrasta até a decisão fi
nal e, normalmente, acaba sendo pior para a massa,
além de levar anos. Então, a única forma possível é
tentar fazer o bom senso, tentar convencer o controla
dor a acompanhar o processo e obter a concordância
dele, porque, afinal de contas, ele é a pessoa que
está respondendo com os bens, para a situação final



Ata da 28 Reunião, realizada em 6 de
novembro de 2001

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e
um, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, no
plenário quinze do anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, em Brasília-DF, sob a presidência do Deputado
Salvador Zimbaldi, Presidente, reuniram-se, ordinari
amente, os Deputados membros da Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer à proposta de emen
da à Constituição n° 598-A, de 1998, do Senhor Paulo
Lima, que "altera a redação das letras "a", "b", "c" e "d"
do inciso VI, § 30, do art. 14 da Constituição Federal" e
apensada. Estiveram presentes os Deputados Átila
Lira, Coriolano Sales, Edir Oliveira, Inaldo Leitão, Iva
nio Guerra, Jairo Carneiro, José Rocha, Márcio Bittar,
Mauro Lopes, Nelson Trad, Paulo Magalhães, Pedro
Celso, Salvador Zimbaldi, Vicente Caropreso e Wol
ney Queiroz, titulares; Antonio Carlos Konder Reis,
Carlos Dunga, Helenildo Ribeiro, Lincoln Portela,
Osmânio Pereira, Osvaldo Reis e Zulaiê Cobra, su
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Alceste Almeida, Alcione Athayde, Bonifácio de
Andrada, Cezar Schirmer, Eni Voltolini, Gerson Peres,
João Almeida, João Paulo, Laíre Rosado, Luiz Bitten
court, Marcus Vicente, Orlando Fantazzini, Rodrigo
Maia e Sérgio Barcellos. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou aberta a presente reu
nião. Ata: O Senhor Presidente comunicou a distribui
ção de cópias da Ata da reunião anterior. Indagou se
haveria necessidade de sua leitura. O Deputado Pau
lo Magalhães solicitou a dispensa da leitura da referi
da Ata. Não havendo quem quisesse discuti-Ia, o Se
nhor Presidente a colocou em votação, sendo aprova
da sem restrições. Expediente: O Senhor Presidente
fez a leitura da seguinte correspondência: Of-circular
n° 36, de 25/10, do Presidente da Câmara dos Depu
tados, comunicando que será inaugurado amanhã o
sistema de informação legislativa - Sileg, que permiti
rá ao deputado, ao cidadão, aos órgãos públicos, às
entidades privadas, à sociedade em geral o acesso à
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da massa. Mas é um processo muito complexo e, sem intas, ex-membro do Conselho Diretor do RAET e
dúvida, essa legislação precisa ser aperfeiçoada. ex-liquidante do Banco Nacional. Está encerrada a re-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu união.

gostaria só de complementar dizendo o seguinte: em COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
qualquer. .. Tem um banco funcionando; uma opera- PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
ção qualquer comercial, negociai, são pessoas nego- CONSTITUiÇÃO N0 598-A, DE 1998, DO SENHOR
ciantes que estão tratando, são pessoas aptas, em PAULO LIMA, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DAS
princípio, ao negócio. Quando não são aptas, elas LETRAS "a", "b", "c" e "d" DO INCISO VI, § 30, DO
quebram e desaparecem. São as pessoas que fazem, ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
dormem com isso, pensam nisso, bebem isso, con- APENSADA. (IDADE MíNIMA PARA CARGO
versam sobre isso 24 horas por dia, dormem com isso ELETIVO)
na cabeça. Uma coisa do negócio, do negócio deles.
Se forem bem, ficam ricos; se forem mal, podem que
brar, perdem sua condição de vida e tal. No momento
em que se colocam funcionários para fazer - afinal,
parte das operações ainda continuam operações ne
gociais: é venda, é leilão, é negociação, é contratação
-, são funcionários, são pessoas que não foram pre
paradas, durante a sua vida, para o mundo dos negó
cios. Funcionários públicos, a melhor qualidade que
possam ter. .. Não se trata aqui nem de imaginar irre
gularidades, não, mas a melhor qualidade que sejam,
não são pessoas aptas para isso, não são pessoas
que estejam com isso na cabeça. São pessoas que
terminam o dia... O normal dessas pessoas é termi
nar o dia e fechar a cabeça em relação a isso; vai tra
tar da sua família, do seu lazer. Isso é o normal. É que
me parece incompatfvel esse processo da indicação
das pessoas do Banco Central ou de funcionários
para tratarem de coisas do volume... desse volume
que se tem, dessa responsabilidade que se tem,
quando isso é uma coisa puramente negociaI. Por
isso, eu queria só complementar.

O SR. LUIZ CARLOS ALVAREZ - Concordo
plenamente. O senhor está... Muito bem colocadas as
ponderações de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Acho que é só isso, Sr. Presidente. Estou satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Chamo especial atenção porque, entre os nomes já
aprovados e novos requerimentos que já estão proto
colados, temos mais de trinta nomes para as audiên
cias públicas e, a partir de amanhã, são cinco sema
nas até o recesso do Congresso. Então, vamos tentar
amanhã, e vou pedir especial atenção dos Parlamen
tares para, se possível, estabelecermos uma agenda
até o mês de dezembro. Quero agradecer a presença
dos Srs. Parlamentares, a presença do Sr. Luiz Carlos
Alvarez e dos demais presentes. E, antes de encerrar
a presente reunião, convoco reunião ordinária para
amanhã, 7 de novembro, no Plenário 12, para tomar
depoimento do Sr. José Emílio Passos Carvalho Qu-
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informação produzida e recebida pela Câmara de for
ma integrada, num único sistema, via internet, dispo
nibilizando, em tempo real, dados relativos às vota
ções, às proposições, à atuação parlamentar; 2) Of
1501-L-PFLl01, de 31/1 O, do Deputado Inocêncio Oli
veira, indicando a Deputada Kátia Abreu para integrar
esta comissão especial na qualidade de membro su
plente. Comunicações: Comunico aos Srs. Deputa
dos que, de acordo com o regimento interno, a partir
do dia 24/11 teve início o prazo de recebimento de
emendas, por 10 sessões ordinárias realizadas pela
Câmara. O exame de mérito da pec por parte desta
comissão especial é de 40 sessões com previsão de
término no dia 21/02/02. O prazo para apresentação
de emendas tem previsão para seu encerramento no
dia 12/11 . Até hoje transcorreram 4 sessões. Esclare
ço ainda que as emendas deverão ser apresentadas
com o quorum mínimo de 1/3 (terço) de assinaturas
de deputados, ou seja, 171 assinaturas, devendo ser
apresentadas em 4 vias (uma original e três cópias).
Os requerimentos a serem deliberados por esta co
missão deverão ser encaminhados à secretaria até a
véspera da reunião para ser pautado e divulgado na
Ordem do Dia das Comissões, a fim de cumprirmos o
que estabelece o regimento interno desta Casa.
Ordem do Dia: Deliberação do requerimento de n° 01
de autoria do Deputado Márcio Bittar, que solicita rea
lização de audiência pública com os representantes
da União Nacional dos Estudantes - Une, União Bra
sileira de Estudantes Secundaristas - Ubes, e dos se
tores jovens partidários, a fim de tratar a questão da
idade mfnima para cargos eletivos e definição da
agenda de trabalho da comissão. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Márcio
Bittar para encaminhar o requerimento de sua autoria.
Usaram da palavra para encaminhar a votação do re
querimento os Deputados Paulo Magalhães e Anto
nio Carlos Konder Reis. O Deputado Márcio Bittar reti
rou a parte final do seu requerimento. Não havendo
quem mais quisesse encaminhar, o requerimento foi
aprovado com a retirada do convite aos setores jo
vens partidários. Dando prosseguimento à reunião, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator
para fazer sua proposta de agenda de trabalho, suge
rindo a data do dia 13/11 para realização de audiência
pública com os presidentes da Une e Ubes. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a reunião às dezesseis horas e cinco minutos, antes
convocando a próxima a realizar-se no dia 13/11, às
catorze horas e trinta minutos, do que, para constar,
eu, ,Mário Drausio Coutinho, secretário, lavrei a pre
sente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo

Senhor Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da re
união foi gravado e as notas taquigráficas, após deco
dificadas, farão parte integrante desta Ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim
baldi) - Havendo número regimental, declaro aberta a
segunda reunião da Comissão Especial destinada a
proferir parecer à PEC n° 598-A, de 1998, que "altera
a redação das letras a, b, c e d do inciso VI do § 3° do
art. 14 da Constituição Federal".

Informo aos Srs. Parlamentares que foram dis
tribuídas cópias da ata da primeira reunião. Indago se
há necessidade de leitura.

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Sr.
Presidente, peço dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim
baldi) - Dispensada, a pedido, a leitura da ata.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação

a ata. (Pausa.)

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram.

Aprovada.
Expediente: Oficio Circular n° 36, de 25 de outu

bro, do Presidente da Câmara dos Deputados, comu
nicando que será inaugurado amanhã o Sistema de
Informação Legislativa - SILEG, que permitirá ao De
putado, ao cidadão, aos órgãos públicos, às entida
des privadas e à sociedade em geral o acesso à infor
mação produzida e recebida pela Câmara, de forma
integrada, num único sistema, via Internet, disponibili
zando em tempo real dados relativos às votações, às
proposições e à atuação parlamentar; Ofício nO
1.501-L-PFU01, de 31 de outubro, do Deputado Ino
cêncio Oliveira, indicando a Deputada Kátia Abreu
para integrar esta Comissão Especial, na qualidade
de membro suplente.

Comunico aos Srs. Deputados que, de acordo
com o Regimento Interno, a partir de 24 de outubro
teve início o prazo de recebimento de emendas, de
dez sessões ordinárias realizadas pela Câmara - se
não me engano, estamos na quarta sessão ordinária.

O prazo para o exame de mérito da PEC por
parte desta Comissão Especial é de quarenta ses
sões, com previsão de término no dia 21 de fevereiro
de 2002. O prazo para apresentação de emendas tem
previsão para encerrar-se em 12 de novembro. Até
hoje transcorreram quatro sessões.

Esclareço ainda que as emendas deverão ser
apresentadas com quorum mínimo de um terço das
assinaturas dos Srs. Deputados, ou seja, 171 assina-



Novembro de 2001 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 56531

turas, devendo ser encaminhadas em quatro vias: o O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim-
original e três cópias. baldi) - Concedo a palavra ao Relator, Deputado Pau-

Os requerimentos a serem deliberados por esta lo Magalhães.
Comissão deverão ser encaminhados à Secretaria O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Sr.
até a véspera da reunião para serem pautados e di- Presidente, Srs. Deputados, o requerimento do nobre
vulgados na Ordem do Dia das Comissões, a fim de Deputado Márcio Bittar é extremamente oportuno,
cumprirmos o que estabelece o Regimento Interno principalmente quando nos indica os Presidentes da
desta Casa. União Nacional dos Estudantes - UNE e da União

Passamos à Ordem do Dia. Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES. A
Esta reunião foi convocada para deliberarmos PEC tem como pleito autorizar o jovem que vota aos

sobre requerimento, de autoria do Deputado Márcio 18 anos a ser votado para Deputado Estadual e De-
Bittar, de realização de audiência pública com repre- putado Federal. Acredito ser este o ponto mais forte
sentantes da União Nacional dos Estudantes - UNE, da proposta. Tenho certeza de que meus pares tam-
da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - bém entendem assim.
UBES e dos setores jovens partidários, a fim de tra- Deputado Márcio Bittar, farei um apelo a V.Exa.
tarmos da questão da idade mínima para cargos eleti- Solicito uma revisão da segunda parte do seu requeri-
vos, e para definirmos a agenda de trabalho da Co- mento, no sentido de que, atendendo às duas indica-
missão. ções iniciais, possamos suprimir a terceira. Se aten-

Concedo a palavra ao Deputado Márcio Bittar. dermos às duas indicações, já estaremos atingindo
O SR. DEPUTADO MARCIO BITIAR - Sr. Pre- em cheio nosso alvo. Por isso, apelo para sua com-

sidente, parabenizo V.Exa. e o Deputado Relator. preensão, até porque a juventude vai fazer muito bem
Considero esta uma Comissão importante, pois, ape- ao Legislativo brasileiro.
sar de tratar da idade mínima para cargos eletivos, a O SR. DEPUTADO MARCIO BITIAR _ Sr. Pre-
PEC em estudo altera profundamente a perspectiva
dos brasileiros com idade inferior a 35 anos em rela- sidente, nobre Relator, Deputado Paulo Magalhães,
ção à participação na política e na vida pública brasi- não vejo qualquer problema nisso. O importante é tra-
leira, no que diz respeito aos Poderes Legislativo e zermos a juventude organizada para esta Comissão.
Executivo. Ela altera a idade mínima para Senador de Entendo que a UNE e a UBES são as entidades que
35 anos para 30 anos, a mesma idade exigida para os representam a juventude brasileira. Apenas dois as-
cargos do Poder Executivo, até mesmo para o de Pre- pectos me fizeram incluir as "Jotas". O primeiro diz
sidente da República; aumenta de 21 anos para 25 respeito ao fato de a UNE e a UBES representarem a
anos a idade mínima para candidatos a Deputado juventude matriculada em um órgão escolar - estu-
Estadual, Deputado Federal, Prefeito, Vice-Prefeito e dantes de ensino médio e fundamental e universitári-
Juiz de Paz; e aumenta de 18 anos para 21 anos a os -, deixando de fora a representação de outra par-
idade para candidatos a Vereador. cela da juventude brasileira que não se sente englo-

Considero importante esta discussão. Acho que bada nessas duas categorias. Mas não há radicaliza-
é fundamental - por isso fiz o requerimento _ que os ção em relàção ao requerimento; posso perfeitamen-
setores mais afetados por essa matéria discutam co- te retirar isso para que ele seja aprovado, não há pro-
nosco o assunto. Apesar das divergências políticas, blema algum. Estou apenas explicando por que fiz

essa inclusão.essas entidades são nacionais, conhecidas, respeita-
das, e têm um longo histórico. É fundamental que tan- O segundo aspecto refere-se ao fato de a juven-
to a UNE quanto a UBES estejam presentes. As "Jo- tude ligada a um partido político, oficialmente vincula-
tas" são parte da juventude engajada partidariamen- da a uma agremiação - ao PFL, ao PMDB, ao PPS,
te, que, como tal, com certeza devem desejar conver- enfim, a qualquer um dos partidos brasileiros - deve,
sar sobre essa matéria. Portanto, acho que essas portanto, ter a opinião de seu partido, pelo menos no
duas entidades nacionais e a juventude organizada, que diz respeito à sua área de interesse. Refiro-me à
as "Jotas" de todos os partidos políticos, deveriam es- Jota PMDB, à Jota PPS, enfim, às "Jotas" de todos os
tar presentes numa audiência pública desta Comis- partidos políticos.
são, para que possamos ouvi-Ias e discutir com elas Em função desses dois pontos, resolvi incluir a
essa matéria. possibilidade de que nesse encontro também estives-

É esse o objetivo do meu requerimento. sem representadas as "Jotas". Mas discuti com a as-
Muito obrigado. sessoria o fato de que, se todos vierem, será difícil re-
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alizar a audiência, porque há muitos partidos, e, se
não todos, a maioria tem suas "Jotas" organizadas.

É essa a ponderação que faço em relação ao
motivo pelo qual incluí as "Jotas": primeiramente, por
que a UNE e a UBES representam, em tese, os jo
vens que estão em atividade escolar, excluindo, por
tanto, a outra parte da juventude, embora menor, que
porventura não esteja no banco escolar; em segundo
lugar, porque acho que as "Jotas" estariam engajadas
nesse debate. Mas não radicalizo. Se o nobre Deputa
do entender que é melhor dessa maneira, tudo bem,
até levando em consideração o argumento que men
cionei há pouco: se todos vierem, será impossível fa
zer apenas uma audiência, porque há várias "Jotas".

Enfim, se o entendimento for no sentido de apro
var o requerimento, não há problema algum. Suprimi
mos a segunda parte e mantemos UNE e UBES.
Obrigado.

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES 
Agradeço ao eminente Deputado a compreensão. Te
nho certeza de que nesse encontro vamos ter infor
mações e vamos trocar subsídios com esses jovens,
que vão enriquecer muito esta Comissão e os Parla
mentos Estaduais.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO BITTAR - Sr. Pre
sidente, em nome do consenso, retiro a segunda par
te do meu requerimento. Incluam-se apenas a UNE,
União Nacional dos Estudantes, e a UBES, União
brasileira dos Estudantes Secundaristas. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim
baldi) - Agradeço ao Deputado Márcio Bittar a com
preensão. Na verdade, a juventude jamais poderia ser
excluída. A PEC trata exatamente da inclusão dos jo
vens na vida pública.

Indago se há outro Deputado que queira mani
festar-se em relação ao requerimento.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS
KONDER REIS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. De
putados, não julguei conveniente participar do deba
te. V.Exa. acaba de pedir a opinião de todos. Com todo
o respeito ao Sr. Relator, entendo que, para que a au
diência represente o momento de colher a opinião de
toda a juventude, não se podem excluir os departa
mentos, as seções e os movimentos jovens dos parti
dos políticos. Minha opinião é que se deve ouvi-los
também.

Cito uma experiência remota que tive, quando,
nos longínquos anos de 1945,1946,1947, participei
de congressos nacionais da União Nacional dos Estu
dantes, sob a presidência do Sr. José Bonifácio Couti-

. nho Nogueira. Exerci a função de Secretário de Inter
câmbio. Hoje, pelo que conheço, a União Nacional
dos Estudantes - UNE e a União Brasileira dos Estu
dantes Secundaristas - UBES têm posição política
marcada. Portanto, acho interessante ouvir aqueles
que não têm a posição política marcada dos dirigen
tes da UNE e da UBES. Sou favorável a que se ouça
também os presidentes ou representantes dos movi
mentos da juventude dos partidos políticos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim
baldi) - Agradeço ao nobre Deputado as palavras.

Esclareço a todos que essa é a primeira fase, ou
seja, a primeira audiência. Há possibilidade de haver
outras. Existe outro requerimento, cujas assinaturas
estão sendo coletadas, de audiência pública para que
as representações partidárias se façam presentes.
Portanto, essa seria uma primeira audiência, até para
que possamos tomar conhecimento da posição da
União dos Estudantes e da União Brasileira dos Estu
dantes Secundaristas.

Coma palavra o Deputado Márcio Bittar.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO BITTAR - Quero

realçar aquilo que disse o nobre Deputado. Inclusive
agradeço-lhe a intervenção, porque me fez lembrar
uma linha de argumentação que me levou a incluir as
"Jotas". Realmente a UNE ea UBES-olhemque sou
de um partido de centro-esquerda, o PPS, herdeiro
do PCB, mas admito isso com toda a transparência,
embora o tema em questão não tenha cor ideológica
- são território demarcado há muitos anos da esquer
da brasileira. Esse foi um dos motivos pelos quais ha
via incluído as "Jotas". É lógico que todas elas são en
gajadas em um partido, mas aí são todos eles. Tere
mos, portanto, oportunidade de ouvir a opinião da
queles que forem organizados e se dispuserem a vir.

Sr. Presidente, pretendia apresentar justamente
a sugestão de ouvi-los em dois momentos diferentes.
Parece-me que essa é a proposta que o Presidente
encaminha, fazer a divisão: em um momento uma au
diência com a UNE e a UBES, e em outro com as "Jo
tas".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim
baldi) - Exatamente. V.Exa. poderá então formular
uma nova proposta, depois, com a inclusão, nesse
novo requerimento, da sugestão de que, juntamente
com as forças partidárias dos partidos organizados,
façam-se presentes as respectivas agremiações de
jovens dos partidos políticos; certamente, cada um
tem uma.

Vamos colocar em votação, conforme acorda
do, o requerimento de V. Exa. no sentido de que sejam
convidados os presidentes ou representantes da



*PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 63-A, DE
1991

(Do Sr. Pauderney Avelino)

Altera dispositivos da Lei Comple
mentar n° 68, de 11 de junho de 1991, que
"dispõe sobre a composição do Conse
lho de Administração da Superintendên
cia da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA" tendo pareceres: da Comis
são de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, pela aprovação deste e do
de n° 92191, apensado, com substitutivo
(Relator: Deputado Edson Menezes da
Silva); da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, pela aprovação deste e
do de n° 92191, apensado, com substituti
vo (Relator: Deputado Hilário Coimbra);
da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação deste e rejei
ção do de nO 92191, apensado (Relator:
Deputado Herculano Anghinetti; e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
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União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES -
dos Estudantes Secundaristas. Essa é a primeira par- Acredito que o Deputado Antônio Carlos Konder Reis
te de seu requerimento. também pensa dessa forma. Não podemos ficar sujei-

Não havendo mais quem queira discutir, em vo- tos a quando eles puderem vir.
tação o requerimento. O SR. DEPUTADO MÁRCIO BITIAR - Minha

Os Srs. Parlamentares favoráveis permaneçam ponderação não seria de modo algum no sentido de
como se encontram. (Pausa.) eles agendarem a reunião; questiono apenas se para

Aprovado. a data da próxima terça-feira já haveria tempo de mo-
a SR. DEPUTADO MÁRCIO BITIAR _ Sr. Pre- bitização. Mas hoje ainda é terça-feira, há uma sema

na pela frente. Para mim está perfeito.
sidente, peço apenas um esclarecimento. O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES _ Há

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim-
baldi) - Pois não, Deputado Márcio Bittar. tempo.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO BITIAR _ A se- O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim-
baldi) - Tanto a UNE quanto a UBES certamente têm

gunda parte do requerimento... representação no Distrito Federal. Não tenho a menor
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- dúvida de que poderiam participar.

baldi) - V.Exa. poderá formular uma nova proposta A proposta do Relator é marcarmos a audiência
para que, numa próxima sessão deliberativa, faça- para o dia 13. Os Parlamentares favoráveis à data de
mos a votação e depois a convocação. terça-feira próxima permaneçam como se encontram.

Passaremos à segunda parte da Ordem do Dia. Aprovada.

Concederei a palavra ao Deputado Paulo Ma- Portanto, fica convocada reunião de audiência
galhães, Relator da matéria, para apresentar sua pro- pública para o dia 13, na próxima terça-feira, às
posta de agenda dos trabalhos da Comissão. Antes, 14h30min, no Plenário 8, para ouvirmos os represen-
quero lembrar aos Srs. Deputados que há duas datas tantes da UNE e da UBES.
na próxima semana, na terça ou na quarta-feira, com Não havendo mais quem queira fazer uso da
disponibilidade de plenário. Por ser esta uma Comis- palavra, vou encerrar os trabalhos.
são Especial, dependemos da organização da Casa
para a cessão de um plenário. Está encerrada a presente reunião.

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Sr. PARECERES
Presidente, Srs. Deputados, solicito a apreciação dos
senhores sobre se essa audiência pública poderia ser
feita no dia 13, terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim
baldi) - Sim, próxima semana.

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Na
próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim
baldi) - Na terça-feira próxima. Teríamos disponibili
dade também na quarta-feira, véspera de feriado.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO BITIAR - Sr. Re
lator, para mim não há problema algum, desde que as
entidades contactadas tenham condições de garantir
a presença.

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES 
Nobre Deputado, precisamos ter um posicionamento
bem claro. Não podemos - acredito que o Plenário
todo concorde com meu posicionamento - fazer o
convite e ficar sujeitos às datas que eles marquem.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO BITIAR - Não, es
tou falando de uma semana para outra, mas não há
problema.
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Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa deste, do de
nO 92191, apensado, e dos substitutivos
das Comissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público e de Desenvolvi
mento Urbano e Interior (Relator: Deputa
do Átila Lins).

(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»)

'Projeto inicial publicado no OCNI de 12-11-91
- Projeto apensado: PLP 92/91 (apensado no OCN1 de

12-3-92)

SUMÁRIO

1- PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,'DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO:

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator

- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

11 PARECER DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR:

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator

- parecer da Comissão

111 - PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO:

- parecer do relator

- parecer da Comissão

IV PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DO TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

O Poder Executivo apresentou o Projeto de Lei
Complementar n° 62 de 1991 que dá nova redação ao
artigo 12 da Lei Complementar n° 68 de 13 de junho
de 1991, que dispõe sobre a composição do Conse
lho de Administração da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA. O projeto em questão propõe a inclusão
do Secretário de Ciência e Tecnologia da Presidência
da República no referido Conselho. Foram a este pro-

jeto, apensadas as seguintes proposições que ver
sam matéria análoga:

1 - O Projeto de Lei Complementar n° 63 de
1991, de autoria do Deputado Pauderney Avelino,
que visa ampliar a representação das classes produ
toras e dos trabalhadores no mencionado Conselho.

2 - O projeto de Lei Complementar n° 92 tam
bém de 1992, de autoria do Depurado Ricardo Mora
es, estabelece que o representante dos trabalhado
res junto ao Conselho e seu respectivo suplente se
jam indicados pela Central Sindical com maior repre
sentatividade na base industrial da Zona Franca de
Manaus.

Estas, portanto, são as proposições sobre o
cujo mérito cumpre esta relatoria manifestar-s8.

I! - Voto do Relator

A inclusão do Secretário da Ciência e Tecnolo
gia se faz necessária tendo em vista a sua importân
cia na definição dos programas da Suframa. Entendo
que os dispositivos dos demais projetos em análise
aprimoram a matéria, mas isoladamente tornam-se
superficiais e restritos. Apresento, por isso mesmo, na
tentativa de consolidar de forma mais adequada as
excelentes contribuições contidas nessas proposi
ções, um substitutivo ao projeto original e aos proje
tos apensados. No substitutivo acolho algumas pro
postas apresentadas pelo relator original da matéria,
Deputado Edison Fidelis, apresentadas também em
substitutivo, assim como teor da proposta do Poder
Executivo. Incorporo também, em parte, a proposta
apresentada pelo Deputado Pauderney Avelino e do
Deputado Ricardo Moraes.

Diante dos argumentos aqui expendidos, mani
festo meu voto pela aprovação do Projeto de Lei Com
plementar n° 62 do Projeto de Lei Complementar n°
63 do PLC n092, todos de 1991, nos termosdo substi
tutivo que apresento.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1993. 
Deputado Edison Menezes da Silva, PCdoS - RS.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 62, DE 1991

"Dá nova redação ao art. 1° da Lei
Complementar n° 68, de 13 de junho de
1991, que dispõe sobre a composição do
Conselho de Administração da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 10 O art. 10 da Lei Complementar n° 68, de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° O Conselho de Administração da Supe
rintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA, autarquia federal instituída pelo Decre
to-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, passa a ter
a seguinte composição:

I - representante dos Governos dos Estados do
Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, bem como
das Assembléias Legislativas desses Estados e Pre
feituras das respectivas capitais;

11- um representante do Ministério da Fazenda;
111 - um representante do Ministério da Agricul

tura, Abastecimento e Reforma Agrária;
IV - um representante do Ministério da Ciência

e Tecnologia;
V - um representante do Ministério do Meio Am

biente e Amazônia Legal;
VI - o Superintendente da Suframa;
VII - o Presidente do Banco da Amazônia

(BASA);
VIII- dois representantes dos empresários;
IX - dois representantes dos trabalhadores;
§ 1° Os representantes dos empresários serão

indicados pelas Confederações Nacionais na Indús
tria, no Comércio e na Agricultura

§ 2° Os representantes dos trabalhadores se
rão indicados pela Confederação Nacional dos Tra
balhadores na Agricultura e pela Central Única dos
Trabalhadores.

§ 3° Os representantes dos empresários e dos
trabalhadores terão mandato de um ano.

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1993. 
Deputado Edson Menezes da Silva, PCdoB-RS.

11I- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou, unanimemente, pela APROVAÇÃO, com
substitutivo, do Projeto de Lei Complementar n° 62191
e dos Projetos de Lei Complementar nOs 63/91 e
92191, apensados, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Paulo Paim, Presidente Paulo Rocha, Vice-Presiden
te, Carlos Alberto Campista Chico Amaral, Edmundo
Galdino, Ernesto Gradella, Jabes Ribeiro, Jair Bolso
naro, Jaques Wagner, José Cicote, Maria Laura, Wan
da Reis, Benedito de Figueiredo, Edson Menezes Sil-

va, João de Deus Antunes, Luiz Moreira, Nilson Gib
son, Pedro Pavão e Waldomiro Fioravante.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 1993. - De
putado Paulo Paim, Presidente - Deputado, Edson
Menezes Silva, Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 62, DE 1991

Dá nova redação ao art. 1° da Lei
Complementar n° 68, de 13 de junho de
1981, que dispõe sobre a composição do
Conselho de Administração da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° da Lei Complementar n° 68, de

1991, passa a vigorar a seguinte redação:
"Art. 1° O Conselho de Administração da Supe

rintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA, autarquia federal instituída pelo decreto
Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, passa
a ter a seguinte composição:

I - representante dos Governos dos Estados do
Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, bem como
das Assembléias Legislativas desses Estados e Pre
feituras das respectivas capitais;

11- um representante do Ministério da Fazenda;
111 - um representante do Ministério da Agricul

tura, Abastecimento e Reforma Agrária;
IV - um representante do Ministério da Ciência

e Tecnologia;
V - um representante do Ministério do Meio

Ambiente e Amazônia Legal;
VI - o Superintendente da SuframA;
VII - o Presidente do Banco da Amazônia

(BASA);
VIII- dois representantes dos empresários;
IX - dois representantes dos trabalhadores;
§ 1° Os representantes dos trabalhadores serão

indicados pela Confederação Nacional na indústria,
no comércio e na agricultura;

§ 2° Os representantes dos trabalhadores se
rão indicados pela Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Agricultura e pela Central Única dos Tra
balhadores;

§ 3° Os representantes dos empresários e dos
trabalhadores terão mandato de um ano.

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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Sala da Comissão, 6 de outubro de 1993. - De
putado Paulo Paim, Presidente - Deputado Edson
Menezes Silva, Relator.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

I - Relatório

No dia 5 de setembro de 1991, o Poder Executi
vo, por intermédio da Mensagem n° 458/91, apresen
tou o Projeto de Lei Complementar n° 62, de 1991,
que dá nova redação ao artigo 1° da Lei Complemen
tar n° 68, de 13 de junho de 1991, que dispõe sobre a
composição do Conselho de Administração da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA. O referido projeto
propõe a inclusão de um representante da ex-Secre
taria de Ciência e Tecnologia da Presidência da Re
pública, hoje Ministério da Ciência e Tecnologia na
quele Conselho.

Na busca de aperfeiçoar o projeto do Executivo,
foram elaboradas e apensadas, as seguintes proposi
ções sobre a matéria:

1 - O Projeto de Lei Complementar n° 63, de
1991, de autoria do Deputado Pauderney Avelino,
que visa ampliar a representação das classes produ
toras e dos trabalhadores no citado Conselho.

2 - O Projeto de Lei Complementar n° 92, tam
bém de 1991, de autoria do Deputado Ricardo Mora
es, estabelece que o representante dos trabalhado
res junto ao Conselho e seu respectivo suplente se
jam indicados pela Central Sindical com maior repre
sentatividade na base industrial da Zona Franca de
Manaus.

3 - O Substitutivo apresentado pelo Deputado
Edson Menezes tenta consolidar as proposições an
teriores, concernentes às representações dos empre
sários e trabalhadores, mas ignorou a atual estrutura
da Administração Pública Federal envolvida com Su
frama e com os aspectos regionais da Amazônia Oci
dental.

Dessa forma, registro com satisfação as louvá
veis contribuições dos nobres Deputados, cujos méri
tos cumpre a esta relatoria manifestar.

11 - Voto do Relator

A inclusão do Ministro da Ciência e Tecnologia,
bem como dos Ministros da Indústria, do Comércio e do
Turismo; do Planejamento e dos Transportes; do Supe
rintendente da Sudam e de um representante das Uni
versidades Federais no referido Conselho se faz neces-

sária, tendo em vista a importância dessas represen
tações na definição dos projetos e programas da Su
frama.

Estou convicto de que os dispositivos das dema
is proposições (projetos e Substitutivo) em análise
aprimoraram a matéria, mas isoladamente, tornan
do-a superficial, restrita e corporativista.

Na tentativa de aprimorar as valiosas contribui
ções contidas nas proposições dos ilustres Deputa
dos Pauderney Avelino, Ricardo Moraes e Edson Me
nezes, estou consolidando uma proposta ampla, de
mocrática e contemporânea.

Diante do exposto, manifesto meu voto pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 62, de
1991, nos termos do Substitutivo que ora apresento.

Sala das Sessões, de abril de 1994. Deputado
Hilário Coimbra.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 62, DE 1991

SUBSTITUTIVO - CDUI

"Dá nova redação ao Art. 1° da Lei
Complementar n° 68, de 13 de junho de
1991, que dispõe sobre a composição do
Conselho de Administração da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA"

O Congresso Nacional decreta:

Art 1° O art. 10 da Lei Complementar n° 68, de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art 10 O Conselho de Administração da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA,
autarquia federal institufda pelo Decreto-Lei n° 288,
de 28 de fevereiro de 1967, passa a ter a seguinte
composição:

1- um representante de cada um dos Governos
dos Estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondô
nia, bem como das Assembléias Legislativas desses
Estados e Prefeituras das respectivas capitais;

11- um representante do Ministério da Fazenda;
111- um representante do Ministério do Planeja

mento;
IV - um representante do Ministério da Indús

tria, do Comércio e do Turismo;
V - um representante do Ministério da Agricultu

ra, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
VI- um representante do Ministério da Ciência

e Tecnologia;
VII - um representante do Ministério do Meio

Ambiente e da Amazônia Legal;
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VIII- um representante do Ministério dos Trans
portes;

IX - um representante do Ministério da Integra
ção Regional;

X - um representante da Secretaria de Assun-
tos Estratégicos da Presidência da República;

XI - o Superintendente da Suframa;
XII - o Superintendente da Sudam;
XIII - o Presidente do Banco da Amazônia 

BASA;
XIV - um representante das Universidades Fe-

derais existentes na área de atuação da Suframa;
XV - um representante dos empresários;
XVI - um representante dos trabalhadores.
§ 1° O representante dos empresários e seu

respectivo suplente serão indicados, em lista tríplice,
pelas Confederações Nacionais da Indústria, do Co
mércio e da Agricultura.

§ 2° O representante dos trabalhadores e seu
respectivo suplente são indicados, em lista tríplice,
pelas Confederações Nacionais dos Trabalhadores
na Indústria, no Comércio e na Agricultura.

Parágrafo 3° Os representantes dos empresári
os e dos trabalhadores e seus respectivos suplentes
terão mandato de um ano e serão designados pelo
Ministério da Integração Regional, por indicação das
respectivas Confederações, escolhidos, mediante
sistema de rodízio, dentre filiados às Federações das
respectivas categorias sediadas na área de atuação
da Suframa."

Art. 2° Todos os Conselheiros ou seus represen
tantes terão direito de voto.

Art. 3° A Presidência do Conselho será exercida
pelo Ministro da Integração Regional.

Art 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Sala da Comissão, 4 de maio de 1994. - Depu
tado Welinton Fagundes, Presidente - Deputado Hi
lário Coimbra, Relator.

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, una
nimemente pela aprovação, dos Projetos de Lei Com
plementar n° 62/91, e de seus apensados nOs 63/91 e
92/91, nos termos do substitutivo do Relator, Deputa
do Hilário Coimbra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Welinton Fagundes, Presidente; Nan Souza,

Vice-Presidente; César Bandeira, João Rodolfo,
Armando Pinheiro, Prisco Viana, Vicente Fialho, Paes
Landim, Junot Abi-Ramia, Jorge Khoury, Jonival Lu
cas, Hilário Coimbra e Wilson Cunha.

Sala da Comissão, 4 de maio de 1994. - Depu
tado Welinton Fagundes, Presidente.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

I - Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do nobre De
putado Pauderney Avelino, altera os incisos VII e VIII
do art. 1° da Lei Complementar n° 68, de 1991, ele
vando de um para três tanto os representantes das
classes produtoras, quanto os representantes das
classes trabalhadoras rio Conselho de Administração
da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA.

Além disso, a alteração proposta especifica que
os representantes e seus respectivos suplentes serão
escolhidos em listas tríplices apresentadas por enti
dades representativas da Agricultura, do Comércio e
da Indústria e de seus trabalhadores.

Encontra-se apensado o Projeto de Lei Comple
mentar nO 92, de 1991, que objetiva alterar a mesma
Lei Complementar n° 68 limitando-se, porém, à forma
de indicação do representante das classes trabalha
doras no Conselho de Administração da Suframa.

Fazem parte do processo pareceres da Comis
são do Trabalho, de Administração e Serviço Público
e da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interi
or, exarados relativamente ao Projeto de Lei Comple
mentar n° 62, originário do Poder Executivo, e que
também tinha por objetivo modificar a composição do
Conselho de Administração da Suframa.

Inicialmente, os dois projetos de autoria dos no
bres Deputados estavam apensados ao projeto do
Poder Executivo ao qual foram apresentados os pare
ceres antes mencionados. Entretanto, através da
Mensagem n° 538, de 10 de junho de 1996, o Senhor
Presidente da República solicitou a retirada do projeto
por ele encaminhado, o que foi aprovado pelo Plená
rio desta Casa. Com isso o projeto do Deputado Pau
derney Avelino passou à condição de principal, sendo
mantidos os pareceres e substitutivos apresentados
pelas Comissões do Trabalho, de Administração e
Serviço Público e da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior.

Esses dois pareceres apresentam substitutivos
que buscam consolidar as modificações contidas nos



COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O presente projeto de lei complementar, de au
toria do Deputado Pauderney Avelino, destina-se a al
terar os incisos VII e VIII e os parágrafos 1° e 2° do art.
1° da Lei Complementar n° 68, de 13 de junho de
1991. que "Dispõe sobre a composição do Conselho
de Administração da Superintendência da Zona Fran
ca de Manaus - SUFRAMA"

A alteração consiste em elevar de um para três
os representantes das classes produtoras e trabalha
doras, especificando os setores econômicos contem
plados com a representação, ou seja, a indústria, o
comércio e a agricultura.

Na justificação. o nobre parlamentar sustenta a
necessidade de tornar mais representativa a participa
ção das classes produtoras e trabalhadoras naquele
Conselho.

Foram inicialmente apensados ao projeto dois
outros: o de n° 62 de 1991 , originário do Poder Execu
tivo, que teve sua tramitação interrompida com o pedi
do de retirada do projeto solicitado pelo Autor e apro
vado pelo Plenário desta Casa em 9 de outubro de
1996: e o de n092, também de 1991 de autoria do De
putado Ricardo Moraes, que visa a estabelecer que o
representante das classes trabalhadoras e respectivo
suplente serão indicados pela Central Sindical com
maior representatividade na base industrial da Zona
Franca de Manaus.

A matéria foi apreciada num primeiro momento
pela Comissão do Trabalho, de Administração e Ser
viço Público e pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior. Após novo despacho do Sr. Presi
dente desta Casa. o foi também pela Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.

As duas primeiras Comissões se manifestaram
favoravelmente à aprovação dos três projetos nos ter
mos dos substitutivos apresentados antes de aprova
da a retirada do projeto de iniciativa do Poder Executi
vo. Esses substitutivos buscam consolidar todas as
modificações sugeridas e abrangem por inteiro o art.
1° da Lei Complementar n° 68, de 1991 .

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio
propõe a aprovação do Projeto de Lei Complementar

111- PARECER DA COMISSÃO
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dois projetos apresentados por esta Casa e no do Po- João Pizzolatti. Júlio Redecker, Pauderney Avelino e
der Executivo. Veda Crusius.

11_ Voto do Relator Sala da Comissão, 6 de agosto de 1997. - De-
putado Rubem Medina, Presidente.

A composição do Conselho de Administração
da Suframa, definida pela Lei Complementar n° 68.
de 1991, é bastante e tensa. Fazem parte represen
tantes de diversos Ministérios, de todos os Estados
integrantes da Amazônia Ocidental e de suas respec
tivas capnais. do Banco da Amazônia e da própria Su
frama além de um representante das classes produ
toras e um representante dos trabalhadores.

Como se vê, o Poder Público, em suas diversas
esferas. está devidamente representado. O mesmo
não é verdade. entretanto, com relação às classes
produtoras e trabalhadoras. O projeto do ilustre Depu
tado Pauderney Avelino busca sanar esta desigualda
de, elevando a participação de empresários e traba
lhadores.

Nos substitutivos apresentados nas demais Co
missões mantém-se a desproporcionalidade anterior
ao mesmo tempo que, em um deles, aumenta-se exa
geradamente a composição do Conselho.

Parece-nos que a elevação da representativida
de do setor privado é o ponto mais importante a ser
preservado. O equilíbrio na composição do Conselho,
sem dúvida, contribuirá para a busca de uma adminis
tração mais eficaz. eficiente e justa da Zona Franca
de Manaus.

Assim nosso voto é pela aprovação do Projeto
de Lei Complementar n° 63. de 1991 , na forma como
foi apresentado, e pela rejeição do Projeto de Lei
Complementar nO 92. de 1991, que se encontra apen
so.

Sala da Comissão. de de 1997. - Deputado
Herculano Anghinetti, Relator.

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una
nimemente pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei
Complementar n° 63/91 e pela REJEiÇÃO do Projeto
de Lei Complementar n° 92191, apensado, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Herculano Anghi
netti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rubem Medina- Presidente; Hugo Rodrigues da Cu
nha e Neuto de Conto - Vice-Presidentes; Candinho
Mattos, Edison Andrino, Francisco Horta, Israel Pi
nheiro, Herculano Anghinetti, João Fassarella, Lima
Netto, Nair Xavier Lobo, Odacir Klein, Paulo Ritzel,
Renato Johnsson. Arolde de Oliveira. Cunha Lima,



11 - Voto do Relator

A proposição atende aos pressupostos de cons
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

·PROJETO DE LEI N° 4.562-A, DE 1998
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Dá nova redação ao Art. 30 da Lei n°
5.700, de 1° de setembro de 1971, que
"dispõe sobre a forma e a apresentação
dos símbolos nacionais, e dá outras pro
vidências"; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejei
ção (Relator: Deputado Bispo Rodri
gues).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação) *Projeto inicial publicado no
DCD de 3-6-98

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

-parecer do relator
-parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

I - Re latório

Trata-se de Projeto de Lei visando a modifica
ção do artigo 30 da Lei que trata dos Símbolos Nacio
nais, para acrescentar que durante a execução do
Hino Nacional e cerimônias de arriamento e hastea
mento da Bandeira, as pessoas devem conservar a
mão direita espalmada sobre o lado esquerdo do pei
to, demonstrando respeito.

O PL foi desarquivado por iniciativa do autor.
Antes do arquivamento havia sido emitido parecer da
CCJR não apreciado e que adotamos nesta ocasião,
em face da sua pertinência.

A justificativa do projeto se refere à importância
das manifestações de civismo e põe em relevo que tal
gesto já é costume popular que seria vedado pela le
gislação vigente.

Aberto o prazo regimental, a proposição não re
cebeu emendas.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

11 - Voto do Relator

Na conformidade do art. 32, inciso 111, alínea a,
do Regimento Interno, cabe a esta Comissão a apre
ciação das proposições sob os aspectos da constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Quanto a esses aspectos, cumpre observar que
a matéria se insere na competência legislativa da
União, a teor do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e foram observadas as disposições perti
nentes à iniciativa parlamentar estatuídas no art. 61,
caput, da Constituição Federal.

Em tais condições, a despeito da manifestação
parcialmente em contrário da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio quanto ao mérito, votamos
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Lei Complementar n° 63 e do
Projeto de Lei Complementar nO 92, ambos de 1991,
bem como dos substitutivos apresentados pelas duas
outras Comissões citadas neste parecer.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2000. 
Deputado Átila Lins -relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
n° 63/91, do de n° 92/91, apensado, e dos Substituti
vos das Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público e de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, nos termos do parecer do Relator, Deputado Átila
Lins.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente; Zenaldo Coutinho, Rob
son Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes;
Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Augus
to Farias, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriola
no Sales, Dr. Antônio Cruz, Fernando Coruja, Fer
nando Gonçalves, Geraldo Magela Ibraim Abi-Ackel,
lédio Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Dir
ceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Marcos
Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nel
son Otoch, Nelson Trad, Paes Landin, Paulo Maga
lhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland La
vigne, Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vilmar Ro
cha, Zulaiê Cobra, Átila Lins, Bispo Wanderval, Cláu
dio Cajado, Domiciano Cabral, Edir Oliveira, Luís
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nO 63, de 1991, e a rejeição do Projeto de Lei Comple- Barbosa, Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis e Ricardo Ri-
mentar n° 92, de 1991. que.

É o relatório.



- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.774-A/98

Nos termos do art. 119, caput inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 10

, I, da Resolução no 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de

*PROJETO DE LEI N° 4.774-B, DE 1998
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Institui o dia 23 de julho como o Dia
Nacional dos Servidores dos Departa
mentos de Estradas de Rodagem do Bra
sil; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação (Relator: Deputado Luís Barbosa);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade,
injuridicidade e técnica legislativa (Rela
tor: Deputado José Genoíno).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no DCD de 3-12-98
- Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto

publicado no OCO de 16-9-99

Inaldo Leitão - Presidente; Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes;

dos:

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 rejeição do Proje
to de Lei 4.562/98, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Bispo Rodrigues.

Participaram da votação os Senhores Deputa-

56540 Quarta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nowmbro de 20tH

Mereceria reparo apenas quanto à redação dada à Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Augusto
parte nova, pois a concordância do verbo colocar se Farias, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano
apresenta equivocada. O reparo poderia serfacilmen- Sales, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Fernando
te feito por emenda, mas deixamos de fazê-lo por dis- Gonçalves, Geraldo Magela, Ibrahim Abi-ackel, lédio
cordar da proposição quanto ao mérito, porque repu- Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Dirceu, José
tamos tal modificação completamente desnecessá- Genoíno, José Roberto Batochio, Marcos Rolim,
ria. Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nelson

A idéia do Projeto se prende ao fato de que con- Otoch, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Magalhães,
sidera necessário legalizar o gesto espontâneo do Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne,
povo, que há gerações leva a mão ao peito durante o Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Zula-
Hino Nacional ou as cerimônias da Bandeira Nacio- iê Cobra, Átila Lins, Bispo Wanderval, Cláudio Caja-
nal. Entende o nobre autor que esse gesto hoje seria do, Domiciano Cabral, Edir Oliveira, Luís Barbosa,
ilegal, devido à interpretação que dá à redação do pa- Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis e Ricardo Rique.
rágrafo único do artigo, que estabelece que é "vedada Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. -
qualquer outra forma de saudação". Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Em nosso entender, ao mencionar que a pessoa
deve manter "atitude de respeito, em pé e em silêncio"
a lei atual não veda o gesto de levar a mão ao peito. O
parágrafo único se refere a outras formas de sauda
ção, ou seja gestos que não estejam incluídos na des
crição do caput, como gritos, palavras de ordem,
apupos.

Cremos que o gesto está perfeitamente contem
plado na lei atual, cuja redação, por ser mais ampla, é
melhor. Não se deixa de estar em pé e em atitude de
respeito por levar a mão ao peito, aliás, pelo contrário.

O texto de uma lei só piora quando passa a tra
çar descrições. Pode-se imaginar diversas situações
- por exemplo, cerimônias em que há músicos de
uma banda segurando seus instrumentos - em que a
obrigatoriedade de levar a mão ao peito seja impossí
velou até causadora de incidentes que podem atra
palhar a seriedade da cerimônia.

Assim, pelo exposto, consideramos a mudança
legislativa não recomendável, votando pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica do projeto, po
rém, no mérito, por sua rejeição. A legislação vigente
é melhor e deve ser mantida.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2000. 
Deputado Bispo Rodrigues - Relator.
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emendas a partir de 2-5-00, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Sob exame desta Comissão encontra-se o Pro
jeto Lei n° 4.774, de 1998, de autoria do nobre Depu
tado Arnaldo Faria de Sá. A iniciativa estabelece que
o dia vinte e três de julho passa a ser a data comemo
rativa dos servidores dos Departamentos de Estradas
e Rodagens em todo o Brasil.

Justifica o autor que aqueles servidores decidi
ram, no 1° Encontro Federativo Interestadual Sindical
da Federação Sindical dos Sevidores dos Departa
mentos de Estradas e Rodagens do Brasil 
FASDERBRA, que o dia 23 de julho passaria a ser a
data comemorativa da categoria. Segundo o autor,
"com a presente proposição, pretendemos dar caráter
de legalidade à decisão, para que a data seja oficial
mente comemorada".

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
aprovou o projeto, unanimemente, em 25 de agosto
de 1999.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Quanto aos aspectos constitucionais sobre os
quais deve esta Comissão se pronunciar, nada tenho
a opor, pois estão obedecidos os preceitos constituci
onais no que diz respeito à competência legislativa da
União, às atribuições do Congresso Nacional e à legi
timidade da iniciativa concorrente.

A técnica legislativa não merece reparos.
Todavia, há entendimento, firmado por esta Co

missão e cristalizado na súmula n° 4, de que institui
dia nacional de determinada classe profissional é in
jurídico.

De fato, foi aprovado, em 5-5-93, parecer elabo
rado pelo Deputado Messias Góis, que afirmava:

"O Plenário da Câmara dos Deputados e este
órgão técnico firmaram entendimento no sentido da
desnecessidade de lei para instituir dia nacional de
determinada categoria profissional." (parecer ao PL n°
2.398/89)

Antes ainda, em 3-10-91, esta Comissão já ha
via aprovado parecer, de autoria do mesmo Deputa
do, em que estava inserto o seguinte trecho:

"A Comissão de Constituição e Justiça
tem entendimento firmado que projetos de

tal ordem não têm quaisquer (sic) sustenta
ção jurídica, não criam direitos nem obriga
ções, razão porque, por jurisprudência já as
sentada, o presente projeto é eivado de ví
cio de injuridicidade." (parecer ao PL n°
5273/90)

Pelo exposto, votamos pela Constitucionalida
de, boa Técnica Legislativa e Injuridicidadedo Projeto
de Lei n° 4.774, de 1998.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2000. 
Deputado José Genoíno PT-SP

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimenente pela constitucionalidade, injuridicida
de e técnica legislativa do Projeto de Lei 4.774-A/98,
nos termos do parecer do Relator, Deputado José
Genoíno.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente; Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio - Vice- Presidentes;
Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Augus
to Farias, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriola
no Sales, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Fer
nando Gonçalves, Geraldo Magela, Ibrahim Abi-ac
kel, lédio Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Mar
cos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos,
Nelson Otoch, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Ma
galhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland
Lavigne, Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vilmar
Rocha, Zulaiê Cobra, Átila Lins, Bispo Wanderval,
Cláudio Cajado, Domiciano Cabral, Edir Oliveira,
Luís Barbosa, Neto Rodolfo, Osvaldo Reis e Ricardo
Rique.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 135-B, DE 1999
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Torna obrigatório o registro dos ca
sos de desnutrição junto ao Ministério
da Saúde, Secretarias Estaduais e Muni
cipais de Saúde pelos órgãos que espe
cifica e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação (Rela
tor: Deputado Nilton Baiano); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juri-
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dicidade e técnica legislativa, com subs
titutivo (Relator: Deputado Roland La
vigne).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 19-3-99
- Parecer da Comissão de Seguridade Social e Famflia

publicado no CCC de 4-12-99.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- 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

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 135 - A/99

Nos termos do art. 119, caput e inciso do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para recebimento de emendas a
partir de 2-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Depu
tado Bispo Rodrigues, que torna obrigatório o registro
dos casos de desnutrição, atendidos pelas redes pú
blica e particular de saúde, junto ao Ministério da Saú
de e às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

Na Justificação, argumenta o Autor:
"Podemos observar que o Governo Federal se

esmera em produzir estatísticas sobre a pobreza, mu
itas das vezes atacando de forma tímida as suas cau
sas. Com o presente Projeto de Lei teremos uma vi
são real dos bolsões de pobreza na forma de uma das
mais cruéis conseqüências: A desnutrição.

Com o resultado desses relatórios encaminha
dos ao Ministério da Saúde terá aí o Governo Federal
uma resposta pungente de uma das mais covardes
endemias que pode abater o ser humano, a fome."

A Comissão de Seguridade Social e Família ma
nifesta-se pela aprovação do projeto.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Consoante o disposto no art. 32, inciso 111, alínea
a, do Regimento Interno, cabe a esta Comissão o
exame da proposição sob os aspectos de constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa.

A matéria nela contida insere-se na competência
legislativa da União, conforme expressam os arts. 23,
li, 24, XII e 196 e seguintes da Constituição Federal.

Vemos no projeto, porém, obstáculos à sua nor
mal tramitação, diante das restrições contidas no 61,
§ 1°, inciso li, alínea e, da Constituição Federal. Por
essa razão, apresentamos substitutivo para saná-los.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n°
135, de 1999, nos termos do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Roland Lavigne, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 135, DE 1999

Torna obrigatório o registro dos ca
sos de desnutrição pela rede de saúde e
o envio desses dados ao Ministério da
Saúde e às Secretarias Estaduais e Muni
cipais de Saúde, para fins estatísticos e
de adoção de políticas públicas de saú
de.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A rede de saúde fica obrigada ao registro

dos casos de desnutrição por ela atendidos e ao en
caminhamento trimestral desses dados, sob pena de
responsabilidade, ao Ministério da Saúde e às Secre
tarias Estaduais e Municipais de Saúde, para fins de
estatística e adoção de polfticas públicas de saúde.

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

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Roland Lavigne, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 135-A/99

Nos termos do art. 119, caput e inciso 11 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi-



PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUlyÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 641-A/99

Nos termos do art. 119, caput 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 23-6-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão 30 de junho de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei acima ementado, intenta autori
zar a doação, pelo DNER - Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, ao Município de Caeté,
Estado de Minas Gerais, de imóvel a ser destinado à
implantação de um distrito industrial, segundo o pará
grafo único do seu art. 1°.

A proposição foi distribuída, inicialmente, à
CTASP - Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, onde foi aprovada, com emenda, nos
termos do parecer do Relator, o ilustre Deputado Jo
vair Arantes.

Agora, as proposições encontram-se nessa
douta CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, onde aguardam parecer sobre a sua

11I- PARECER DA COMISSÃO

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Torna obrigatório o registro dos ca
sos de desnutrição pela rede de saúde e
o envio desses dados ao Ministério da
Saúde e às Secretarias Estaduais e Muni
cipais de Saúde, para fins estatísticas e
de adoçã*PROJETO DE LEI N° 641-B, DE
1999

PROJETO DE LEI N" 641-8, DE 1999
(Do Sr. José Militão)

Autoriza a doação ao Município de
Caeté, Estado de Minas Gerais, do terreno
que menciona; tendo pareceres: da Co
missão de Trabalho, de Administração e
serviço Público, pela aprovação, com
emenda, (Relator: Deputado Jovair Aran-

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Lei 135-A/99, nos termos do parecer do Relator, De
putado Roland Lavigne.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente; lenaldo Coutinho, Rob
son Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes;
Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Augusto
Farias, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Fernando
Gonçalves, Geraldo Magela, Ibrahim Abi-Ackel, lédio
Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Dirceu, José
Genoíno, José Roberto Batochio, Marcos Rolim,
Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne,
Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, lula
iê Cobra, Atua Lins, Bispo Wanderval, Cláudio Caja
do, Domiciano Cabral, Edir Oliveira, Luís Barbosa,
Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis e Ricardo Rique.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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dente determinou a abertura e divulgação na Ordem tes); e da Comissão de Constituição e Jus-
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de tiça e de Redação, pela constitucionalida-
emendas a partir de 27-6-00, por cinco sessões. de, juridicidade e técnica legislativa deste
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas e da emenda da Comissão de Trabalho, de
ao substitutivo. Administração e Serviço Público (Relator:

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - Sér- Depu~do Custódio Mattos).
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário. (As Comissões de Trabalho, de Admi-

nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) -art.
24, 11)

'Projeto inicial publicado no DCD de 15-4-99
- Parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público publicado no OCO de 30-11-99
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constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
no prazo previsto para o regime ordinário de tramita
ção.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estão obedecidas as normas constitucionais
cujo exame cabe a esta Comissão: competência le
gislativa, atribuição do Congresso Nacional com pos
terior pronunciamento do Presidente da República e
legitimidade da iniciativa concorrente.

O Projeto contempla, também, os requisitos es
senciais de juridicidade e, no tocante ao aspecto for
mai da técnica legislativa, a proposição não merece
reparos.

Do exposto, voto pela constitucionalidade, juridi
cidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n°
641, de 1999, com a emenda adotada na Comissão
de Administração, Trabalho e Serviço Público.

Sala da Comissão, 22 de junho de 2000. - De
putado Custódio Mattos, Relator.

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 641-A/99 e
da Emenda da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, nos termos do parecer do Re
lator, Deputado Custódio Mattos.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
Robson

Tuma e Osmar Serraglio - Vic~-Presidentes,

Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Augusto
Farias, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Fernando
Gonçalves, Geraldo Magela, Ibrahim Abi-Ackel, lédio
Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Dirceu, José
Genoíno, José Roberto Batochio, Marcos Rolim,
Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne,
Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Zula
iê Cobra, Átila Lins, Bispo Wanderval, Cláudio Caja
do, Domiciano Cabral, Edir Oliveira, Luís Barbosa,
Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis e Ricardo Rique.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.o de políticas
públicas de saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A rede de saúde fica obrigada ao registro

dos casos de desnutrição por ela atendidas e ao en
caminhamento trimestral desses dados, sob pena de
responsabilidade, ao Ministério da Saúde e às Secre
tarias Estaduais e Municipais de Saúde, para fins de
estatística e adoção de políticas públicas de saúde.

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

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 943-B, DE 1999
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Proíbe inversão da ordem dos no
mes constantes na Lista Única de Trans
plantes do Sistema Nacional de Trans
plantes se houver leito disponível em
qualquer unidade hospitalar acessível;
tendo pareceres: da Comissão de Seguri
dade Social e Família, pela aprovação
(Relator: Deputado Remi Trinta); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo (Relator: Deputado Bispo Rodri
gues).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 9-6-99
- Parecer da Comissão de Seguridade Social e Famflia

publicado no OCO de 11-8-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 943/99

Nos termos do art. 119, caput inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1o, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
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do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 18-10-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2000. 
Suely Santos e Silva Martins - Secretária Substitu
ta.

I - Relatório

O projeto em exame visa a garantir o respeito à
ordem de transplantes, assegurando para isso os me
ios disponíveis, sejam estes privados ou públicos.

A Comissão de Seguridade Social e Família
aprovou projeto, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Remi Trinta.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão examinar a constitucio
nalidade, a juridicidade e a técnica legislativa do pro
jeto, consoante o que dispõe a alínea a do inciso 11 do
art. 32 do Regimento Interno da Casa.

O projeto em comento parece a este relator inju
rídico, quando fala em responsabilidade criminal, mas
não remete a nenhum tipo penal.

Há inconstrtucionalidade, ao se assinar prazo ao
Poder Executivo para exercer o poder regulamentar,
que é sua atribuição constrtucional exclusiva (art. 3° do
projeto). O art. 4°, por sua vez, é cláusula de revogação
genérica, o que contraria a boa técnica legislativa.

Ante o exposto, voto pela conslrtucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n°
943, de 1999, na forma do subslrtutivo que segue anexo.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Depu
tado Bispo Rodrigues, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 943, DE
1999

Proíbe inversão de ordem dos no
mes constantes na Lista Única de Trans
plantes do Sistema Nacional de Trans
plantes, se houver leito disponível em
qualquer unidade hospitalar acessível.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibida a alteração da ordem dos no

mes constantes na Lista Única de Transplantes, se hou
ver lerto disponível em qualquer unidade hosprtalar pú
blica ou particular acessível em prazo propício à opera
ção de transplante, exceto nos casos de incompatibili
dade orgânica definida em regulamentação específica.

§ 1° Sempre que se fizer indispensável, o Poder
Público deverá providenciar transporte internação

hospitalar em qualquer unidade disponível para os
casos de transplante, a fim de que a ordem da Lista
Única seja respeitada.

§ 2° Constitui crime a alteração da Lista Única,
excetuadas as hipóteses de incompatibilidade orgâni
ca, punível com pena de dois a quatro anos de deten
ção, sem prejuízo das penalidades administrativas
cabíveis.

Art. 2° Todas as Unidades Hospitalares inte
grantes do Sistema Nacional de Transplantes deve
rão fornecer leitos, equipes médicas e demais recur
sos, desde que disponíveis, para operação de trans
plante sempre que houver órgão para doação ao pa
ciente em melhor colocação no Sistema de Lista Úni
ca.

Parágrafo único. Os gastos decorrentes de trans
plante em condições excepcionais serão ressarcidos
pelo Poder Público, podendo ser estabelecidos siste
mas de compensação de número de lertos entre os hos
pitais e a administração do Sistema Único de Saúde.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2001. - Depu
tado Bispo Rodrigues - Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Lei 943-Al99, nos termos do parecer do Relator, De
putado Bispo Rodrigues.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente; Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes;
Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Augusto
Farias, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Fernando
Gonçalves, Geraldo Magela, Ibrahim Abi-Ackel, lédio
Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Dirceu, José
Genoíno, José Roberto Batochio, Marcos Rolim,
Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne,
Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Zula
iê Cobra, Atila Lins, Bispo Wanderval, Cláudio Caja
do, Domiciano Cabral, Edir Oliveira, Luís Barbosa,
Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis e Ricardo Rique.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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1- Relatório

O projeto de lei em epígrafe intenta instituir o dia
20 de julho como o "Dia Nacional do Inventor".

Na sua justificativa, o ilustre autor as
severa que:

"Este projeto de lei tem o objetivo de
registrar em nível nacional o Dia do Inven
tor, prestando justa homenagem aos ho
mens que dedicaram suas vidas à pesquisa
científica e desenvolvimento de tecnologias,
concebendo inventos que contribuem para o
avanço da história da humanidade e a mo
dernização do aparato tecnológico. Nessa
trajetória, ocorreram as descobertas dos an
tibióticos na medicina; do rádio e da televi
são nas comunicações; do automóvel e do
avião nos transportes; da engenharia gené
tica na agricultura e na pecuáría, entre tan
tos outros grandes e famosos inventos.

Considerando a importância da defini
ção de data simbólica relativa à participação
de inventores na melhoria da qualidade de
vida de nossa população, definimos o ani
versário de nascimento de Alberto Santos
Dumont como data marcante do Dia Nacio
nal do Inventor."

A proposição foi, inicialmente, distribuída à Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, onde 10-

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR - Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto
publicado no OCO de 20-11-99

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.161-A/99

Nos termos do art. 119, caput inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art 1°, I, 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 2-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. _
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Secretário

Proíbe inversão de ordem dos no
mes constantes na Lista Única de Trans
plantes do Sistema Nacional de Trans
plantes, se houver leito disponível em
qualquer unidade hospitalar acessível.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibida a alteração da ordem dos no

mes constantes na Lista Única de Transplantes, se hou
ver leito disponível em qualquer unidade hospitalar pú
blica ou particular acessível em prazo propício à opera
ção de transplante, exceto nos casos de incompatibili
dade orgânica definida em regulamentação específica.

§ 1° Sempre que se fizer indispensável, o Poder
Público deverá providenciar transporte internação hos
pitalar em qualquer unidade disponível para os casos
de transplante, a fim de que a ordem da Lista Única
seja respeitada.

§ z> Constitui crime a alteração da Lista Única, ex
cetuadas as hipóteses de incompatibilidade orgânica, pu
nível com pena de dois a quatro anos de detenção, sem
prejuízo das penalidades administrativas cabíveis.

Art. z> Todas as Unidades Hospitalares integrantes
do Sistema Nacional de Transplantes deverão fornecer le
itos, equipes médicas e demais recursos, desde que dis
poníveis, para operação de transplante sempre que hou
ver órgão para doaçã~ ao paciente em melhor colocação
no Sistema de Lista Unica.

Parágrafo único. Os gastos decorrentes de trans
plante em condições excepcionais serão ressarcidos pelo
Poder Público, podendo ser estabelecidos sistemas de
compensação de número de leitos entre os hospitais e a
administração do Sistema Único de Saúde.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001 . - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

·PROJETO DE LEI N°1.161-B, DE 1999
(Do Sr. Inácio Arruda)

Institui o dia 20 de julho como Dia
Nacional do Inventor e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação (Relator: Deputado Ademir Lucas); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela injuridicidade (Relator:
Deputado Mendes Ribeiro Filho).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 9-9-99



"PROJETO DE LEI QUE INSTITUI DIA
NACIONAL DE DETERMINADA CLASSE
PROFISSIONAL É INJURíDICO."

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2000.

Deputado Mendes Ribeiro Filho
Relator

Ante o exposto, nosso voto é pela injuridicidade
do Projeto de Lei nO 1.161, de 1999, restando prejudi
cados os demais aspectos pertinentes a esta Comis
são.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela injuridicidade do Projeto de Lei n°
1.161 -A/99, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Mendes Ribeiro Filho.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presiden
tes, Alceu Colfares, Aldir Cabral, André Benassi,
Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer,
Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coru
ja, Fernando Gonçalves, Geraldo Magela, Ibrahim
Abi-acke', lédio Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima,
José Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio,
Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domin
gos, Nelson Otoch, Nelson Trad, Paes Landim, Pau
lo Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Ro
land Lavigne, Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, ViI-.
mar Rocha, Zulaiê Cobra, Átila Lins, Bispo Wander
vai, Claudio Cajado, Domiciano Cabral, Edir Olivei
ra, Luis Barbosa, Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis e Ri
cardo Rique.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. _
Deputado Inaldo Leitão, Presidente
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grou aprovação unânime, nos termos do parecer do PROJETO DE LEI.N°2.966-B, DE 2000
ilustre relator, Deputado Ademir Lucas. (Do Sr. Ralnel Barbosa)

A matéria vem, agora, a esta Comissão, para Denomina a subestação de energia
exame de sua constitucionalidade, juridicidade e téc- elétrica do Linhão Norte-Sul da Eletro-
nica legislativa, na forma do art. 32, 111, a, do Regi- norte, situada no Município de Miracema
mento Interno. do Tocantins, de "subestação Delfino

É o relatório. Araújo Macedo"; tendo pareceres: da Co-
11 - Voto do Relator missão de Ed~cação,Cultura. e ~esporto,

. . pela aprovaçao, com substitutivo (rela-
Em que pese ao nob~e propósito do seu eml- tor:Deputado Luís Barbosa); e da Comis-

nente autor, Deputado InáCIO Arruda, o present~ pro- são de Constituição e Justiça e de Reda-
)e!o?~ I.ei não pode prosp~rar, em fac~ de m?n1f.est~ ção, pela constitucionalidade, juridicida-
InJundlcldade, a teor da Sumula ?a Junsprud~ncla n de e técnica legislativa deste e do substi-
4 desta CCJR, vazada nos seguintes termos. tutivo da Comissão de Educação, Cultura

e Desporto (relator: Dep. Freire JÚnior).
(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E DESPORTO; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,11)

Projeto inicial publicado no OCO de 23-5-00
- Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto

publicado no OCO de 24-5-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.966/00

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Reg~

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 2(}6-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

sala da Comissão, 26 de junho de 2001 . - Suely
Santos e Silva Martins, Secretária Substituta.

I - Relatório
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Depu

tado Rainel Barbosa, que tem como escopo dar a deno
minação de "Subestação Delfino Araújo Macedo" à su
bestação de energia elétrica do Linhão Norte-Sul da .Ele
tronorte, situada no Município de Miracema do TocantinS.

Em sua justificação, o ilustre autor aponta a im
portância para um país de reconhecer e respeitar os ci
dadãos que com o seu esforço contribuíram para o en
grandecimento e a melhoria de vida de toda população.



- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.627-A/2000
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-
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Argumenta que uma das maneiras de se homenagear legislativa do Projeto de Lei nO 2.966-A/00 e do Substituti-
é batizando .obras públi~s e monume~tos com o nome vo da Comissão de Educação, Cuhura e Desporto, nos
de personalidades que ajudaram o Pais. termos do parecer do Relator, Deputado Freire Júnior.

Destaca a importância do Senhor Delfino Araújo Ma- Participaram da votação os Senhores Deputa-
cedo para a população tocantinense. Ressaha que este dos: Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho,
"homem bravo e destemido, por meados de 1940, atraves- Robson Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes,
sava, em lombo de buno, mais de trezentos quilômetros, Alceu Coliares, Aldir Cabral, André Benassi, Augusto
apenas para comparecer às sessões da Câmara Munici- Farias, Bispo ~C?drigues, Cezar Schirm~r, Coriolano
pai de Araguacema, município ao qual Miracerna do To- Sales, Dr. AntOniO Cruz, Fernando. CoruJ.a, Fernan~o
cantins ainda então denominada de Miracema do Norte Gonçalves, Geraldo Magela, Ibrahlm Abl-ackel, lédlo
na condição de distrito era subordinada." Foi vereador elei~ Rosa" Jaime M~rtins, Jarbas Lima.. José Dirceu, J~sé

. .' . . . Genomo, Jose Roberto Batochlo, Marcos Rollm,
to por. se~ legl~~turas ~ o pnnc~1 responsavel pela Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nélson
emanclpaçaopollt~ca~eMlrace~,alndanoa~o~e 1948. Otoch, Nélson Trad, Pães Landim, Paulo Magalhães,

De compet~~cla .concl~slva das c0rT!lssoes per- Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne,
m~n:ntes, a mater~a fOI examinada, no mérit<:>, pela Co- Sérgio Caryalho, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Zula-
mlssao de Educaçao.. C~ltura e Desporto. F.ol ~provada iê Cobra, Atila Lins, Bispo Wanderval, Cláudio Caja-
nos termos de substitutiVo que teve por obJetiVO tornar do, Domiciano Cabral, Edir Oliveira Luís Barbosa
rr.'ais clara a re.~ação do art. 1° e suprimir o art. 2°, con- Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis e Ricard~ Rique. '
slderado repetitivo. , Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. -

Decorrido o prazo regimental neste Orgão Técni- Deputado Inaldo Leitão Presidente.
co, não foram a~resentadas emendas ao projeto. PROJETO DE LE; N<> 3.627-8, DE 2000

É o relatÓno. (Do Sr. Betinho Rosado)
11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ- Intr~u! m.odifi~ção no Plano N~~i~
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta nal de Vla.~ao, InclUindo trecho rodOVJa~IO
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se q~ es~lfl~a; tendo pareceres: da Comls-
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e ~ de Vlaçao e Transportes, pela ~prova-
técnica legislativa do Projeto de Lei nO 2.966, de 2000 e çao, com emenda (Relator: Dep. Joao Hen-
de seu substitutivo aprovado pela Comissão de Educa- rique); e da Comissão de Constituição e
ção, Cultura e Desporto. Justiça e de Redação, pela constitucionali-

As proposições atendem aos requisitos constitu- dade, juridicidade e técnica legislativa des-
cionais formais relativos à competência legislativa da te e da Emenda da Comissão de Viação e
União, às atribuições do Congresso Nacional e à inicia- Transportes (Relator: Dep. Jaime Martins).
tiva parlament~r. !am~émforam respeit~dasas demais (Às Comissões de Viação e Transpor-
normas constitucionaiS de cunho matenal. tes; e de Constituição e Justiça e de Reda-

No que se refere ao aspecto de juridicidade, há de se ção (art. 54) - Art. 24, 11)
afirmar que o projeto e seu substitutivo foram elaborados 'Projeto inicial publicado no DCD de 18-10-00
em conformidade com o ordenamento jurídico em vigor. (Parecer da Comissão de Viação e Transportes publicado

A técnica legislativa e a redação empregadas no no OCO de 16-8-01) _ _

texto das proposições nos parecem acertadas, estando PARECER DA COMISSAO DE CO~STITUIÇAOE
plenamente em acordo com o mandamento da Lei JUSTiÇA E DE REDAÇAO
Complementar n° 95, de 1998, que trata das regras de SUMÁRIO
elaboração das leis.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
n02.966, de 2000 e de seu Substitutivo, aprovado pela
Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. - De
putado Freire Jr., Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de COnstituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica



Na justificação, o Autor argumenta:

"Ao longo do tempo, núcleos de de
senvolvimento comercial, industrial e finan
ceiro surgem naturalmente exigindo rodovi
as adequadas para ligações imediatas de
transporte de carga e de passageiros. É o
caso, por exemplo, do trecho que liga o Mu
nicípio de Mossoró, pólo da Chapada do
Apodi, com o vale do Jaguaribe, a partir do
Município de Tabuleiro do Norte, no Ceará.

Ocorre que hoje as estradas que ligam
essas duas regiões - pólos de desenvolvi
mento da agricultura irrigada no Nordeste não
são pavimentadas e ficam intransitáveis du
rante o período das chuvas. Fora da estação
chuvosa, percorrer o trecho é uma aventura
absolutamente sem segurança. É inconcebí
vel que essas duas regiões-pólos estejam
quase incomunicáveis, aumentando, assusta
doramente, as despesas de transporte.

Torna-se necessário, portanto, integrar e
potencializar o desenvolvimento de ambas as
regiões com o término da construção desse
trecho da RN-014 a partir da cidade de Jucuri
- RN, até 33 quilômetros de extensão na divi
sa entre os Estados do Rio Grande do Norte e
do Ceará, e da divisa até a rodovia BR-116,
após o cruzamento com a rodovia CE-358,
com mais de 46 quilômetros de extensão."

E aduz:
"Para viabilizar a obra, torna-se indis

pensável a inclusão do referido trecho de 79
quilômetros de extensão no Plano Nacional
de Viação. Destacamos que o item 2.1.2 do
Anexo PNV, ao determinar condições para
que um trecho rodoviário venha a integrar o
Sistema Rodoviário Nacional, dispõe na alí-
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terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das nea c: "ligar em pontos adequados duas ou
Comissões, prazo para recebimento de emendas a partir mais rodovias federais"."
de 1°-10-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não
foram apresentadas emendas ao projeto. A Comissão de Viação e Transportes manifes-

ta-se pela aprovação do projeto, nos termos da emenda
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2001. - Re- que lhe foi oferecida, com o objetivo de substituir, no seu

jane Salete Marques, Secretária. art. 1°, a expressão "Sistema Rodoviário Nacional" pela
1- Relatório expressão "Sistema Rodoviário Federal".

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Deputado Esgotado o prazo regimental, não lhe foram ofe-
Betinho Rosado, visando a introduzir a~eração no Plano recidas emendas nesta Comissão.
Nacional de Viação aprovado pela Lei n05.917, de 10de É o relatório.
setembro de 1973, para incluir no Sistema Rodoviário 11 _ Voto do Relator
Nacional os seguintes trechos: I - Rodovia RN-014, en-
tre Jucuri - RN, no entroncamento com a BR-405, e a De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
divisa RNlCE; e 11 - Rodovia CE-266, entre a divisa Regimento Interno, cabe a Comissão de Constituição
CElRN e o entroncamento com a BR-116. e Justiça e de Redação analisar o projeto e a emenda

da Comissão de mérito sob os aspectos de constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Analisando-os à luz do ordenamento jurídi
co-constitucional, verifica-se estarem observados os
dispositivos constitucionais pertinentes à competên
cia da União para legislar sobre o assunto (arts. 22,
inciso XI, e 48, caput) e à legitimidade da iniciativa
(art. 61, caput).

Sob os demais aspectos, nada impede a normal
tramitação do projeto.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, boa
técnica legislativa do Projeto de Lei n03.627, de 2000.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa do Projeto de Lei n° 3.627-A/00 e da
Emenda da Comissão de Viação e Transportes, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Jaime Martins.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho, Rob
son Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aldir Cabral, André Benassi, Augusto
Farias, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Fernando
Gonçalves, Geraldo Magela, Ibrahim Abi-ackel, lédio
Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Dirceu, José
Genoíno, José Roberto Batochio, Marcos Rolim,
Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Roland Lavigne,
Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Zula
iê Cobra, Átila Lins, Bispo Wanderval, Claudio Caja
do, Domiciano Cabral, Edir Oliveira, Luis Barbosa,
Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis e Ricardo Pique.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves .. o ••••••••••••••••• PMDB



Roberto Balestra ?PB
Ronaldo Caiado ?~L

Vilmar Rocha , , ?:L
zé Gomes da Rocha ?MDB

Mato Grosso do Su1
Dr. Antonio Cruz .. PMDB
João Grandão , P~

Ka~uel Vit6r~o P~

Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelso~ Trad '" .PTB
?edro Pedrcssian PPB
Walde~ir Moka Pt1DB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Ca~argo P5DB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani , ?SDB
Basílio Villani ?SDB
Ch~co da Princesa ?5DB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha PT
?lávio Arns PT
G~stavc Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
:ris Sim6es '" .PTB
:vanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez. '" '" .PTB
José Janene PPB
Lucia~o Pizzat~o PFL
Luiz 2arlos Hauly ,. '" .P5DB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Michelecto PMDB
Ne:son Meurer PP3
Od~lio Balbinotti PSDB
Ol~veira Filho P~

Osmar Serraglio PMDB
?aére Roque PT
Ricardo Barros PP3
Rubens Bueno PPS
Santos Filho _ PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
A~tônic Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edin~o Bez PMDB
Edison Andr~r.o PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva _.. PFL
Eugo Biehl PPB
João Matos _ PMDB
João pizzolat-:i PPB
Luc~ Choinacki PT

?au~o Gouvêa PF~

?edro Bitter.court PF~

Renato Vianna p~mB

Serafim Venzon PDT
vice~te Caropreso PSDB

~o Grande do Su1
Adão ?retto P'I
Airton Dipp '" PDT
Alceu Ccllares PDT
Ar~a Corso P'I
Augus~o Nardes PPB
Cezar Schirmer ,PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
oarcísio ~ercr-di PMDB
Edir Oliveira., PTB
Enio Bacci PDT
Esther G~ossi PT
Ezidio ?inhei~o PSB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Ger~ano ~igotto. '" PMDB
Henrique Fontana PT
Jarbas Lima _ , P?B
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim P'I
Mendes Ribeiro Filho '" PMDB
Nelson ~archezan PSDB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi P'I
Osmar Ter~a, P~B

Osvaldo Biolc~i PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PES
Telmo Kirst PPB
Veda Crusius , .PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abllio
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, PSL)

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

Bloco (POT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

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

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
Mattos Nascimento (Licenciado) (PST)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Ricardo Izar
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
Kátia Abreu
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
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
1 vaga

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darclsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt
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 Gabrielli
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
Eunúcio Oliveira
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurllio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Pinheiro Landim
2 vagas

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Roland Lavigne

PT

Ezldio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bittar (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gílmar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso

Adão Pretlo
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Jaques Wagner
Paulo Delgado



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 Rodolfo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themlstocles Sampaio
Wagner Rossi

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 (POT, 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 li, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice'Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreíras 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
Léo Alcântara

Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro

Odflio Balbinotti
Ricardo Ríque

Sampaio Dória
Wilson Santos

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
1° Vice·Presidente: Tilden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDS)
3° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Aldi r Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha
1 vaga

Bloco (PFL, PST)
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 (Licenciado)
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Pedro Biltencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

João Colaço
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa

PMOB PMDB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anfbal Gomes

Freire Júnior
Mauro Lopes



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Max Rosenmann
Pedro Pedrossian (PPB)

Silas Brasileiro

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Luciano Zica

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

Djalma Paes Evandro Milhomen
PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (POT, PP5)

Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, pedoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziottin

Bloco (PL, P5L)

Socorro Gomes (PCdoB) Lincoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, 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 (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
2 vagas

Freire Júnior
Maurflio Ferreira Uma

Osmar Terra
2 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

PMOB

Bloco (PFL, P5T)

Bloco (P50B, PTB)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

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

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

Suplentes

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha (PL)
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
1 vaga

PMOB

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Adolfo Marinho
Danilo de Castro
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia (Licenciada)

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves Marcelo Teixeira Luiz Eduardo Breenhalgh
José índio Norberto Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga 1 vaga Padre Roque

PT PPB

Clovis IIgenfritz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
Iara Bernardi Fernando Ferro José Unhares

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

De Velasco (PSL)
José Janene



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Bloco (P5B, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo BallaZar

Bloco (POT, PP5)

Almeida de Jesus

Bloco (PL, PSL)

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

Regis Cavalcante

Cabo Júlio

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
10 Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
20Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
30Vice-Presidente: Celcila Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
10 Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
20Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
30Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (P50B, PTB)

Suplentes

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Clovis Volpi
Fernando Gonçalves

Udia Quinan
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Alex Canziani
Arthur Virgflio
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Osório Adriano
Rubem Medina

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
2 vagas

Bloco (PFL, PST)

PMOB

PT

Affonso Camargo
Badu Picanço

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Ricardo Ferraço

Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Armando Monteiro
Elcione Barbalho

Waldemir Moka
2 vagas

Celcila Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gaslão 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

PMOB
Jonival Lucas Junior

Luiz Biltencourt
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
Virgflio Guimarães

Aloizio Mercadante
Carlito Merss

Ricardo Berzoini
Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

PPB
Delfim Netto Augusto Nardes
João Pizzolatti Luiz Fernando

Bloco (P5B, pedoB)

Givaldo Carimbão Herculano Anghinetti (PPB)

Bloco (POT, PPS)

Wolney Queiroz Clementino Coelho

Bloco (PL, P5L)

Paulo José Gouvêa Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (POT, 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



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

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 Anlbal
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

Presidente: Wellington Dias (PT)
10 Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
TItulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Mussa Demes
Pauderney Avelino

PMOB

Armando Monteiro
Germano Rigotlo
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

PT

Darci Coelho
Euler Ribeiro

Marcos Cintra
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano

Paulo de Almeida

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

João Caldas (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
Paulo de Almeida
2 vagas

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho (Licenciado)

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

PMOB

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

PT

Bloco (PSB, PCdoB)

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior
Max Rosenmann (PMDB)

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Delfim Netto
Eni Vollolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

PPB
Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgrlio Guimarães

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas Gonzaga Patriota
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

João Eduardo Dado (PMDB) Emerson Kapaz
Pedro Eugênio Rubens Furlan

Bloco (POT, PPS)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)1

Regis Cavalcante

Medeiros
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (Licenciado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSOB)
1°Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
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 Feijó
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bittencourt

Yvonlton Gonçalves

PMDB

Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

PMOB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro (PSDB)
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

KátiaAbreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

Bloco (PSB, pedoB)

José Carlos Aleluia (PFL) Jandira Feghali

Bloco (POT, PPS)

Antonio Feijão (PSOB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Uma
Rose de Freitas (PSDB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

PT

PPB

Anfbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Bittar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darclsio 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 Linhares

PT

PPB

Dr. Antonio Cruz
Euler Morais

Jonival Lucas Júnior
Jorge Pinheiro

Marcelo Castro
Waldemir Moka

2 vagas

Ana Corso
Luci Choi nacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Almerinda de Carvalho
Ezidio Pinheiro (PSB)

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

Airton Dipp
Clementino Coelho

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB) Bloco (PSB, pedoB)

Eber Silva (PST)
Bloco (PL, PSL) Jandira Feghali

José Aleksandro Philemon Rodrigues Bloco (PDT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, 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: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)

1° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

Elias Murad (PSDB)
José Egydio

Pimentel Gomes (PPS)
Sem Partido

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinelti (PPB)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
IIdefonço Cordeiro
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis

Candinho Mattos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Viltorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PL, P5L)

Bloco (POr, PP5)

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Cabo Júlio
João Tola (PPB)

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Lima
Osmar Terra

1 vaga

PT

Pedro Celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

PPB

PMOB

Bloco (PFL. PST)

Antônio Carlos Konder Reis
Francistônio Pinto

tédio Rosa
Luiz Moreira

Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

Bloco (PL. P5L)

Bloco (PDT. PPS)

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Philemon Rodrigues
Robério Araújo

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

Asdrubal Bentes
Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Alcione Athayde
Eduardo Campos

Almeida de Jesus

Eurfpedes Miranda

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada

Dino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Arnaldo Faria de Sá
Odelmo Leão

1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

PT

PPB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Vivaldo Barbosa

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Antônio Carlos Konder Reis
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT) ,
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Lino Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Alexandre Santos
Candinho Maltos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

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
PTN

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

José de Abreu

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
1° Vice-Presidente: Eurfpdes Miranda (PDT)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Suplentes

Airton Roveda
Alex Canziani

Bloco (PSOB, PTB)

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

Affonso Camargo
Basflio Villani



Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Edison Andrino
Eunfcio OliVeira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigotto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Uma

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Pizzatto

Ney Lopes
Robson Tuma
Vilmar Rocha

José Genorno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vittório Medioli

PMOB

PT

Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Uns
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz NonO
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia
1 vaga

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Nair Xavier Lobo
1 vaga

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Euler Ribeiro
João Ribeiro (Licenciado)

Kátia Abreu
Luisinho

Sérgio Barcellos

PT

PPB

PMDB

Bloco (PSOB, PTB)

TItulares

Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes
1 vaga

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Uns
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Pastor Amarildo
1 vaga PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Uncoln Portela (PSL)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (POT, PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Eurrpedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bitlar Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Robério Araújo José Aleksandro Bloco (POT, PPS)

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998 /6999 e 6970 Fax: 318-2145

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens FurJan

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo 11, 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)
~ Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Cabo Júlio
De Velasco

Bloco (PL, PSL)

Mattos Nascimento (licenciado) (PST)
Robério Araújo

Autor: Mesa Diretora

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Proposição:

Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Oloch
Sérgio Reis

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neiva Moreira (POT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares



Titulares

Antônio Jorge
Bonifácio de Andrada
Feu Rosa
João Castelo
Udia Quinan
Márcio Matos
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Edir Oliveira
Luiz Ribeiro

Osmânio Pereira
Sebastião Madeira

Sérgio Reis
Veda Crusius

2 vagas

Avenzoar Arruda
João Paulo
Professor Luzinho

Almerinda de Carvalho
Edmar Moreira
Pastor Amarildo

PT

PPB

Fernando Ferro
Geraldo Magela

Maria do Carmo Lara

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Secretária: Cláudia Braga T. De Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefone: 318-7958/318-7959 Fax: 318-2889

Gerson Gabrielli
Jaime Martins
José Thomaz Nonõ
Ney Lopes
Pedro Bittencourt
Rodrigo Maia

Armando Monteiro
Benito Gama
Gastão Vieira
João Colaço
João Magalhães
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)

PMDB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
Luiz Durão

Zezé Perrella

Anlbel Gomes
Jorge Pinheiro

Jurandil Juarez
Laire Rosado
Teté Bezerra

1 vaga

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Pompeo de Mattos
Ricardo Ferraço

Lincoln Portela

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Haroldo Lima
Sérgio Novais

Fernando Coruja
Regis Cavalcante

Eujácio Simões



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1 vaga

Suplentes

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

Autor: Senado Federal

Lincoln Portela

PHS

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PDT. PPS)

José Roberto Batochio
Márcio Biltar

Pompeo de Maltos (PDT)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB. PTB)

PMDB

Proposição: PEC n° 53/99

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 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"

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Robério Araújo

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11- Pavimento Superior. sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice·Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice·Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

Suplentes

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

6 vagas

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Kátia Abreu

Paulo de Almeida
Pedro Biltencourt
Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia (licenciado)
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

PT

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Uno Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Jorge Pinheiro
José índio
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N" 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Proposição: PEC 3/99 Autor: Paulo Octávio e Outras
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

PPB

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho
1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida
1 vaga

2 vagas
PT

Aloisio Mercadante Geraldo Magela



Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

João Coser
José Pimentel

Luiz Biltencourt

PFL

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

PPB

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

Bloco (PSB, PCdoB)
2 vagas

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
Ildefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz NonO
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Pedro Eugênio
Salomão Gurgel

Bloco (PDT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Bloco (PL, PSL)

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

PT

Jorge Biltar
3 vagas

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcello PPB

Milton Temer (PT)

PV

Wellington Dias (PT)

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318·8783 Fax: 318·2140 Enio Bacci

PDT

Serafim Venzon

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)
Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

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

Carlos Dunga

Pedro Eugênio (PPS)

PV

Bloco (PSDB, PTB)

Anivaldo Vale

Clementino Coelho (PPS)

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"

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feij6

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

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado



Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João ~olaço

José Indio
Moacir Michelelto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

3 vagas

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezldio Pinheiro

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos

2 vagas

PMOB
6 vagas

PT

3 vagas

PPB

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Márcio Bittar
1 vaga

Bloco (PL. PSL)

Bispo Rodrigues

1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Márcio Matos
Paulo Feijó
Sérgio Barros

Bloco (PFL, PST)
Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Santos Filho
Werner Wanderer

PMOB
Anfbal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Roland Lavigne

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque

PPB

Dilceu Sperafico
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
Tânia Soares

Suplentes

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas

Costa Ferreira
Expedito Júnior

Neuto Lima
Osvaldo Coelho

Pedro Bittencourt
Pedro Irujo

Norberto Teixeira
5 vagas

Henrique Fontana
Jorge Bittar
Luiz Sérgio

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heinze

Salomão Cruz

Gonzaga Patriota
1 vaga

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145,11,

E § 20 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC nO 222/00
Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Autor: Juquinha e outros

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PTN

José de Abreu

João Sampaio
1 vaga

José Aleksandro

1 vaga



Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo" - Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO 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"

Neivé:! Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Autor: Senador Federal e
Outros

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"
Autor: Poder Executivo

Suplentes

Proposição: 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 (P FL)

Titulares

Suplentes

João Leão (PPB)
Uno Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Proposição: PEC 254/00

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares

Bloco (PFL, PST) Bloco (PSOB, PTB)

Ariston Andrade
Darci Coelho
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

PMDB

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Kátia Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Bloco (PFL, PST)
Geovan Freitas
Marcelo Castro
Murilio Ferreira lima
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra

PT

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)

Norberto Teixeira

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

PPB

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

PMDB

Alberto Fraga
5 vagas

PT

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 vagas



Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PT

Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

Agnaldo Muniz
Eurfpedes Miranda

Bloco (PDT, PPS)

Airton Cascavel
Giovanni Queiroz

PPB

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Bloco (PL, PSL) PDT

Oscar Andrade Robério Araújo João Sampaio Olimpio Pires

PTN Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

José de Abreu 1 vaga

Philemon Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° a08-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

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428 f 318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Suplentes

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

Autor: Senado Federal

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto JeHerson

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: PEC 281/00

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

6 vagas

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

PFL
Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro

AntOnio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga



Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Átila Lins
Chico Sardellí
Jairo Carneiro
José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

PFL

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Relator: Delfim Netto (PPB)

Titulares

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Átila Lira
Basilio Villani
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Nelson Marchezan

Suplentes

Augusto Franco
José Múcio Monteiro

Nelson Trad
Saulo Coelho

Zila Bezerra
3 vagas

PT

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

PPB

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

PDT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

João Paulo
3 vagas

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Fernando Coruja

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigotto
João Henrique
Milton Monti
Pedro Novais

Clovis IIgenfritz
Dr. Rosinha
Pedro Eugênio

Almir Sá
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

Aldir Cabral
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Luiz Barbosa

Osório Adriano
Pedro Fernandes

PMDB

Antônio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

PT

José Pimentel
Ricardo Berzoini

1 vaga

PPB

Felter Júnior
2 vagas

Bloco (PSB, pedoB)

2 vagas

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Bloco (PDT, PPS)
Ibrahim Abi-Ackel (PPB) 1 vaga

José Roberto Batochio
Pimentel Gomes

Neiva Moreira
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR ART. 84 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PHS

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDS)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Pavimento superior, sala 165-B
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Proposição: PEC 407/01 Autor: Poder Executivo
Roberto Argenta 1 vaga



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: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PPS

1 vaga

Fax: 318·2140

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Pastor Valdeci Paiva

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Paulo José Gouvêa

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Eleione Barbalho
Moacir Micheletlo

5 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

B. Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Carlos Dunga
Franeistônio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Adão Pretto
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Pompeo de Mattos

PFL
PFL

Gervásio Silva Eliseu Resende Carlos Alberto Rosado

José Carlos Coutinho Jorge Khoury Cleuber Carneiro

José Mendonça Bezerra Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja

Luis Barbosa Mussa Demes João Carlos Bacelar

Milton Barbosa Paulo Magalhães José Carlos Aleluia

Paulo Marinho Pedro Fernandes Pauderney Avelino

Zezé Perrella Roberto Brant (Licenciado) Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PT PMDB

João Grandão Antônio do Valle Barbosa Neto

Marcos Afonso Armando Monteiro Edinho Bez

2 vagas Germano Rigotto Gastão Vieira
José Priante José Chaves
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 2 vagas

PPB 1 vaga

Augusto Nardes PSDB
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

Antonio Kandir Alberto Goldman1 vaga
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia

PDT
Luiz Carlos Hauly Basflio Villani
Mareio Fortes Inaldo Leitão

Fernando Coruja Nilo Coelho Manoel Salviano
Ricardo Ferraço Silvio Torres



Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Felter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

PT

PPB

PTB

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgllio Guimarães

1 vaga

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Babá
Nilson Mourão

Almir Sá
Luiz Fernando

Giovanni Queiroz

PT

PPB

POT

2 vagas

João Tota
Salomão Cruz

Eurfpedes Miranda

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Eurfpedes Miranda
1vaga

Eduardo Campos

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Sérgio Miranda

Robério Araújo

Renildo Leal (PTB)

Bloco (Pl, PSL)

José Aleksandro

PHS

Francisco Rodrigues (PFL)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067 1318-7055

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

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."

Autor: Sérgio Carvalho e Outros Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Proposição: RCP 2/99

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Proposição: RCP 5/99

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Basilio Villani
Júlio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Veda Crusius

Alex Canziani
Clovis Volpi

Léo Alcântara
Saulo Coelho

Bloco (PMOB, PST. PTN)

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

PFL

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

PMDB

Lamartine Posella
Marcelo Barbieri
Roland Lauigne

Luiz Durão
Neuton Lima

1 vaga

João Eduardo Dado
2 vagas



PT PT

Iara Bernardi
Ricardo Berzoini

José Pimentel
Teima de Souza

Avenzoar Arruda
João Coser

Fioravante
1 vaga

PPB PPB

Celso Russomanno
Cunha Bueno

Wagner Salustiano
1 vaga

Augusto Nardes
Luiz Fernando

José Janene
Simão Sessim

Kincas Mattos

Bloco (P5B, PCdoB)

Aldo Rebelo
Bloco (P5B, PCdoB)

Paulo Ballazar Gonzaga Patriota

Bloco (PDT, PP5)

João Eduardo Dado (PMDB) João Herrmann Neto
Regis Cavalcante

Bloco (POT, PP5)

Pompeo de Mattos

Bloco (PL, P5L)

Bispo Wanderval De Velasco
Magno Malta

Bloco (PL, P5L)

Eujácio Simões

PTN
PV

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"

Proposição: RCP 15/95 Autor: Augusto Nardes e outros
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)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Bloco (P50B, PTB)

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 (PSOB)

Titulares Suplentes

Fax: 318-2182

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Autor: Milton Temer e Outros

Tânia Soares (PCdoB))

Proposição: RCP 21196

Geraldo Magela (PT)

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8786

Alberto Goldman
Oanilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

1 vaga

Fax: 318-2182

José de Abreu

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151·B
Telefone: 318-8436

Bloco (P50B, PTB)

Augusto Franco
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Clovis Volpi
Eduardo Seabra

Luiz Ribeiro
1 vaga

João Carlos Bacelar
Paes Landim
Pedro Bittencourt

Bloco (PFL, P5T)

Ney Lopes
Paes Landim

Rubem Medina

Bloco (PFL, P5T)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

PMOB

Cleuber Carneiro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Gustavo Fruet
Rita Camata
Wagner Rossi

PMOB

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

João Henrique
José Borba

1 vaga
PT



Ivan Valente
Milton Temer

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Haroldo Lima

José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

João Tota
Ricardo Barros

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

PMDB

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
1 vaga

PT

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

.4 vagas

Babá
Ivan Valente

Bloco (PDT, PPS)

Nelson Proença (PMDB) José Roberto Batochio

PPB

João Tota
Luiz Fernando

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus

PTN

José de Abreu

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429

João Caldas

1 vaga

Fax: 318-2182

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Socorro Gomes

Neiva Moreira

José Aleksandro

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA pOLíTICAS

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

PHS

Pompeo de Mattos (PDT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

1 vaga

Fax: 318-2182

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

Bloco (PSDB, PTB)

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Proposição: RCP 23/96

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)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Sílas Câmara
Zenaldo Coutinho

Suplentes

Armando Abllio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio CaNalho
Zila Bezerra

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anrzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel FeijÓ
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Bloco (PFL, PST)
Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Uma

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas



PMOB Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)

Coriolano Sales Gastão Vieira
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)

João Colaço Jorge Pinheiro 2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)

Jorge Alberto Laire Rosado 3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

Jorge Wilson Osmar Serraglio Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Mendes Ribeiro Filho Paulo Lima Titulares Suplentes
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Olavo Calheiros PFL

1 vaga Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra
Euler Ribeiro Lavoisier Maia
Francisco Garcia Luciano Pizzatto

PT Joel de Hollanda Pedro Pedrossian

João Paulo Dr. Rosinha Santos Filho Ronaldo Caiado

José Dirceu Geraldo Magela Vic Pires Franco Sérgio Barcellos

Milton Temer José Genofno José Carlos Fonseca Jr. 1 vaga

Nilmário Miranda Virgflio Guimarães
PMOB

PPB Henrique Eduardo Alves (Licenciado) Maria Elvira

Antonio Joaquim Araújo Nelson Meurer Jorge Pinheiro 5 vagas

Gerson Peres Simão Sessim Luiz Biltencourt

Romel Anizio 2 vagas Olavo Calheiros

Wagner Salustiano Pinheiro Landim
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima Aldo Rebelo
José Antonio Almeida Alexandre Cardoso

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio Dr. Hélio
Márcio Bittar Rubens Bueno

PSDB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz NonO (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Viltorio Medioli

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Roberto Argenta

Bloco (PL, PSL)

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

PHS

Régis Cavalcante (PPS)

PT

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, P8L)

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: Valdivino Tolenlino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNALíSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB

José Carlos Martinez
1 vaga

POT

Neiva Moreira

Clementino Coelho (PPS)

Bispo Rodrigues

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

Agnaldo Muniz (PPS)

Jandira Feghali

Bispo Wanderval

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros Secretário: Valdivino Tolentino Filho



Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, pedoB)

Pedro Valadares

Fernando Coruja

Ojalma Paes

Proposição: Autor: Presidente

Titulares

PFL

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

Lincoln Portela

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

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"

De Velasco

Suplentes

Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

PMOB
Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo

Albérico Filho
Freire Júnior
Osmar Serraglio
Renato Vianna
2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

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 Suplentes

PFL
PSOB

Gilberto Kassab

Arthur Virgflio Adolfo Marinho Paulo Braga
Paulo MarinhoBonifácio de Andrada Alberto Goldman
Paulo OctávioJoão Almeida Antonio Carlos Pannunzio

Marcio Fortes Arnaldo Madeira Robson Tuma

Nelson Marchezan Jutahy Junior Ursicino Queiroz

Zulaiê Cobra Luiz Carlos Hauly Wilson Braga

PT
Gustavo Fruet

Geraldo Magela Gilmar Machado Milton Monti

João Paulo José Genorno Norberto Teixeira

Professor Luizinho Paulo Delgado Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves1 vaga Virgllio Guimarães
1 vaga

PPB Anivaldo Vale

Arnaldo Faria de Sá 3 vagas
Helenildo Ribeiro
João CasteloHerculano Anghinetti
Max RosenmannJosé Unhares
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PTB

Eduardo Seabra Wallrido Mares Guia
Fernando Gonçalves

Dr. Rosinha
Fernando Ferro

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

PMOB

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

PS08
José de Abreu (PTN)

Maria Abadia (Licenciada)
Paulo Mourão

3 vagas

PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli



Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7060

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta
Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

PPB

PTB

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Pompeo de Mattos

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

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)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Djalma Paes

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo Maia

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Elíseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
~ Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basilio Villani (PSDS)

Titulares Suplentes

Eujácio Simões

Enio Bacci

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma

PFL

PMOB

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Junior
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

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

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Bloco (PSOB, PTB)



"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Uma (PFL)

Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)

Badu Picanço Expedito Júnior
Basflio Villani Fernando Gonçalves
Clovis Volpi Itamar Serpa
João Almeida Jovalr Arantes
Luiz Antonio Fleury Juquinha
Márcio Fortes Nicias Ribeiro
Roberto Jefferson Paulo Feij6
Vitt6rio Medioli Rodrigo Maia (PFL)

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli Ildefonço Cordeiro
Eliseu Resende Luis Barbosa
Gervásio Silva Mussa Demes
Joel de Hollanda Paulo Marinho
José Carlos Aleluia Paulo Octávio
Moreira Ferreira Werner Wanderer

PMDB

Antônio do Valle Armando Monteiro
Fernando Diniz Edinho Bez
José Borba Gastão Vieira
José Priante Salatiel Carvalho
Paulo Lima 2 vagas
Waldemir Moka

PT

Carlos Santana Fernando Ferro
Jaques Wagner 2 vagas
Luciano Zica

PPB

José Janene Almir Sá
Pedro Pedrossian Roberto Balestra
Vadão Gomes Romel Anfzio

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima Sérgio Miranda
Miriam Reid 1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp João Hermann Neto
Pedro EUgênio Olimpio Pires

Bloco (PL, PSl)

João Caldas Eujácio Simões

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

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

Proposição: PEC 374/96

PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano 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

PDT

Enio Bacci

Autor: Senado Federal

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

Coriolano Sales (PMDB)



José Antonio Almeida Djalma Paes PP5

.Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

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 (PMDB, PST. PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Regis Cavalcante

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

PFL

PMOB

Ivan Paixão

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: 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

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)Bispo Wanderval

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

Hermes Parcianello
5 vagas

PSOB

PT

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga Wellington Dias

3 vagas

PT
4 vagas

POT

Miriam Reid Dr. Hélio PPB

Jandira Feghali

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Cunha Bueno
João Pizzolatli
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

PTB

Robério Araújo

Bloco (PL, P5L)

Philemon Rodrigues
Max Mauro
1 vaga

Renildo Leal
1 vaga



POT PT

Eber Silva Pompeo de Maltos Avenzoar Arruda 4 vagas
Márcio Matos (S. Par!.)
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga PPB

Antonio Joaquim Araújo Telmo Kirst

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Pedro Henry (PSDB) 2 vagas
Simão Sessim

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta
POT

PV
Fernando Zuppo Eber Silva

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Rubens Furlan

PV

Sérgio Novais

1 vaga

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)

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

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, 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

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Proposição: PEC 98/99

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

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

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL
Adauto Pereira

Gilberto Kassab
Kátia Abreu

Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

1 vaga

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
'ris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Armando Abflio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas



Claudio Cajado Cleuber Carneiro PFL
Euler Ribeiro Gilberto Kassab
Joaquim Francisco Jaime Fernandes Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Luciano Pizzatto José Carlos Aleluia Jaime Martins Francisco Garcia
Neuton Lima Laura Carneiro Marcondes Gadelha Paes landim
Santos Filho Mário Assad Júnior Paulo Magalhães Raimundo Santos

Ricardo Fiuza Werner Wanderer

PMDB
2 vagas 2 vagas

Darcfsio Perondi José Borba
José Borba 5 vagas PMDB
José índio
Ricardo Izar Gustavo Fruet Mauro Benevides
Saraiva Felipe Osmar Serraglio Nair Xavier Lobo
1 vaga Renato Vianna 4 vagas

Ricardo Izar

PT
Rita Camata
1 vaga

Ivan Valente Dr. Rosinha PSDB
Luciana lica Henrique Fontana Alexandre Santos André Benassi
Marcos Afonso Jaques Wagner Bonifácio de Andrada Feu Rosa

Helenildo Ribeiro José Militão
Inaldo Leitão Nelson Otoch

PPB João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
Dr. Benedito Dias Mário Negromonte (PSDB) PT

Eni Voltolini 1 vaga Iara Bernardi Fernando Ferro
Marcos Rolim Geraldo Magela
2 vagas José Pimental

Bloco (PSB, PCdoB) Waldir Pires

PPB
Alexandre Cardoso Paulo Baltazar Augusto Nardes Celso Russomanno
1 vaga 1 vaga Edmar Moreira 2 vagas

Wagner Salustiano

Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Bloco (PDT, PPS)

Fernando Coruja
Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Roberto Batochio

PTB

PDT

Fernando Gonçalves
1 vaga

Coriolano Sales (PMDB)

Ronaldo Vasconcellos José Egydio

PHS

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140

Rubens Furlan (PPS) Regis Cavalcante (PPS)
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

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"

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PPS

Airton Cascavel

Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes

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"



Suplentes

Marcos Rolim (PT)

Cesar Bandeira
Francisco Coelho

lldefonço Cordeiro
João Mendes

José Carlos Fonseca Jr.
Sérgio Barcellos

1 vaga

Autor: Eduardo Jorge e Outros

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Proposição: PEC 20/95

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li. Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-6874

Fernando Gabeira

PFL

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

ITitulares

7 vagas

Suplentes

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Bloco (PSOB, PTB)

PFL

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Pinheiro Landim
1 vaga

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzalto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Francisco Rodrigues
José Carlos Fonseca Jr.

Kátia Abreu
Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrella

1 vaga

Darc(sio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camata
1 vaga

PMDB

Cezar Schirmer
Germano Rigolto

Maria Elvira
3 vagas

PT
PSOB

Jorge Bittar
Professor Luizinho
2 vagas

4 vagas

PPB

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Dr. Hélio

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

POT

Luisinho

Gilmar Machado
João Paulo
José Genorno
Milton Temer

PT

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgllio Guimarães

.2 vagas

1 vaga

Marcos Cintra (PFL)

Bloco (PSB, pedoB)
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

Cunha Bueno
Fetler Júnior
Nelson Meurer

PPB

Augusto Nardes
Júlio Redecker (Licenciado)

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

Emerson Kapaz

PPS

Pedro Eugênio
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Fernando Gonçalves
Magno Malta



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Neiva Moreira

Haroldo Uma

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

POT

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

PV

1 vaga

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

Haroldo Lima
Pedro Valadares

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgflio Guimarães

PPB

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB. PCdoB)

Dja/ma Paes
Tânia Soares

Bloco (POT, PPS)

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"

PHS
Ariston Andrade (PFL) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140Proposição: PEC 57/99 Autor: João Leão e Outros

Pimentel Gomes
Wolney Queiroz

João Caldas

Clementino Coelho
Salomão Gurgel

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

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

B.Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feij6

2 vagas

Bloco (PFL. PST)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz NonO
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMOB

Albérico Filho
Antõnio do Valle

4 vagas

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

PFL

PMOB

PSDB

PT

PPB

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



Duilio Pisaneschi

PTB

1 vaga

Iara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

POT

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Gonzaga Patriota

Bloco (P5B, PCdoB)

1 vaga

Fetter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Aldo Arantes
1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Vanessa Grazziotin
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Emerson Kapaz Alceu Collares
Pompeo de Mattos Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

PV
Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Bloco (PSDB, 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 (PMDB)

Titulares

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo li, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

Proposição: PL 3.198/00 Autor: Paulo Paim
Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
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

Bloco (PFL, PST)

Bloco (P50B, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 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 ElOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

5uplentes

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatlo
Mário Assad Júnior

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Sitas Brasileiro

PT
Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro

Átila Lins
Cleuber Carneiro



Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Maria Abadia (licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de MaIos

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurílio Ferreira Lima
Osmar Terrai

PMOB

PT

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Almerinda de Carvalho
José Linhares
Pastor Amarildo

PPB

Carlos San tana
Manoel Vitório

Paulo Paim

3 vagas

PFL

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Part.)

Roland Lavigne (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (POT, PPS)
Alceu Collares Dr. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do CarmO Lara
Paulo Paim

PPB
Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

Angela Guadagni
Carlilo Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
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 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
TItulares Suplentes

Lincoln Portela

Fernando Gabeira

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia

PV

Bloco (PSOB, PTB)

Marcos de Jesus

1 vaga

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

POT

Fernando Coruja Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes Alcione Athayde

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Robério Araújo

PPS
1 vaga 1 vaga

PHS
Roberto Argenta 1 vaga

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,

QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO
PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE



CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar

Local: Anexo fi - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140Proposição: PL 2.186/96 Autor: Eduardo Jorge e

Fernando Gabeira

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.) 1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSOB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice·Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

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"

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PMDB

PFL
Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Suplentes

Alberto Fraga
Freire Júnior

Geovan Freitas
Luiz Biltencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Alexandre Santos
Or. Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feijó

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themrstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

PFL
Abelardo Lupion
Darci Coelho
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

PT
Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

Jaime Fernandes
José Carlos Coutinho

José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

Ivan Valente
João Grandão

Luciano Zica
1 vaga

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

PSOB
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSOS)
3 vagas

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

PPB

Bloco (PSB, pedoB)

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Fernando Coruja

Pedro Valadares

POT

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

Miriam Reid

Aldo Arantes

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

4 vagas

PPB

Pastor Valdeci Paiva

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim
PPS

Emerson Kapaz Rubens Furlan PTB

PHS Duilio Pisaneschi
1 vaga

2 vagas



POT

Fernando Coruja 1 vaga

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga Eurico Miranda
João Pizzolatti
Telmo Kirst

Augusto Farias
2 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa De Velasco Bloco (PSB, PCdoB)

PPS
Aldo Rebelo
Eduardo Campos

Agnelo Queiroz
1 vaga

Rubens Bueno Pedro Eugênio

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"

Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Luciano Bivar

Bloco (POT, PPS)

Rubens Bueno
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Proposição: PL 4.874/01 Autor: Silvio Torres e Outros PV

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator: Gilmar Machado (PT)

Titulares

Bloco (PFL, PST)

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Suplentes

1 vaga

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

PFL

PMDB

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

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 ~ 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

Clovis Volpi

Suplentes

Basilio Villani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó
Welinton Fagundes (PL)

2 vagas

6 vagas

Aldir Cabral
Chico Sardelli

Ildefonço Cordeiro (PSDB)
Joel de Hollanda

Luis Barbosa
1 vaga

PMOB

Darcrsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

Alex Canziani
Alexandre Santos
Félix Mendonça
Jovair Arantes
Léo Alcãntara
Pedro Canedo
Sérgio Reis
Silvio Torres

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PT
Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas



Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

Suplentes

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genofno

PSOB

PT

PPB

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

PTB

POT

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

PFL

PMOB

Átila Lins
Gervásio Silva

Ildefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Eur(pedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
PSOB

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Augusto Franco Affonso Camargo
Dr. Heleno Alberto Goldman

PPS João Almeida Carlos Batata
Jovair Arantes Léo Alcântra

Ayrton Xerêz (Licenciado) Regis Cavalcante Silvio Torres Nelson Otoch
Vicente Arruda Sérgio Carvalho

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874 PT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Fernando Ferro 4 vagas

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE João Paulo
Milton Temer

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999, Wellington Dias

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA PPB
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14 Gerson Peres Dr. Benedito Dias
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, Luiz Fernando Vadão Gomes



Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

PTB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Sérgio Novais

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

1 vaga

Josué Bengtson

Fernando Coruja

José Antonio Almeida

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sflvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

Dullio Pisaneschi

Ollmpio Pires

PSOB

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

PT

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

PPB
Francisco Silva (PST)

Júlio Redecker
Telmo Kirst

PTB

1 vaga

POT
1 vaga

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidenle: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basilio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Suplentes

Cláudio Cajado

Autor: Poder Executivo

1 vaga

Almeida de Jesus (Licenciado)

1 vaga
PV

Bloco (P5B, PCdoB)

Airton Cascavel

Eujácio Simões

Jandira Feghali

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

DOSSER~DORESPÚBUCOS,DOS

MIUTARES DA UNIÃO E DOS MIUTARES DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL

E DOS TERRITÓRIOS"

Ariston Andrade

PFL

Proposição: PEC 136199

Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares
Barbosa Neto

Cezar Schirmer
Darcfsio Perondi

Lamartine Poselia
Múcio Sá

Ricardo Izar

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

PFL

PMOB

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade



Corauci Sobrinho Expedito Júnior Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
José Carlos Aleluia Francisco Coelho Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
Luis Barbosa Lael Varella 1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
Mussa Demes Luiz Durão 2° Vice-Presidente:
Neuton Lima Pedro Fernandes

3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)Pedro Irujo Werner Wanderer
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

PMDB Titulares Suplentes

Armando Monteiro Armando Abllio
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Darcfsio Perondi Confúcio Moura Jaime Martins Luiz Durão
Jorge Alberto Salatiel Carvalho José Carlos Aleluia Nice Lobão
Osmânio Pereira (PSDB) 3 vagas José Thomaz NonO Paulo Braga
Osmar Serraglio Kátia Abreu Robson Tuma
1 vaga Luciano Castro Wilson Braga

PSDB Paes Landim 1 vaga
Alexandre Santos André Benassi
Carlos Mosconi B.Sá
Inaldo Leitão Fátima Pelaes PMDB
Luiz Carlos Hauly Mário Negromonte
Nelson Otoch Ronaldo Cezar Coelho Cezar Schirmer Freire Júnior
Veda Crusius 1 vaga Gastão Vieira Marçal Filho

Hélio Costa Osvaldo Biolchi

PT Jorge Alberto Osvaldo Reis
Jorge Wilson Philemon Rodrigues (PL)

Arlindo Chinaglia (Licenciado) Dr. Rosinha Ricardo Izar 1 vaga
José Pimentel Henrique Fontana
2 vagas Professor Luizinho

1 vaga PSDB
PPB

Herculano Anghinetti Edmar Moreira Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos
Nelson Meurer Jair Bolsonaro Helenildo Ribeiro Dr. Heleno
Pedro Corrêa Ricardo Barros Léo Alcântara Jutahy Júnior

Raimundo Gomes de Matos Uno Rossi

PTB
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Fernando Gonçalves AntOnio Jorge
José Carlos Elias Nelson Marquezelli PT

PDT
Geraldo Magela Henrique Fontana
3 vagas José Genofno

Fernando Coruja 1 vaga 2 vagas

João Caldas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) PPB

Jandira Feghali

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

PPS

Hugo Biel
Ibrahim Ab;-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMOB)

PTB

Gerson Peres
Romel Anlzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, P5L)

Pedro EUgênio 1 vaga
Walfrido Mares Guia
1 vaga

PDT

Eurfpedes Miranda

Almeida de Jesus (Licenciado)

Luiz Antonio Fleury
Sitas Câmara

Fernando Coruja

Paulo José Gouvêa



Bloco (PSB, 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

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

POT

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Dr. Evilásio (Licenciado)

Cabo Júlio

Emerson Kapaz

Neiva Moreira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO 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
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
30 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares Suplentes

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Suplentes

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

PFL

PSOB

PMOB

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu MudaJen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

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 Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares

Elias Murad
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Mário Negromonte

Osmânio Pereira
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
1 vaga

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PFL
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

PT
PMOB

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Orlando Fantazzini

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Carlos Dunga (PTB)
Edison Andrino
Freire Júnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

6 vagas



Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio

Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas

Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Candinho Mattos
Dino Fernandes (PPB)

Dr. Heleno
João Castelo

Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho

PT Bloco (PFL, PST)
Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB

4 vagas Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

PTB

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

PMOB

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

SaJatiel Carvalho
1 vaga

POT

Neiva Moreira Serafim Venzon PT

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara

Bloco (PSB, PCdoB) Professor Luizinho

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Paulo Baltazar 1 vaga
PPB

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)

Bloco (PSB, PCdoB)
Eujácio Simões

1 vaga

PPS

Cabo Júlio

Airton Cascavel

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

Dr, Benedito Dias
Felter Júnio

João Pizzolatti

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)
Olimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues

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

Proposição: PL 3846/00 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)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

1 vaga
PHS

Dajalma Paes (PSB)

Suplentes

Proposição: PL 2,763/00

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio

Alex Canziani
Antonio Cambraia Bloco (PSDB, PTB)



Alberto Goldman Alexandre Santos Presidente: Aeginaldo Germano (PFL)
Anivaldo Vale Antonio Feijão 1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
Chico da Princesa Fernando Gonçalves 2° Vice-Presidente: Marcos Aolim (PT)
Chiquinho Feitosa Iris Simões 3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)Eduardo Seabra Léo Alcântara
Feu Rosa Luiz Carlos Hauly Relator: Miro Teixeira (PDT)

Nelson Marchezan Luiz Piauhylino Titulares Suplentes
Nelson Trad Márcio Fortes

Bloco (PFL, PSn Bloco (PSDB, PTB)
Eliseu Resende Luis Barbosa

Nelson MarchezanFrancisco Rodrigues Paes Landim Luiz Piauhylino

Heráclito Fortes Paulo Gouvêa Vicente Caropreso Marisa Serrano

José Mendonça Bezerra Paulo Octávio Veda Crusius 1 vaga

Paulo Magalhães Ricardo Fiuza
Robson Tuma Vic Pires Franco

PMDB
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Albérico Filho José Chaves Coriolano Sales Jorge Pinheiro
Eunicio Oliveira José Priante Osvaldo Biochi Luiz Bittencourt
João Henrique Marçal Filho
Leur Lomanto Roland Lavigne
Olavo Calheiros 2 vagas PFL

Wagner Rossi Reginaldo Germano Laura Carnero
Robson Tuma Sérgio Barcellos

PT

Jair Meneguelli José Genofno PT

Ricardo Berzoini Orlando Fantazzini Marcos Rolim Nilmário Miranda
Teima de Souza Paulo Delgado

PPB
PPB

Cunha Bueno Augusto Nardes
Luis Carlos Heinze 1 vaga

Herculano Anghinetti Pedro Corrêa
Simão Sessim Simão Sessim PDT

Miro Teixeira Neiva Moreira
Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali Gonzaga Patriota Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares 1 vaga Pedro Valadares Agnelo Queiroz

Bloco (PDT, PPS) Bloco (PL, PSL)
Airton Dipp Airton Cascavel De Velasco Cabo Júlio
João Herrmann Neto Dr. Hélio

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, 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"

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Suplentes

Autor: Paulo Octávio

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (P5DB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmãnio Pereira (PMDB)

Titulares

Proposição

PTN

1 vaga

Bloco (PL, PSl)

Ronaldo Vasconcellos

José de Abreu

Luciano Bivar

Proposição: Autor: Miro Teixeira



Bloco (PSOB, PTB) Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

Carlos Mosconi Inaldo Leitão
Danilo de Castro João Castelo PFL
Maria Abadia Zulaiê Cobra

Raimundo Santos Benito Gama

Bloco (PMDB,PST,PTN) Reginaldo Germano Costa Ferreira

Hélio Costa Jorge Pinheiro PT
Osmânio Pereira (PSDB) Luiz Bittencourt

Gilmar Machado João Grandão

PFL
PPB

Cleuber Carneiro Aracely de Paula
Paulo Octávio Jaime Martins 1 vaga Pastor Amarildo

PT
POT

Pedro Celso 1 vaga
Dr. Hélio José Roberto Batochio

PPB

Edmar Moreira Herculano Anghinetti Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz Tânia Soares
POT

PV
Olímpio Pires Wanderley Martins

Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

Agnelo Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
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 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"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE

1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS

DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,

4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.
Autor: SENADO FEDERAL

Suplentes

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
10 Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSOB)

TItulares

Proposição: PL n° 4.842/98

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PPS

Regis Cavalcante

Proposição: Autor: Gilmar Machado

Bloco (P50B, PTB)Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Regina/do Germano (PFl)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Lino Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Bloco (PMOB, PST, PTN) Freire Júnior 7 vaga(s)



Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1°Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares Suplentes

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Bloco (PSDB, PTB)

Átila Ura
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Ina/do Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Zulaiê Cobra

2 vagas

João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

Socorro Gomes

Paulo José Gouvea

Emerson Kapaz

Fernando Gabeira

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PcdoB)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

PPS

1 vaga

PV

Marcos Rolim

Ivanio Guerra
Jairo Carneiro
José Rocha
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Sérgio Barcellos

Cezar Schírmer
Coriolano Sales
Lalre Rosado
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
1 vaga

João Paulo
Orlando Fanlazzini
Pedro Celso

Eni Voltolini
Gerson Peres
Marcus Vicente

Alcione Athayde
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Antônio Carlos Koner Reis
Francistônio Pinto

Kália Abreu
Mauro Fecury

Osvaldo Coelho
Paulo Gouvêa

PMDB

Asdrubal Bentes
Osvaldo Reis

4 vagas

PT

3 vagas

PPB

3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DAS LETRAS "a",
"b, "c" e "d" DO INCISO VI DO § 3° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (IDADE MíNIMA

PARA CARGO ELETIVO)
Proposição: PEC 598/98 Autor: Paulo Lima e Outros

Márcio Bittar
Wolney Queiroz

Alceste Almeida

Bloco (POT, PPS)

2 vagas

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela

PV



1 vaga 1 vaga PFL

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)
Titulares

Bloco (PFL, PST)

Darci Coelho
José Thomaz NonO
Moroni Torgan

PSDB

Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

PMDB

Barbosa Neto
Osmar Serraglio

PT

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

PPB

Suplentes

Corauci Sobrinho
lédio Rosa

Robson Tuma

Carlos Batata
Vicente Caropreso

Xico Graziano

Larre Rosado
Osmar Terra

Iara Bernardi
Marcos Rolim

PSOB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 1/
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

Romel Anizio

PTB

Ricardo Izar

Bloco (POT, PPS)

Oscar Andrade

Bloco (PSB, PCdoB)

João Tota

Nelson Trad

Lincoln Portela

Proposição:

Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

PFL
Jaime Martins

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Autor: Presidnete

Suplentes

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACe DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

José Antonio Almeida Vanessa Grazziotin PMOB
Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida



Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

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 REVITALlZAÇÃODO 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 Anghinelti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcelo Teixeira (PMDB)
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 (PMOB)
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 MaIos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSOB)
Aobério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (8. Par!.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSOB)
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



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇAo DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001~ --.a_,_. ' ':-__~ _

LDB : DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL 12. ed.)

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

~.;','."".i
,... '.'. . . ~'. ."~ ;

ISBN: 85-7365-154-7

R$ 2,20

Dlstrlbulçáo gratuita

POUTICAS PÚBLICAS E AÇOES AFIRMATIVAS
PARA A POPULAçAO AFRODESCENDENTE

ISBN: 85-7365-169-5

R$ 2,20

IV CARAVANA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS ...0 SISTEMA FEBEM E A

PRODUÇÃO DO MAL

ISBN; 85-7365-159-8

R$ 4,40

TURISMO EM DEBATE: CICLO DE
CONFERÊNCIAS

DUVIDORIA PARLAMENTAR: UMA PORTA
ABERTA PARA A CIDADANIA

I"'" C""'" • "-'-"-~

ISBN: 85-73B5-156-3

R$ 7,70
Esgotado

Locais de venda: Midia Livraria, Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados, Telefones: (061) 318·647717271,
InformaçOes: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318·6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001_______...__• 11.__._•• ....·......--.. " • ....._

QUESTÃO INDíGENA: HOMENAGEM AO DIA DO
(NDIO

R$ 2,20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2000: BRASIL 600
ANOS: DESCUBRA OS DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85·7365·152.{l

R$ 7,70

CRISE NO SETOR DA BORRACHA, A

i
. ~

'''f;~::kJ~~J
ISBN: 85-7365·144·X

R$ 3,30

POLIcIA E OS DIREITOS HUMANOS, A (2. ed.)

ISBN: B5·7365·166.{l

R$ 3,30

CONFERÊNCIA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS, V : BRASIL 500 ANOS: DESCUBRA

OS DIREITOS HUMANOS

tJ (:~·;';~;!L.:,~
ISBN: 85-7365-157-1

R$ 8,80

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR (2. ed.)

ISBN: 85·736~153-9

R$ 7,70

locais de venda: Mldia l.ivraria, Ed, Principal e Anexo IV da C~mara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇAo DE PUBLICAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001

ESTATUTO DA CIDADE: GUIA PARA
IMPLEMENTAÇÃO PELOS MUNICfplOSE

CIDADÃOS

IseN: 85-1365·1&8·7

R$15,40

POLlTlCAS AGRfCOLAS E AGRÁRIAS

ISBN: 85-l365-IIO-S

R$5,50

SEMINÁRIO AÇÕES DE CIDADANIA

ISBN: 65-7365·177~

R$ 5,50

SEMINÁRIO DO LIXO ACIDADANIA:
CATADDRES DE MATERIAL RECIClÁVEl E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ISBN: 85.7365.176-8

R$ 3,30

BALANÇO SOCIAL

ISBtJ: 65·7JG5·175·X

R$3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (17. lid.)

If[~i~~J~

,.._..,',.~.- ..-"-,
ISBN: 85·7365·172-5

R$ 5,00

Locolc do vonda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6664. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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